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KRÓNIKA

A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIX. évfolyam, 178. szám 2021. június 18.

25 éve történt
1996. május 19-én Pétfürdő – Várpa-

lota város akkori 2. kerületének – lakói 
érvényes és eredményes népszavazáson 
döntöttek arról, hogy önállóan szeret-
nék tovább folytatni az életüket. Azt 
akarták, hogy az itteni ügyekről helyben 
megválasztott képviselők határozzanak, 
olyan emberek, akik közvetlen, napi 
kapcsolatban állnak a pétfürdői polgá-
rokkal. 

25 évvel ezelőtt ezen a napon, május 
19-én az itt élők 52%-a járult az urnák-
hoz, és a szavazáson résztvevők 90%-a 
válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy 
„…Akarja-e Ön, hogy Pétfür-
dő önálló település legyen?”

1997-ben a megalakuló új 
önkormányzat első döntései 
közé tartozott, hogy ezt a na-
pot Pétfürdő napjának nevez-
zék el. És azóta minden évben 
megemlékezünk e sorsfordító 
dátumról.

Azóta több, a település éle-
tében fontos, jelentőségteljes 
eseményt is erre a napra időzí-
tettek. 1998-ban május 19-én 
került sor az új orvosi rendelő 
avatására és a régi Polgármes-
teri Hivatal emléktáblájának 
leleplezésére. 1999-ben a böl-
csőde, 2000-ben a Millenni-
umi park alapkövét rakták le 
ekkor. 2001-ben a felújított 
faluszéli kereszt felszentelése 
és a Péti Munkás Énekkar 
elhunyt dalostársainak emlé-
kére felállított kopjafa avatása 
zajlott ez alkalomból. 2002-
ben a Kolping Katolikus Is-

kola üvegháza és Kismesterségek háza 
nyitotta meg kapuját e napon. 2015-ben 
pedig sor került az új Polgármesteri Hi-
vatal alapkőletételére.

2021-ben sajnos elmaradtak a május 
19-ei ünnepség hagyományos elemei. 
Nem gyűltünk össze a régi Polgármes-
teri Hivatal emléktáblája előtt mérleget 
vonva a megtett útról, egyben tiszteleg-
ve azok előtt, akik végigvitték az elsza-
kadás ügyét. Nem nyíltak kiállítások, 
tárlatok a Közösségi Házban, a színház-
teremben sem lépett fel a település apra-
ja-nagyja. Nem ünnepelhettünk együtt, 

mint ahogyan 25 éve minden alkalom-
mal megtettük.

De az érvényes és eredményes népsza-
vazás jelentőségét, a ma élő pétiek életé-
re, sorsára, jövőjére gyakorolt hatását így 
sem feledhetjük. 

A település idén is fellobogózva kö-
szöntötte május 19-ét, azt a napot, amely 
1996-ban megteremtette a lehetőségét 
annak, hogy önállóan éljen, működjön, 
gyarapodjon Pétfürdő. Boldog születés-
napot!

Borzási Nikoletta

Pétfürdői Krónika - Pétfürdő Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja. A szerkesztőség címe: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. Telefon: 88/476-891
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Határozat száma * Szervezetek neve
Feladatra 
kapott támo-
gatás (Ft)

Támogatás célja
Működésre 
kapott 
támogatás (Ft)

Kapott 
támogatás 
összesen (Ft)

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek 
részére 2021. évben megítélt támogatások
(a 21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet szerint a Humán Bizottság hatáskörébe utalt döntések)

* Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet idején – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-testületi jogköröket gyakorló polgármester által meghozott határozatok

165/2021.(III.18.) FutaPét Tömegsport 
Egyesület 400.000.-

A XII. Pétfürdő-Öskü-
Pétfürdő félmaraton és utcai 
futás költségeire

40.000.- 440.000.-

167/2021.(III.18.)
Pétfürdői 
Szent László Kórus 
Egyesület

200.000.-

Az adventi koncert utáni 
agapé (szeretetvendégség), 
valamint az adventi gyertya-
gyújtások költségeire

165.000.- 365.000.-

170/2021.(III.18.) Péti Munkás Testedzők 
Egyesülete 1.500.000.- Feladatra 2.000.000.- 3.500.000.-

172/2021.(III.18.) Eszterlánc 
Mazsorett Együttes 500.000.-

A 2021. évi őszi-téli verse-
nyek költségeire (nevezési díj, 
útiköltség), a 10 éves jubileu-
mi karácsonyi mazsorettgála 
költségeire, önismereti és csa-
patépítő edzőtábor költségeire

- 500.000.-

173/2021.(III.18.) Pétfürdői Diák 
Sportegyesület 1.000.000.-

A spanyolországi La Nicaban tar-
tandó Taekwondo Európa Baj-
nokságon való részvétel költsége-
ire, egyéb taekwondoversenyek 
költségeire

- 1.000.000.-

174/2021.(III.18.) Várpalota Pétfürdő 
Kertbarát Egyesület 400.000.- Az 50 éves jubileumi 

rendezvény költségeire - 400.000.-

175/2021.(III.18.) Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 220.000.-

Beteglátogatás során felme-
rült költségekre, tartós élelmi-
szer vásárlására, kríziscsoma-
gok összeállítására, valamint 
családi nap rendezésére

- 220.000.-

176/2021.(III.18.) Római Katolikus 
Egyházközség 560.000.-

A templom belső hangosítá-
sának teljes körű felújítására 
(új hangosító berendezések-
kel, új vezetékrendszerrel)

- 560.000.-

198/2021.(IV.08.) Dance Action 
Sportegyesület 1.371.000.- 6 db mobil balett-tükör 

vásárlására - 1.371.000.-

200/2021.(IV.08.)
Mozgássérültek 

Várpalotai 
Egyesülete

90.000.-

A Tamási Termálfürdőbe 
tervezett kirándulás úti- és 
szállítási költségeire, vala-
mint a sportnap költségeire

300.000.- 390.000.-

›› ›› ››
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201/2021.(IV.08.) Péti Nyugdíjas Klub 
Egyesület 350.000.-

balatonfüredi, balatonszár-
szói, sümegi és pápai utak 
útiköltségeire, valamint ba-
latonszárszói szállásköltségre

24.000.- 374.000.-

202/2021.(IV.08.) Peytu Íjász Hagyo-
mányőrző Egyesület 300.000.- A nyári és az őszi versenyek költ-

ségeire, valamint célok vásárlására - 300.000.-

Hősök, heros, heroes. Görög-latin erede-
tű kifejezés. Évezredeken át katonai férfi 
személyeket (nagyon ritkán csoportokat, 
ld. Marathon) illettek ezzel a titulussal, 
akik halált megvető bátorságot, önfeláldo-
zást mutattak a csata során, nemegyszer 
ezzel fordítva meg annak kimenetelét.

A nők évezredeken keresztül kiszol-
gáltatottak, másodrendűek voltak. Ők 
és a gyerekek szenvedték a legtöbbet a 
háborúk során. De nem volt ez máskép-
pen a legújabb korban sem!

Szerencsére a kobzosok, lantosok 
megénekelték a várvédő asszonyok hősi-
ességét (Nándorfejérvár, Eger stb.).

A magyar köztudatban (nem kevés 
történészi sugallatra) a hősök és a hősi-
esség szintén háborús időszakokra, ezen 
belül is ütközetekre, fronttevékenysé-
gekre korlátozódik, de már tömeges ér-
telemben.

Hitem és meggyőződésem, hogy a gép-
háborúk korában (XX., XXI. század) az 
ezeket kirobbantók nem hősök! Az elszen-
vedők, a hátországbeliek annál inkább!

Egyéni megítélésem alapján hősnek, 
hősöknek tartom a csalánlevest főző 
asszonyokat, a krumplit "lopó" gyere-
keket, a döglött lovat daraboló kalapos 
férfiakat, a gyalog, szekéren, kézikocsit 
húzó menekülteket. Sose kelljen ilyet át-
élni a jövő generációinak!

A magyar törvénykezés május utolsó 
vasárnapját a Hősök Napjává nyilvání-
totta. Június 14-ét pedig Pétfürdő je-
gyezheti a hősök napjává.

A középkori falunk (Peyth) főként mal-
mainak köszönhetően a XVI. század végé-
ig tudta fenntartani magát, de a hódoltság 
(Palota elvesztése) megpecsételte a sorsát 
a szomszéd településekkel együtt (Ká-
lóz, Túzoktelek stb.) Klasszikus hősökről 
sem az annalesek, sem az oklevelek nem 
tesznek említést. Pusztaként szerepel. Ám 
hősök lehettek-e a maguk módján azok a 
szerzetesek, akik Palotáról a Barátlaki bar-
langba menekültek a török elől, így pró-
bálván fenntartani a keresztény hitet?

Korábbi írásomban a Nagy Háború 
kapcsán említettem három Pétfürdőhöz 

köthető nevet. Frontszolgálatosok vol-
tak, tehát a hősök kategóriájába tartoz-
tak. (Helytörténeti kutatás tárgya lehet-
ne a tényszerűség megállapítása.)

A trianoni békediktátum – mint nem-
zetközi diplomáciai gaztett – következ-
tében hontalanná vált három és félmilli-
ónyi magyart nem sorolhatnánk a hősök 
közé?

De meggyőződésem, hogy Pétfürdőt 
1944. június 14-én érte a legnagyobb 
trauma a szőnyegbombázás által.

(A július 14-ei második légicsapás a 
támadók szerencsétlenkedése miatt csak 
csekély kárt okozott – emberáldozat nél-
kül.) Ekkor negyvenegy, zömében pol-
gári áldozat volt. Ők tetejében háborús 
hősök voltak.

Sok-sok éven keresztül volt lehetőség 
megemlékezni ünnepség keretében a 
Hősök Napjáról és a bombázás áldozata-
iról a Településvédő és Szépítő Egyesület 
és a Közösségi Ház jóvoltából. 

Törekedtem, hogy ez a kis írás is le-
gyen mementó.           Gelencsér István

Hősök

Alapítványok részére 2021. évben megítélt támogatások
(az 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet szerint a Képviselő-testület hatáskörében fenntartott döntések)

Szervezetek neve Támogatás célja Megvalósítás 
konkrét helye

Támogatás 
összege (Ft)

Napsugár Alapítvány 
a pályázatban felvállalt alábbi feladatok:
a) tanulók részvétele tanulmányi versenyeken és díjazása
b) 1 db laptop vásárlása 

Pétfürdő 600.000.-

Pétfürdő Sportjáért 
Alapítvány

– működés: 960.000.- Ft
– önkormányzati és saját rendezésű versenyekre: 400.000.- Ft:
            – tekeversenyek lebonyolítása, díjazása: 300.000.- Ft
            – térségi focitorna : 70.000.- Ft
            – függetlenség napi sakkverseny: 30.000.- Ft

Pétfürdő 1.360.000.-

Panelkuckó Alapítvány
a pályázatban felvállalt alábbi feladatok:
a) tornaszobaeszköz-beszerzésére: 170.000.- Ft
b) játékvásárlásra: 160.000.- Ft

Pétfürdő 330.000.-

›› ›› ››
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Lélekből jövő gondolatok
Nehéz időszakon vagyunk túl, de végül 

csak megérkezett az a hír, amire már na-
gyon vártunk! Elértünk egy bűvös számot, 
ami után jöhetnek az enyhítő intézkedé-
sek. Újraindulhat az élet? Sokan azt 
várták, hogy visszakapjuk a megszo-
kott mindennapokat. Én úgy gondo-
lom, már soha nem lesz semmi a régi! 
Az elmúlt bő egy évben sok minden 
megváltozott. Az, hogy maszkot kell 
hordani, természetes lett! Lázadtunk 
ellene sokáig, de belenyugodtunk, 
hogy viselni kell. 

Ezzel együtt azt tapasztalom, 
hogy az emberek bezárkóztak. 
Elmegyünk egymás mellett az ut-
cán, bámulunk üres tekintettel a 
semmibe. Sokan a lakásukat sem 
hagyták el, féltek, félnek. Keres-
tük a kiutat, a kiskapukat. A ki-
rándulások, futás, egyszerű séta 
a szabadban hirtelen nagyon népszerű 
lett. Minden más csak az onlinetérben 
működhetett. 

Meglepő módon az iskolások várták, 
hogy végre visszatérhessenek a társaik-
kal együtt az osztálytermekbe, de nem 
csak ők vannak kiéhezve a társas együtt-
létre. Nem tagadhatjuk, akkor érezzük 
jól magunkat, ha nem vagyunk egyedül, 
és körülvesz minket a család, jó esetben. 
Támaszkodnunk kell egymásra, meg 
kell találnunk azt, ami segít nekünk ab-
ban, hogy a lelkünk harmóniába kerül-

jön. Sok módszert ismerünk erre, széles 
palettából válogathatunk. 

Mindenkinek más lesz persze a meg-
felelő. Nekem sokat segített az elmúlt 

időszakban a séta, miközben hallgattam 
a kedvenc zenéimet, kizárva a negatív 
dolgokat. Néztem a felhőket, a fákat, fi-
gyeltem, ahogy a természet ébredt. Vele 
együtt ébredtem én is. Ez egyfajta medi-
táció volt, figyelni a belső hangra. 

Mit súg? Maradj nyugodt, légy pozitív 
és szeress! Számomra a szeretet jelenti a 
kulcsot. Márciusban ebből indult ki egy 
akcióm, Találd meg a szeretetet! címmel. 
Interneten láttam az ötletet: egy pici 
horgolt szívet hagytak el egy-egy helyen, 
hogy mosolyt csaljanak az arcokra. To-

vábbgondoltam a dolgot, kicsit klárissá 
tettem! A szívecske mellé került egy po-
zitív idézet a tasakba, ezeket helyeztem 
el Pétfürdőn a tó körül. Az érzés leírha-

tatlan volt, mert kapni jó, de 
adni még sokkal jobb! Ott 
a tónál állva döbbentem rá, 
hogy mennyire ki vagyunk 
éhezve egy kis odafigyelésre. 
Szívmelengető látvány volt, 
ahogy az emberek olvasgat-
ták az idézeteket. Abban a rö-
vidke időben ott, a tóparton 
sugárzó fényként volt jelen az 
a pozitív érzés, amire mind-
annyian vágyunk.

Biztatok ezért mindenkit, 
tegyen egy pici jót! Most, 
hogy már nincs maszk az 
arcunkon, mosolyogjunk a 
szembe jövőre! Próbáljuk ki 

bátran, meglepő eredmények születhet-
nek. Rajtunk múlik, teremtsünk egy jobb 
világot. Mi kell hozzá? Szeretet! Adjunk 
magunkból bátran, ne zárkózzunk be 
teljesen, beszélgessünk, mosolyogjunk, és 
talán az ég is kiderül. Kimerültség ellen 
iktassunk be egy kis énidőt, rajzoljunk, 
színezzünk (gyermeki énünk felszaba-
dul), hallgassunk zenét, olvassunk, medi-
táljunk, és persze mozduljunk ki! Fontos, 
hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben! 
Ne másokkal legyünk elfoglalva, ma-
gunkra összpontosítsunk!

Apukám mondata cseng a fü-
lemben: „Csak azt várd mások-
tól, amit te is adsz!” Mindenki 
feszült, de azzal csak ártunk ma-
gunknak is, ha egymásnak ug-
runk semmiségek miatt. Álljunk 
meg egy pillanatra, nézzünk 
mélyen a szívünkbe, és tegyük 
fel a kérdést, mire is vágyunk 
valójában? Csendre, békére, 
nyugalomra? Határozza meg ez 
a cselekedeteinket, hiszem, hogy 
lehet itt jobb világ! A hit nagyon 
fontos, felekezettől függetle-
nül! Nem az a lényeg hova tar-
tozunk, hanem hogy emberek 
tudjunk maradni! 

Pátkainé Gál Klára
könyvtáros

Borzási Nikoletta fotója
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Egy barát emlékére
Kolléga, harcostárs, 

hivatásos lázadó és öt-
letgazda, csökönyös, 
makacs jobbító, követ-
kezetesen „nehéz em-
ber” volt. Egész életében 
segített, intézett, kilin-
cselt, érvelt. Ő volt A 
PEKKER JÓZSI. Fity-
tyet hányt betegségekre, 
gondokra és csapásokra. 
Csak azért is teljes életet 
élt, csak azért is örülni 
akart, örülni tudott an-
nak a sorsnak, ami szá-
mára adatott.

Közéleti örökmozgó, 
szenvedélyes vitapart-
ner, elszánt lokálpatrióta 
volt, aki bár csak a 70-es 
évek végétől mondhatta 
otthonának Pétfürdőt, 
mégis szívvel és lélekkel 
szolgált minden olyan ügyet, amely – 
hite szerint – előre vihette a települést.

40 éve ismertem, és ebből több mint 
20 évet együtt dolgoztunk. Nincs 
olyan rendezvény, program, amelyből 
ne vette volna ki a részét. Soha nem 
hárított, vállalta a felelősséget. Igazi 
csapattag volt úgy, hogy egy pillanatra 
sem adta fel a „vezérürüséget”.

Külön bekezdést érdemel péti tv-s 
munkássága, amelynek egyik alapítója, 
és legkarakteresebb, leghitelesebb ri-
portere volt, és az is marad mindaddig, 
amíg csak működik a Közösségi Tele-
vízió. Azok közé a műsorvezetők közé 
tartozott, aki bárkinek meg tudta, meg 
merte mondani, mit gondol róla, a tet-
teiről. Tükröt tartott, ha tetszett, ha 
nem.

A Péti Nyár rendezvénysorozat is 
elképzelhetetlen volt nélküle. A fő-
zőverseny lebonyolításában, az infra-
struktúra leszervezésének több hetes 
folyamatában, majd működtetésében 
oroszlánrésze volt.

Amikor véget ér egy ilyen szabad-
téri rendezvény, mint a Péti Nyár, 

már éjjel van. A fellépők, a szereplők, 
a vendégek, a látogatók elmentek, a 
technikusok bontják a színpadot, a 
világítási, hangosítási berendezése-
ket pakolják. Egy csapat szedi össze a 
székeket, egy másik szereli szét a sát-
rakat, gyűjti a szemetet. Mindenki 
agyában, izmaiban ott van az elmúlt 
napok stressze, sikere és bosszúsága, 
öröme és kudarca, és annak a tudata, 
hogy a végére értünk egy nagy fel-
adatnak. Az üresség, a megkönnyeb-
bülés, a szomorúság és a felszabadult-
ság furcsa elegye kavarog ilyenkor az 
emberekben.

Közben a műszak is végez, végre ők 
is hazatérhetnek. Összerakásolva vára-
koznak a székek, a sörpadgarnitúrák, 
hatalmas ládákban rejteznek a drága 
műszaki berendezések, elemeire szét-
bontva a színpad, a nézőtéri sátor, a 
kordon.

Sötétség és csönd borul a hely-
színre, a péti ligetre. Pontosabban 
elülnek az emberek keltette zajok és 

zörejek. Ismét hallható lesz viszont a 
természet zizegése, lélegzése, a patak 
csobogása, az éjjeli madarak jeladása, 
a rovarok neszezése. Aztán lassacs-
kán világosodni kezd az égalja. Indul 
egy új nap, és minden, ami megtör-
tént, lezajlott, máris távolodik, múlt 
időbe kerül.

Ezeken a hajnalokon mi mindany-
nyiszor ott ültünk a ligeti padok va-
lamelyikén elmélyült, „világmegváltó” 
diskurzusba merülve, közben nagyo-
kat hallgatva, Pekker Jóskával, a csapat 
utolsó mohikánjával. Őriztük a bon-
tott „árut”, amíg meg nem érkeztek a 
szállító autók és munkások, és el nem 
vitték az összeset. Életem emlékezetes 
pirkadatai voltak ezek.

A következő Péti Nyáron már nem 
lesz velünk. De remélem, egyszer majd 
valahol folytathatjuk a beszélgetést. 
Mert annyi mindenről kellene még 
szót ejtenünk…

Angeli Katalin

Pekker József
1954 – 2021
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Rajzverseny a vadvilág ünnepe 
alkalmából

2013-ban március 3-át az ENSZ köz-
gyűlése a vadvilág világnapjává nyilvá-
nította. Azóta ezen a napon emlékezünk 
meg, hívjuk fel egymás figyelmét a minket 
körülvevő természet megóvandó gazdagsá-
gára, a növények és állatok világának érté-
keire, csodáira.

Az emberiség szá-
mára életbevágóan, 
jövőnket meghatáro-
zóan fontos a termé-
szet sokszínűségének 
fennmaradása, ennek 
érdekében nagy fi-
gyelmet kell fordíta-
nunk megőrzésére, 
védelmére. 

Sajnos napjainkban 
egyre több erdőterü-
letet számolnak fel, 
folyót, tengert szeny-
nyeznek jóvátehe-
tetlenül. Az emberi 
felelőtlenség, rabló-
gazdálkodás miatt a 
növény- és állatvilág 
egyre csak pusztul, évről évre fajok sora 
hal ki.

Ez a jeles nap, március 3-a, arra is szol-
gál, hogy elgondolkodjunk azon, a saját 
életünkben mit tehetünk a folyamat 
megállítása, visszafordítása érdekében. 
Már az is valami, ha nem is elégséges 
tett, ha egy erdei séta közben nem szór-

juk el a kiürült flakont, hanem vissza-
visszük magunkkal, és majd egy szeme-
teskukába dobjuk bele.

A világnap alkalmából a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár csapata úgy 
döntött, hogy egy rajzpályázattal a legfi-
atalabbakat szólítja meg. A felhívás úgy 

szólt, hogy mindenki engedje szabadjára 
képzelőerejét, és örökítse meg kedvenc 
vadon élő állatát a lehető legkreatívab-
ban, bármilyen rajz- vagy festőeszköz 
igénybevételével. Az alkotók 23 napot 
kaptak az elkészült rajzok, festmények 
e-mailben történő továbbítására. Össze-

sen 51 mű érkezett, melyet 38 gyermek 
készített.

Sikerült több korosztály fantáziáját is 
megmozgatni, hiszen 2 évestől kezdve 
egészen 8. osztályos korig jelentkeztek, 
és küldtek be szebbnél szebb képeket. 
Az iskolások motiválásában nagy segít-

ségünkre volt Balogh 
Klára, a Horváth 
István Általános Is-
kola tanára, akinek 
itt is szeretnénk kö-
szönetet mondani. A 
feladatot tökéletesen 
értelmezve érkeztek 
ceruzás, filctollas, 
zsírkrétás, pasztell-
krétás és festett pá-
lyaművek színesben 
és fekete-fehérben 
egyaránt, de akadt 
olyan kép, amelyen 
még matricákat is el-
helyeztek, ez is meg-
engedett volt. Az áb-
rázolt állatok között 
láthattunk mérsékelt 

égövieket és egzotikusakat egyaránt. 
Emlősök, halak, madarak, hüllők, de 
még puhatestűek is lerajzolásra kerültek.

Minden résztvevőt megajándékoztunk 
egy kis csomaggal. Ebben elhelyeztünk 
egy névre szóló emléklapot, egy nagy 
tábla csokit és egy kézzel készített pil-
langót a lányoknak, macitappancsot a 
fiúknak, melyeket az egyik kollégánk 
horgolt számukra.

A művekből egy kisebb tárlatot a 
Közösségi Ház kirakatában nézhettek 
meg az arra járók, illetve egy videó-ösz-
szeállítás is készült, amelyet a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár facebook-
oldalán lehet megtekinteni. 

Itt is szeretnénk megköszönni a lelke-
sedést és a részvételt minden gyermek-
nek, reméljük, hogy a továbbiakban is 
számíthatunk a fiatal, tehetséges alko-
tókra. 

Pátkai Brigitta Kíra
közművelődési munkatárs

›› ›› ››

Borzási Nikoletta fotótja
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Vadvilágnapi alkotások
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Vadvilágnapi alkotások
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Madarak és fák napja
„Évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében” (Herman Ottó)

Azt, hogy a péti emberek egykor meny-
nyire szerették, figyelemmel kísérték a ter-
mészet jeleit, változásait, Eplényi Márton, 
egykori lakos olvasói levele is megerősíti, aki 
a Veszprém című heti közlöny 1882. évi 
22. számában Pétről rövid ismertetőt kö-
zölt, benne a következő leírással: „A berkek 
árnyas bokrai tövében s a kúszó növények 
s vadvirágos folyondárokkal benőtt venyigés 
gyepüben körösleg sok dallamos begyű füle-
müle madár tanyáz, melyek naplementtől 
késő reggig mintegy egymással versenyzőleg 
csattanós trillákban nyögik ki mélabús pa-
naszaikat s ilyenkor mi, estenden át sokszor 

a zenészi fül szende áhitatával hallgatjuk 
pinczehajlékunk pitvará-
ban pipaszó mellett pihen-
ve mindvégig azokat az 
ütemes, remek accordokat, 
melyek megtört része-
it a hegytarajok s berkek 
sűrű telephon módra oly 
gyönyörködtetőleg vissza-
adják.”

A világon az első ma-
darak és fák napját, a 
párizsi európai madár-
védelmi egyezmény 
alapján Chernel István 
(1865–1922), az Euró-
pa-hírű természettudós, 

híres or-
nitológus 
1902-ben 
Kőszegen rendezte meg. 
Célja volt, hogy a mada-
rak és fák előtti tisztelgés 
méltó szimbóluma legyen 
a békés egymás mellett 
élésnek és közös természe-
ti értékeink védelmének. 
Hivatalossá Herman Ottó 
közreműködésével vált 
1906-ban, amikor gróf 
Apponyi Albert vallás- és 
közoktatásügyi minisz-
ter rendeletben írta elő a 
madarak és fák napjának 
megszervezését minden 
iskola számára.

Katuska Kristóf Márk

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyv-
tár aktív játékra hívta a kertészkedni, 
barkácsolni szerető kicsiket és nagyokat. 
A feladat az volt, hogy ez alkalomból ül-
tessenek növényt (magot, virágot, fát), 
vagy készítsenek odút, amelyben „a ma-
dárkák vígan fészkelnek és költenek”! 
Az elkészült munkáról néhány monda-
tos leírást is kértünk, no és képeket az 
alkotói „folyamatról”!

Felhívásunkra 10 alkotás, ill. nö-
vényültetéssel kapcsolatos leírás és 
fénykép érkezett. Nagyon örültünk, 
hogy többen közösen a szülőkkel, 
nagyszülőkkel együtt készítették el a 
pályamunkákat.

Kiss Zsófia ültette

Banyár Tibor László

Hollós Levente Márk alkotása

Komáromi István Bence

›› ›› ››
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›› ›› ›› Az alkotók, kertészkedők névsora:
Banyár Tibor (apa) és Banyár Tibor Lász-
ló, 6 éves
Hollós Levente Márk, 7 éves, akinek a 
nagymamája segített
Katuska Károly (apa) és Katuska Kristóf 
Márk, 8 éves
Kiss Julianna (anya) és Kiss Zsófia, 4 éves
Komáromi István Bence, 8 éves
Lehoczky Andrea (anya) és Lehoczky 
Áron, 6 éves
Sztanojev-Olasz Lívia (anya), Nagy Anna 
Veronika, 8 éves
Németh Zsóka, 7 éves
Szücs-Németh Ramóna és lánya Szücs 
Zoé, 4 éves 
Tenk Szabina (anya) és Tóth Laura, 7 
éves
A megérdemelt ajándékot, emléklapot 
már eljuttattuk mindenkihez. Hálásan 
köszönjük a részvételt! A pályamunkák 
megtekinthetők Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár facebook-oldalán, ahol 
további érdekességeket, híreket is olvas-
hatnak.

Pató Mária
közművelődési munkatárs

Lehoczky Áron

Nagy Anna Veronika Németh Zsóka készítette

Szücs-Németh Ramóna

Tóth Laura
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Könyvtári hírmondó…
Kinyitott a könyvtár!
Igen, ez az első és legfontosabb hí-

rünk, május 4-én kinyitottunk, és szere-
tettel várjuk, fogadjuk olvasóinkat!

Nagy örömmel készülődtünk, és mi 
is nagyon vártuk már, hogy végre újra 
a polcokról válogat-
hassanak nálunk 
kedves látogatóink. 
Védettségi igazol-
vány birtokában 
lehet bejönni, aki-
nek még nincs ilyen 
kártyája, a bejárat-
nál a könyvcsoma-
gos kölcsönzést biz-
tosítjuk számára.

A karantén alatt 
is lehetővé tettük a 
könyvkölcsönzést, 
sajnos csak az ajtó-
ban cserélhettük a 
könyveket, de sokan éltek ezzel, és töb-
ben igénybe vették a házhozszállítási le-
hetőséget is.

Sok-sok részletében megújult könyv-
tárunk az elmúlt időszakban. 

Törvényi kötelezettségünknek eleget 
téve az idei nyárra tervezett könyvtári 
nagyleltárt előre hoztuk, és februárban le-
bonyolítottuk. Tettük ezt azért, mert nyá-

ron már egy percet sem szeretnénk zárva 
tartani, a megszokott nyári nyitvatartási 
időben várjuk az olvasni vágyókat.

A leltár nagy munka egy könyvtárban 
is. A sok ezer kötet ilyenkor tételesen mind 
a könyvtárosok kezébe kerül, minden da-
rabot összevetünk a gépi leltárkönyvvel, a 
könyvek kapnak egy-egy pecsétet-igazol-
ványt, hogy átestek a leltározáson.

Ez pedig remek alkalom, hogy a nehéz, 
de szükséges selejtezést is végrehajtsuk. 
Nehéz, mert a könyvtáros, a gyűjtemény 
őrzője, gondozója tulajdonképpen min-

den erre ítéltetett könyvet sajnál. Gon-
dosan mérlegelve kerül selejtbe egy-egy 
könyv, azok, melyek már lapjaikra hull-
tak, sérültek, tartalmukban elavultak, 
esetleg évek óta nem kerültek kölcsönzés-
be. A mi könyvtárunkban régóta hagyo-

mány, hogy ezekből 
a könyvekből, illetve 
a hozzánk behozott 
felajánlott, otthon 
feleslegessé váltak-
ból folyamatosan 
töltjük fel az „IN-
GYEN ELVIHE-
TŐ KÖNYVEK” 
polcait a Közössé-
gi Házban, illetve 
évente könyvbörzét 
rendezünk. Itt bárki 
kedvére válogathat, 
és elviheti térítés-
mentesen a válasz-

tott köteteket. Reméljük ebben az évben, 
az októberi ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI 
NAPOK keretében sikerül a könyvbörzét 
megszerveznünk. 

Megújultak a polcainkon a könyvek 
elrendezésükben, áttekinthetőségben. 
Érdemes lesz a szakirodalmi könyvespol-
cokon is böngészni, számos érdekes, iz-
galmas kötet, téma várja olvasóját. Külön 
polcra gyűjtjük a sci-fi, a tudományos-
fantasztikus irodalom köteteit, a skandi-
náv krimiket, a „rubin, vörös, smaragd…
pöttyös” könyveket. ›› ›› ››
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Az általános iskola hírei

›› ›› ››  A gyermekkönyvtári részen egy 
különleges újdonsággal várjuk a gye-
rekeket a PRÓBÁLD KI! könyvekkel. 
Könyveink zenélnek, madárhangokon, 
tengeri vagy afrikai állatok hangján szól-
nak, vagy épp az egyes autómárkák mo-
torhangját hallgathatjuk. Van trükkös 
kis lámpával kiegészített állatkalandos 
kötetünk, és a sok szülőben, nagyszülő-
ben kedves emlékeket idéző térbeli mese-
könyveink is olvasóikat várják. Közel 30 
folyóirat is kölcsönözhető nálunk, és az új 
könyvek polcain is mindig érdemes kö-
rülnézni, hiszen folyamatosan érkeznek 
az újdonságok.

A könyvtári vitrinben berendeztük 
ZÖLD JÁTÉKUNK részleteit, minden 
hozzánk betérőt biztatunk, játszanak ve-
lünk. A környezetvédelem, természetvé-
delem jeles napjaival, a 2021-es esztendő 
növényeivel, állataival ismerkedhetünk 

meg játékosan. 
A feladványlap 
minden kérdésére 
találunk választ a 
minikiá llításon. 
Természetesen a 
kitöltők jutalma 
sem marad el.

Köszönjük min-
den velünk ját-
szónak a május 
10-én, a madarak 
és fák napja alkal-
mából rendezett, 
Facebookon köz-
zétett játékunkra érkezett megfejtéseit, 
külön köszönet a Horváth István Álta-
lános Iskola lelkes 3. a osztályos tanuló-
inak és Héninger Ildikó tanító néninek 
a kedves meglepetésért, a helyes megol-
dásokért.

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 
Facebook-oldalán számos játékunkkal ta-
lálkozhatnak, érdemes követni minket!

Találkozzunk a könyvtárban!
Borbélyné Schenek Szilvia

könyvtárvezető

Megújult az iskola tornatermének belső felülete

A Horváth István Általános Iskola Ber-
hidai úti épületéhez tartozó tornaterem 
falai évek óta vizesedtek, penészesedtek. 
Tavaly ősszel tornatermi zárlatot kellett el-
rendelni az egészségtelen levegő miatt. 

A problémát az iskola vezetése többször 
jelezte a tulajdonos önkormányzatnak és 
a fenntartó Veszprémi Tankerületi Köz-
pontnak. Az év elején a tankerület kép-
viselői többször is felkeresték az iskolát, 
és szakemberek segítségével felmérték a 
tornaterem állapotát, gyors megoldást 
keresve a problémára. 

Április 19-én felvonult az építőipari 
brigád, és megkezdte a felújítási munká-
kat. Elsőként az átvizesedett, penészedő 

festék, vakolat eltávolí-
tását végezték el, majd a 
falak kiszárítása követ-
kezett. Ezután kerülhe-
tett sor a kritikus felü-
leteken szárító-lélegző 
vakolat felhelyezésére.

Kontrát Károly, a tér-
ség országgyűlési kép-
viselője, a Belügymi-
nisztérium államtitkára 
is figyelemmel kísérte 
az intézményben zaj-

ló felújítást. Munkatársai április 21-én 
szemlét tartottak a helyszínen, és doku-
mentálták is a folyamatot.

Kiszáradás után 
a festők vették át a 
munkaterületet, és 
nekiálltak a torna-
terem teljes kifesté-
sének, ami már be 
is fejeződött. Friss, 
új illat, szép, világos 
felületek fogadják a 
belépőt. A műszaki 
átvétel lezajlott, utá-
na visszakerülhet-
nek a bordásfalak, 

tornaszerek a korábbi helyükre, és végre 
a tanulók is birtokba vehetik a felújított 
tornatermet.
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Pók Patrik angol nyelvi 
szuperdöntőre készülhet

Május 13-án megérkezett a London 
Bridge országos angol nyelvi tesztver-
seny III. helyezését igazoló oklevele a 
Horváth István Általános Iskola 7.b 
osztályos tanulójának, Pók Patriknak, 
aki azt egy angol nyelvű iskolai juta-
lomkönyv kíséretében Kőmives Judit 
intézményvezetőtől vehette át felkészí-
tő tanára, Oláh Viktória jelenlétében. A 
szervezők kísérőlevelükben tájékoztat-
tak arról is, hogy ha a járványügyi hely-
zet engedi, szeptember utolsó szombat-
ján szuperdöntőt szerveznek Budapesten 
a mostani 5-6-7. évfolyamosok első há-
rom helyezettjeinek részvételével. Erre 
természetesen Patrik is felkészül majd 
nyelvtanára segítségével.

Környezettudatos nevelés a Fenntarthatósági Témahét keretében
Az online oktatást követő időszakban 
tanulóink motivációjának, a jelenlé-
ti oktatásba való visszailleszkedésének 
elősegítése érdekében regisztrált a Hor-
váth István Általános Iskola a Fenntart-
hatósági Témahét-kezdeményezéshez 
Borszukné Kropf Ilona tanárnő szervezé-
sében. Az egyre bővülő környezettuda-
tos neveléssel nem titkolt célunk, hogy 
a következő tanévben pályázatot nyújt-
sunk be az Ökoiskola címre. Elsőként az 
5. évfolyam tanulói a „Pálmaolajmentes 
élet az esőerdők védelmében”-témakört 
dolgozták fel két természetismeret órán. 
A Jane Goodall Intézet gondolatébresz-
tő bemutatóját követően elmondhatták 
véleményüket a környezetpusztításról. 

Feladatként kapták, hogy az általuk 
használt termékek csomagolása alapján 
t á jékozódja na k 
azok összetevői-
ről. Plakátot ké-
szítettek, miként 
tudnák a körülöt-
tük élő emberek 
figyelmét felhívni 
arra, hogy csök-
kenjen a pálma-
olaj-felhasználás. 
A trópusi esőerdők 
felégetése ugyan-
is a klímaváltozás 
egyik fő okozója, 
az égés során leve-

gőbe visszajuttatott szén-dioxid (CO2)-
kibocsátás miatt.

Az iskola tanulói eredményesen szerepeltek 
a Világjáró 4 fordulós földrajz versenyen
Országos levelező természetismereti 
versenyen vett részt az iskola néhány ta-
nulója az előző hónapokban a két nyol-
cadik osztályból és a 7. b osztályból 3 
csapattal, Borszukné Kropf Ilona és Tóth 
Zsuzsa tanárnők irányításával. 
Résztvevők a 8. a osztályból: Bajj Mar-
cell, Gombos Erik; a 8. b osztályból: 
Ódor Kamilla, Nikolausz Barnabás; 

a 7.  b osztályból Bránya Benedek és 
Patocskai Noel. A négyfordulós verseny 
előzetes eredménye szerint a 7-8. osztá-
lyosok csoportos versenyében 38 bene-
vezett csapat közül a 9. helyen végzett a 
7. b osztályosokból álló csapat, felkészítő 
tanáruk Borszukné Kropf Ilona volt. A 
nyolcadik osztályosok a 21. és 22. helyen 
végeztek, őket Tóth Zsuzsa készítette fel.

Újabb tanulók tettek eredményes ECDL-vizsgát

Annak ellenére, hogy az elmúlt hóna-
pok nem kedveztek az informatikai 
képzésnek, mégis sikerült felkészülni 
néhány 7. osztályos tanulónak egy újabb 
ECDL (Európai Számítógép-használói 
Jogosítvány)-vizsgára a Prezentáció mo-
dulból Béni Norbert informatikatanár 
irányításával. Május 25-én a székesfe-
hérvári I. István Szakgimnáziumban si-

keres vizsgát tett Bránya Benedek, Faze-
kas Levente, Huják Eszter, Nagy Benedek, 
Padragi Péter, Patocskai Noel, Pók Pat-
rik, Szakály Zorka, Szóládi Péter, Tóth 
Tamás és Végh Etele. 
A vizsgához szükséges regisztráció költ-
ségét, amely 4 évre szól, a Napsugár 
Alapítvány a Gyermekekért biztosította 
a sikeres vizsga díjával együtt.
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Egy üzenettel kezdődik…

Országos kompetencia-mérés zajlott az iskolában

Az idén 3036 iskola 3557 telephelyén 
több mint 278 ezer diák vett részt a má-
jus 26-i országos kompetencia-mérés-
ben: a 6. évfolyamból 91 994-en, a 8. 
évfolyamból 98 511-en, a 10. évfolyam-
ból pedig 87 801-en. A Horváth István 
Általános Iskola 6. évfolyamán 41, a 8. 
évfolyamon 36 tanulót köteleztek fel-
mérésre. Korábban a 6. és a 8. évfolya-
mosok teljesítették az angol nyelvi mérés 
kötelezettségét is. Az eredményekről az 
országos összesítést követően adnak tá-
jékoztatást. 

Biztató szavakkal mosolyt varázsolni az arcokra

A 3. évfolyammal, mindkét 3. osz-
tályával úgy döntött Kovács Alexa ta-
nító néni, hogy szeretnék felvidítani, 
megmosolyogtatni Pétfürdőt ezekben 
a különös időkben, amiket csak tovább 
nehezít az esős időjárás. Letéphető cé-
dulákat készítettek és ragasztottak ki 
több helyre. A felső tagozatosokról sem 
feledkeztek meg, nekik is vittek belőle. 
Az üzeneteket a gyerekek találtál ki. A 
cél az volt, hogy mosolyt csaljanak ide-
genek arcára is. Volt, aki pozitív gondo-
latokat írt (pl. Bízz magadban!, Képes 
vagy rá!, Nincs lehetetlen!). Vannak 
olyan cédulák, melyeken bókok van-
nak (Szép vagy, ha mosolyogsz!, Okos 
vagy!), illetve páran csináltak nyári 
kihívást (pl. Ugorj ruhástól a vízbe!, 

Lepd meg egy barátodat!). A cédulák-
nak nincs kifejezetten célközönsége, 
azok mindenkinek szólnak. Reméljük, 

hogy aki látja, az egy pillanatra elfelejti 
minden gondját, és tiszta szívből moso-
lyog egyet!

Gyermeknap Pétfürdőn
Napjainkra már majdnem mindennek 

van ünnepe: anyák napja, állatok világ-
napja, madarak és fák napja, így ter-
mészetesen a gyermeknap sem 
maradhat ki a felsorolásból. De 
kevesen tudják, honnan ered, és 
mi az apropója.

A nemzetközi gyermekna-
pot a világ számos országában 
megünneplik, általában júni-
us 1-jén. Az ünnepet először 
Törökországban tartották 
meg 1920-ban, majd később 
a genfi Gyermekjóléti Konferencián 
1925-ben.

A gyermeknap a világ más országa-
iban is ünnepnap. Magyarországon 
1931-től ünneplik, amikor még gyermek 

hétnek hívták, 1950 óta viszont már 
csak egynapos, amit május utolsó vasár-

napján tartanak. Célja, hogy felhívja az 
emberek, a világ figyelmét a gyermekek 
jogaira, helyzetére. 

Hazánkban is ezt a jeles napot gazdag 
programok jellemzik, ahol a fókuszban 
leggyakrabban a kisgyerekek állnak. Ez 
a nap róluk szól.

Május 30-án egy üzenettel kezdődött 
a Közösségi Ház nem szokványos gye-
reknapi rendezvénye, amelyre egyaránt 
vártunk családokat, kicsiket és nagyokat.

Te mit üzennél? Írj egy üzenetet bará-
todnak, ismerősödnek! – szólt a település-
felfedező játék első feladata a Közösségi 
Ház főbejáratánál. 

„Szeresd a gyermeket! Még néki szárnya van,
A csillagok közé ő még el-elsuhan
S kitárja vidoran a mennyek ajtaját,
Hiába könyveid, hiába lángeszed,
Az isten titkait ki nem kémlelheted,
Csak gyermeklelken át.”

Móra Ferenc: Szeresd a gyermeket, 1907

›› ›› ››
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›› ›› ›› Megérkeztek az „első fecskék”, 
elkezdődött a rajzolás és az üze-
netek szépen gyűltek a nagy, kék 
üzenőládánkban.

Egész héten abban reménykedtünk, 
az időjárás is kedvez nekünk, s így lett. 
Bár kissé borongósan indult a nap, oly-
kor a napsugarak is melegítették a bátor 
„kincskereső-
ket”.

A település 
5 különböző 
helyszínét kel-
lett felkeresni a 
játékosoknak, 
ezekhez kér-
dések kapcso-
lódtak, amit a 
kapott menet-
levélben lehe-
tett rögzíteni.

Ki gyalogosan, ki kerékpárral, ki rol-
lerrel érkezett az 1. állomásra, ahonnan 
továbbfolytatta útját a jelzett helyszínek 
felé. Ezzel kissé nehezítve operatőreink 
munkáját, akik igyekeztek követni egy-
egy játékos útvonalát. A felvételek bi-
zonyítják, ez sem lehetetlen feladat, ha 
komoly munkáról van szó.

A 2. állomás a Malom-emlék-
hely felkeresése volt. A felállított 
vízikerék, a hajdanvolt péti mal-
moknak kíván emléket állítani. 
Mellette egy régi malomkő, rajta 
egy tábla, az utolsó tulajdonosra 
és malmára emlékeztet. Itt kíván-
csiak voltunk a tulajdonos nevére.

A 3. állomás Az egykori fürdő 
melletti emlékhelyhez vezetett. 
A fürdőszálló helyét márvány-
tábla jelöli a volt strand előtti kis 

ligetben. Vajon kié lehetett? Aki a 
borostyánok között keresgélt, erre is 
rábukkanhatott.

A táblától kicsit fentebb áll a 0 ki-
lométerkő, melynek 4 oldalán más-
más évszám, felírat olvasható, ami 
Pétfürdő történetéhez kapcsolódik. 
Ezeket kellett összegyűjteni és leírni 

a menetlevél 
4. állomáshe-
lyéhez.

A kilo-
méterkőtől kis 
sétával megér-
keztünk az 5. ál-
lomásként jelölt 
pétfürdői csó-
nakázótóhoz és 
a hídhoz, amely 
a budapesti 
Szabadság híd 

mintájára készült el. A szerelmespárok 
lakatokat helyeztek el a híd elemeire. 
Mennyit is? Ezt számolgatták gyerekek 
és felnőttek, mert a híd minden 
zugát alaposan végig kellett ku-
tatni a megoldáshoz!

Egy üzenettel kezdődött, és 
egy emlékjellel fejeződött be a 

kaland a Közössé-
gi Ház és Könyvtár 
főbejáratánál. Ismét 
előkerültek a színe-
sek, ceruzák, tol-
lak és ezek nyomán 
szebbnél szebb rajzok 
készültek a főbejárat 
kis ablak-kazettáiba, 
megörökítve a gyer-
meknapi élményeket.

Azok a résztvevők, akik 
2021. május 30-án, vasárnap 
10–16 óra között játszottak 
velünk, a Flamingó cukrászda 

jóvoltából 2 gombócos fagyijegyet vált-
hattak be.

Köszönjük a családoknak, gyerekek-
nek, felnőtteknek, akik velünk együtt 
töltötték ezt a napot, mert bárhogy is 
teljen a gyereknap, a lényeg, hogy együtt 
legyen a család, a gyerekek érezzék, va-
lóban fontosak nekünk. Legyen ez a nap 
az övék!

Pató Mária
közművelődési munkatárs

2. állomás

4. állomás

1. állomás

3. állomás

5. állomás 6. állomás
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XXII. Pétfürdő Amatőr 
Tekebajnokság

Pétfürdői tavasz 2021
Immár tizedik 

alkalommal került 
megrendezésre a 
Pétfürdői tavasz 
gyalogos és kerékpá-
ros teljesítménytúra 
május 15-én. A rajt 
a Pétfürdői Közös-
ségi Ház és Könyv-
tár előtti parkolóból 
történt, és ide is 
vártuk vissza a tú-
rázókat. 

Az időjárás ke-
gyeibe fogadta a túrázókat, kellemes 
napsütés várta őket.

Bár a rajt reggel 7 és dél között volt 
meghatározva, már egészen korán sokan 
neveztek a hosszú, 26 km-es távra. In-
duláskor mindenki egy édességcsoma-
got és egy itinert kapott, ami segítette 
őket a tájékozódásban.

Meglepően kevesen választották a 
rövid, 7 km-es távot, ami egyben a ter-
mészetjáró és tájfutó Schmidt Feri bácsi 
emlékét őrzi. Az útvonal érintette az 
Albert pihenőt, a Doktor-sziklát, a tá-
nyérfenyőt. Fel kellett sétálni a térképé-
szeti ponthoz, majd az Akácfa utcán, a 
kék sávot követve lehetett célba érkezni. 
A középtávot, ami 15 km volt, választot-
ták a legtöbben, elhaladt a térképészeti 
pont mellett. Ezen az útvonalon – Ös-
küt érintve, az erdőn keresztül – megta-
lálva a Balatoni kék sávot lehetett célba 
jutni. A hosszútávon résztvevők Ösküt is 
elhagyva továbbhaladtak Sólyig. Ők az 
állomás előtt balra kanyarodva jutottak 
el a kék sávhoz, és az erdőn keresztül ér-
tek célba.

Bár nem tartozott a túra távjához, 
de aki szeretett volna, az Öskün felsé-
tálhatott a kerektemplomhoz. Itt Ne-
mes Ferenc tartott egy kis előadást a 
templom történetéről. Köszönet érte. 
A kerékpáros erőpróbák érintették Vár-
palotát, Ősit. A 26 km-es táv Berhidán 
keresztül visszafordult Pétfürdőre. Az 
55 km-es távot választók továbbteker-
tek Nádasdladányon keresztül, majd 

Balatonfőkajárról visszafordulva Kün-
gösön át jutottak vissza Pétre.

Délután fél háromra 
mindenki megeléged-
ve és elfáradva beérke-
zett a célba.

Nagyon köszönjük 
mind a 77 résztvevő-
nek, hogy megtisztel-
ték a rendezést.Köszö-
net Angeli Katalinnak 
és munkatársainak a 
sok segítségért. Re-
méljük, jövőre is meg 
tudjuk tartani telje-
sítménytúrát, és újra 

találkozunk.             Ladoniczki Ferenc
szervező

hely női egyéni csapat dobott fa

1. Polecsák Brigitta Dombóvár 362

2. Horváth Hajnalka Szeged 356

3. Sziklásiné Szandra Székesfehérvár 331

hely férfi egyéni csapat dobott fa

1. Hajtó Zoltán Várpalota 382

2. Bugyi Zsolt Komló 377

3. Schmidt János Kaposvár 376

hely női páros csapat dobott fa

1. Sziklásiné Szandra–Magda Lilla Székesfehérvár 660

2. Polecsák Brigitta–Ábrahámné Márti Dombóvár 648

3. Südi Erika–Turzáné Várpalota 618

hely férfi páros csapat dobott fa

1. Varga Ferenc–Hajtó Zoltán Várpalota 743

2. Sziklási Tibor–Major Károly Székesfehérvár 738

3. Takács Attila–Szabó Csaba Kaposvár 722

Május 28-30. között került megrendezésre a verseny a PMTE tekecsarnokában 25 
női és 43 férfi résztvevővel. A következő eredmények születtek:
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