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Pétfürdő napja
1996. május 19-én érvényes és eredmé-

nyes népszavazáson döntöttek Várpalo-
ta II. kerületének lakói, a pétfürdőiek 
arról, hogy elszakadnak Várpalotától, 
és önálló településként folytatják tovább 
az életüket. A hagyományoknak meg fe-
lelően idén is rendezvénysorozattal em-
lékeztünk az akkor történtekre.

20 évvel a népszavazás után, 2016. 
május 19-én a régi Polgármesteri Hi-
vatal emléktáblájának megkoszorúzá-
sával kezdődött az ünnepség. A Szent 
László Kórus éneke után Horváth Éva 
polgármester felolvasta az elszakadást 
előkészítő bizottság tagjainak nevét, 
akik közül a jelenlevők virágot helyez-
tek el az emléktáblánál. Beszédet Mis-
kolczi Ferenc önkormányzati képviselő 
mondott, választ adva arra a kérdésre 
is, miért kell megünnepelnünk ezt a 
napot.

„…20 éve történt, igen, Hölgyeim és 
Uraim, már húsz esztendeje annak, – 

ma van pontosan húsz éve – hogy Pét-
fürdő életében sorsdöntő esemény tör-
tént. Ezt a szót, hogy sorsdöntő, kicsit 
elkoptatták, devalválták a különböző 
ünnepi szónokok, túl sokszor használják 

akkor is, amikor nem teljesen helyénva-
ló. Ezzel kívánják fokozni a méltatott 
esemény fontosságát.

Esetünkben, a mi ünnepelt évfordu-
lónk kapcsán talán mégis helyénvaló, 
hiszen Várpalota II. kerületének, Pét-
fürdőnek a jövőjét ez az esemény igen 
jelentősen megváltoztatta.

De mi is történt ezen a napon, húsz 
évvel ezelőtt? Miért is gyűltünk ma itt 
össze, mint minden évben a régi (most 
már ezt is mondhatjuk, hogy régi) Pol-
gármesteri Hivatal falán lévő emléktáb-
la előtt, hogy emlékezzünk, hogy ünne-
peljünk, hogy számba vegyük a húsz év 
eredményeit?

Az 1996. május 19-én megtörtént he-
lyi referendumra emlékezünk. Hosszas 
előkészítő munka után – az akkor ér-
vényben lévő törvényeknek meg felelően 

– Várpalota jegyzője erre a vasárnapra 
írta ki a helyi népszavazást. A népszava-
zás rendben lezajlott, érvényes volt, mert 
a szavazó polgárok több mint a fele felke-
reste a szavazóurnákat, és eredményes is 

volt, mert a szavazáson résztvevők többsé-
ge amellett voksolt, hogy igen, azt akarja, 
hogy Pétfürdő önálló település legyen.

Tehát a véleménynyilvánítás az önál-
lóságról, az önálló települési létről szólt. 
Arról, hogy Pétfürdő ügyei Pétfürdőn dől-
jenek el, hogy Pétfürdőről ne a Várpalotán 
és Inotán megválasztott képviselők dönt-
senek, hanem csakis a Pétfürdőn – helyi 
emberek által – megválasztott képviselők!

Hölgyeim és Uraim!
A messziről jött ember és a mai, azt 

az időt meg nem élt fiatal gondolhatja 
azt, hogy: „na és, mi volt ebben olyan 
nagy dolog?” Gondolhatná a messziről 
jött ember és a huszonéves ifjú, – utólag, 
mai eredményeinket látván – hogy egy 
ilyen kérdésre nyilván mindenki rohant 
szavazni, és az igennél húzta be az x-et.  

(folytatás a következő oldalon)

Szent László Kórus

Miskolczi Ferenc önkormányzati képviselő
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De ez nem teljesen így volt, kedves 
messziről jött emberek és kedves fiatalok.                 

Sokan féltek az önállóságtól, sokan 
féltek attól, meg tudjuk-e oldani az 
önállóság problémáit. Hiszen nem volt 
semmink, közigazgatási hivatalunk, 
szakértelmünk, tapasztalatunk, csak 
elszántságunk és hitünk az önálló Pét-
fürdőben. És volt egy lepukkant telepü-
lésünk, lepusztult, hiányos infrastruk-
túrával. Az előző években még a helyi,                 
a legtöbb péti embert foglalkoztató nagy-
vállalat is a megmaradásért és a túlélésért 
küzdött.

Az embereket meg kellett győzni, hogy 
képesek leszünk megállni a saját lá-
bunkon, hogy az ügyeiket ugyanúgy 
el fog ják tudni intézni a helyi hiva-
talban, hogy a szociális háló nem lesz 
lyukasabb, mint Várpalotán volt, 
– sőt sűrűbbre szőjük azt – hogy a 
busz ugyan nem helyi járat lesz, de 
ugyanolyan sűrűn fog járni, s hogy a 
drágább bérlethez a nyugdíjasoknak, 
rászorulóknak kiegészítést fizetünk.

S végül nem sokkal, csak egy kicsivel, 
de győztek az igenek. S ez az eredményes 
népszavazás vezetett oda, hogy másfél 
évvel később, 1997. október 1-jén a köz-
társasági elnök Pétfürdőt önálló község-
gé nyilvánította. 

Kedves Pétfürdőiek!
Ez a nap, május 19., a mi napunk, 

pétfürdőieké. Ma nincs állami, nemze-
ti ünnep, nem piros betűs a naptárban 
(hacsak nem pünkösddel egy napra esik), 
nem munkaszüneti nap. A naptárban 
Milán és Ivó napja. Dolgos hétköznapon 
vagyunk túl, s munka után eljövünk ide 
minden évben, hogy megemlékezzünk a 
húsz évvel ezelőtti eseményről. Mert ez 
számunkra fontos, nekünk itt kezdődött 
az a változás, ami mai életünket meg-

alapozta. Ez a nap, immár tradíció, 
pétfürdői tudatunk, büszkeségünk, lo-
kálpatriotizmusunk szerves része...”

A rendezvény követke-
ző állomásán, a közösségi 
ház emeleti nagytermé-
ben Győrffy Zsuzsa festő-
művész válogatott mű-
veiből tekinthettek meg 
egy kiállítást az érdek-
lődők, amelyet a hagyo-
mányoknak megfelelően 
az alkotó nyitott meg.         
A jeles nap részeként in-
dokoltan esett a választás 

e tárlat bemutatására, hi-
szen Győrffy Zsuzsa nem-
csak tehetséges, sokoldalú 
művészként, generációkat 
felnevelő pedagógusként, 
hanem az első független 
pétfürdői önkormányzati 
testület képviselőjeként, 
az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság egykori 
elnökeként is tiszteletet 
vívott ki magának telepü-

lésünkön. A kiál-
lítás-megnyitón 
a Horváth István 
Általános Iskola 
kórusa műkö-
dött közre.

Az ünnepség 
a színházterem-
ben folytatódott, 
ahol Horváth 
Éva polgármes-
ter ünnepi be-
szédének elején 
elmondta, má-
jus 19-ét, ezt a 
nevezetes napot, 
1998-ban nyilvánította az akkori kép-
viselő-testület Pétfürdő napjának. Majd 

történelmi áttekintést adott arról az út-
ról, amely 1996. május 19-éig vezetett.

„… a II. világháború után az itteni 

lakosság és a nagyüzemek 
kezdeményezték Pétfürdő 
nagyközséggé válását. Ezt a 
szándékot az alispántól kezd-
ve az összes politikai párt 
támogatta. De a történelem 
közbeszólt. Jöttek az ötvenes 
évek, és az akkori politika 
másféle elképzeléseket akart 
megvalósítani. Szerte az or-
szágban beindult az erőlte-

tett szocialista városépítés, amelynek 
eredményeként megszületett Várpalota, 
Pétfürdő és Inota egyesítéséből Várpalota 
szocialista iparváros… 

1989-ben egy lelkes kis csapat egy 
rendezvény után összejött, és elkezdtek 
arról gondolkodni, milyen jó lenne, ha 
Pétfürdő önálló lehetne. Az elképzeléseik 
megfogalmazása mellett az akkori tör-
vényeknek megfelelően összegyűjtötték a 
népszavazás kiírásához szükséges számú 
aláírást is, amit be is adtak Várpalotára. 

A tanácsi rendszer viszont elmismásolta 
a népszavazás kiírását.                              >>>

Győrffy Zsuzsa festőművész

Horváth Éva polgármester
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>>> Bár az Alkotmánybíróság megálla-
pította, hogy Várpalota ez ügyben alkot-
mányos jogsértést követett el…

Az 1990-ben érvénybe lépett önkor-
mányzati törvénnyel a feltételek is meg-
változtak. Bízva az új lehetőségekben a 
leválási szándék is elaludt egy kicsiny-
ként a pétiekben. Idővel aztán világossá 
vált, Pétfürdő nem sok előnyt élvez az 
önkormányzatiságból, ezért újra össze-
állt a régi csapat. Nagyon sok új ember 
is csatlakozott hozzájuk. 1995-ben így 
alakult meg ismét a Szövetség Pétfürdő 
Önállóságáért nevű civil szervezet. 

És 1996. május 19-én Pétfürdő lako-
sai az urnákhoz járultak. A népszavazás 
megtörtént. A pétfürdőiek győztek. Nagy 
köszönet érte. Ez a nap ezért Pétfürdő 
napja, ez a nap a pétiek ünnepe.

Köszönet a pétfürdőieknek azért, mert 
lehetőséget biztosítottak arra, hogy a le-
válás megtörténjen, és Pétfürdő önálló 
településként tudjon létezni és dolgozni.”

A beszéd elhangzása után az ünnepi 
műsorban fellépett településünk apra-
ja-nagyja. Népi játékokból adtak ízelí-
tőt a „Panelkuckó” Napközi Otthonos 
Óvoda és a közösségi ház kis táncosai. 
A Horváth István Általános Iskola di-
ákjai, Balogh Panna és Kujber Vivien 
zongoráztak, Ódor Kamilla és Sarusi 
Kiss Balázs verset mondtak. Színvona-
las, díjnyertes koreográfiát mutatott 
be az Eszterlánc Mazsorett Együttes 
és a Dance Action csapata. A Muskátli 
Táncegyüttes örökifjú tagjai is kitettek 
magukért fergeteges temperamentu-
mukkal, szépséges új ruháikkal. Ének-
szóval pedig a Napfény Női Kar és a 
Péti Férfikar örvendeztette meg a kö-
zönséget.

a. 

Ovis néptánccsoport

Balogh PannaSarusi Kiss Balázs

Péti Férfikar

Muskátli Táncegyüttes Ódor Kamilla >>>
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Bemutatkozik Pétfürdő új jegyzője
Szabóné Czifra Melinda vagyok, 56 éves, 

végzettségemet tekintve: igazgatásszerve-
ző. Pétfürdő Nagyközség Polgármestere 
2016. március 31-én nevezett ki jegyzővé. 
37 éve dolgozom a közigazgatásban, előbb 
a Várpalotai Polgármesteri Hivatalban, 
2007. október 1-jétől Pétfürdőn. 

Jegyzőként ügyfélcentrikus, szolgáltató 
Hivatal az elképzelésem. Vezetői koncep-
cióm mottója: „Nem csak az szabja meg 
az egyes ember és a Hivatal viszonyát, 
hogy valaki milyen érzésekkel lép be, ha-

nem sokkal inkább, hogy milyenekkel 
távozik.”(Imre Sándor 1936)

Köztisztviselői pályám során mindig 
a mottóban foglaltak szerint végeztem 
a munkámat, s a jövőben is ennek kí-
vánok megfelelni. Kiemelten fontos-
nak tartom a jól működő munkahelyi 
közösséget, az ehhez szükséges pozitív 
megerősítést, az építő jellegű reális ér-
tékelést, a dolgozók emberi értékeinek 
megbecsülését, az egymás iránti biza-
lom megerősítését. 

Én magam eredményorientáltnak tar-
tom és vallom magam. Ezen elvárásokkal 
vagyok a munkatársak iránt is, hiszen a 
munka nem egy hely, ahova megyünk, 
hanem valami, amit csinálunk.

Törekedtem és törekszem mindig a 
jó kapcsolatok kiépítésére Horváth Éva 
Polgármester Asszonnyal és a Képviselő-
testület tagjaival. Az előzetes kommuni-
káció híve vagyok, ezzel csökkenthető a 
törvényességi észrevételek száma, a haté-
konyság növelhető.

Meggyőződésem, hogy a vezetői munka 
– csakúgy, mint a köztisztviselői – szak-
ma, hivatás. Nehéz, gyötrelmes feladat, 
és nem feltétlenül kell népszerűségre töre-
kedni ebben a pozícióban. 

A vezetői munka leglényegesebb feladatá-
nak az értékátadást tartom. Értéket akkor 
lehet számon kérni másokon, ha mi ma-
gunk is stabil értékrenddel rendelkezünk.

A XXI. századi polgármesteri hivatalban 
nem elég megalapozottan, jogszerűen és 
határidőn belül ellátni a hivatali munkát, 
hatékonyan, átláthatóan kell azt tenni.

A fentiekhez, s ezzel együtt jegyzői mun-
kám sikeréhez szükséges feltételnek tar-
tom az elkötelezettséget a változások iránt. 
Ez komoly szemléletváltást jelent mind a 
Hivatal köztisztviselői, mind az ügyfelek 
részéről. Mit értek alatta? Szervezetköz-
pontúság helyett ügyfélközpontúságot, az 
ügyet intéző köztisztviselő helyett problé-
mamegoldó köztisztviselőt. Számomra a 
szolgáltató közigazgatás azt jelenti, hogy 
nem ügyet, hanem ügyfelet lát, nem ügyet 
intéz, hanem lehetőség szerint élethelyze-
tet old meg. Mindezekre az ügyfélnek is 
fogadóképesnek kell lennie, a szolgáltatást 
használnia kell. 

Mindezek megvalósításhoz kívánok 
mindannyiunknak erőt, egészséget, ki-
tartást, egyúttal tisztelettel kérem a segítő 
támogatást.

Szabóné Czifra Melinda
 jegyző

Dance Action junior csapata

Kujber Vivien

Ágoston Hajnalka és Szabó Klaudia 
(Eszterlánc Mazsorett Együttes)

Napfény Női Kar Muskátli Táncegyüttes

>>>

Szabóné Czifra Melinda jegyző
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A Képviselő-testület 2016. április 28-ai ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalról 
szóló 6/1999. (IV.01.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről,
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség 
Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.                        (A május 26-ai ülés rendeletei a 9. oldalon olvashatók.)
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Egy csipetnyi Japán...
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

április 9-én rendezte meg Barangolás a 
kultúrák világában című rendezvényso-
rozatának első programját, mely Japánba 
kalauzolta el a vendégeket. Ezen a délutá-
non kicsi és nagy egyaránt megtalálhatta a 
szívéhez közel álló programot, hiszen több 
helyszínen szakemberek segítségével ismer-
kedhettek a japán kultúrával. 

Az emeleten a Japán Alapítvány jóvol-
tából eredeti, különleges, hagyományos 
ruhákba öltöztetett babákat láthattak az 
érdeklődők, az aulában pedig a világörök-
ségbe tartozó japán tájakról, építmények-
ről nézhettek meg egy fotókiállítást. 

A rendezvényen a Magyar-Japán Baráti 
Társaság Veszprém megyei tagjai is kép-
viseltették magukat. A nagyteremben 
Csomai Zsuzsanna saját gyűjtésű kimo-
nóit mutatta be. Ezután Holló Viktória 
adott elő néhány tradicionális japán tán-
cot, majd azt is szemléltette, hogyan is 
viselik a japán hölgyek a kimonót. Egy 
ilyen öltözék felvétele körülbelül egy órát 
vesz igénybe, és különböző segédeszkö-
zök is szükségeltetnek a felöltéséhez. Bár 
manapság, ebben a rohanó világban már 
csak az idősebb hölgyek járnak kimo-
nóban. Viszont családi ünnepeken és a 
hagyományos teaceremónián kötelező 
benne megjelenni. 

A japánoknál minden egyes esemény-
nek megvan a pontos forgatókönyve, 
amit be kell tartania a résztvevőknek. 
Ilyen a teaszertartás is, ami szintén bemu-
tatásra került ezen a délutánon. Szigorú 
szabályai vannak az eszközök használa-
tának. Az sem mindegy például, hogy 
melyik oldalával nyújtjuk a vendégnek a 
teáscsészét. A legdíszesebb része kell, hogy 
szemben legyen vele, hogy megcsodálhassa, 
és majd csak utána ihat belőle. 

Az alagsorban és a könyvtárban is 
folyamatosan zajlottak a különböző 
foglalkozások. Pápai-Vonderviszt Anna 
a japán furoshiki kendőtáska csomó-
zásának technikáját mutatta be, Haj-
nal Krisztina ikebanákat készített. A 
könyvtárban két japán hölgy, Ise Noriko 
és Yamamoto Riho, a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem kalligráfia klubjának 
tagjai, a kalligráfiával ismertették meg 
az érdeklődőket. Az alagsori klubhelyi-
ségben a Magyar Anime Társaság kép-

viselőivel az animék (japán rajzfilmek) 
szereplőit színezhették ki a gyerekek, a 
nagyobbak pedig rajzolhattak. Ugyan-
ott a Magyar Origami Szövetség egyik 
tagja, Sokhegyi Anikó origami-foglalko-
zást tartott. 

A rendezvény zárásaként a színházte-
remben a Bakony Kendo és Iaido Klub 
harcművészeti bemutatóját, majd a 
Dobolda Taiko fergeteges koncertjét él-
vezhették a Japán-nap vendégei.

Lakatos-Ézsiás Anita

Kimonóbemutató

A Japán Alapítvány babagyűjteményének egy 
részét is megtekinthették az érdeklődők...így pedig az ikebana

Így készül a fursohiki táska...

>>>
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Dobolda Taiko

Japán tea kóstolásaA teaceremóniának szigorú szabályai vannak

Japán legyezős táncTatamin ülve

Bakony Kendo és Iaido Klub 

A Képviselő-testület 2016. május 26-ai ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete a középfokú ok-
tatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete a pénzben és 
természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások és a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, vala-
mint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az önkormányzati honlapon, 
valamint a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár könyvtári olvasóhelyiségében.
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Föld-víz világnapja
Április 19-én a Pétfürdői Közösségi Ház 

és Könyvtár munkatársai a Föld és a víz 
világnapja alkalmából játékos vetélkedőre 
hívták a Horváth István Általános Iskola 
alsó tagozatos diákjait. A már hagyomá-
nyosnak mondható rendezvény célja, hogy 
felhívja a gyerekek figyelmét a környezet-
védelem fontosságára, Földünk, vizeink 
védelmére.

A témával kapcsolatban a tanulóknak 
összesen hat helyszínen kellett külön-
böző feladatokat megoldaniuk. Többek 
között a szelektív hulladékgyűjtéssel, a 
vízi és szárazföldi állatokkal kapcsolatos 
kérdésekre kellett válaszolniuk, zöldsé-
geket-gyümölcsöket kellett felismerniük 
bekötött szemmel tapintás útján, és öko-
totó kitöltésére is sor került. 

A legizgalmasabbak minden bizonnyal 
a kaktuszokat és a különféle ásványokat 
bemutató állomások voltak. Az egyik 
helyen egy szúrós, pozsgás növényekből 
összeállított kiállítást nézhettek meg, és 
akár meg is „simogathatták” a külön-
böző kaktuszfajták képviselőit, a másik 
teremben pedig egy ásványtárlat meg-
tekintése kapcsán megtudhatták, hány 
fajta ásvány van a Földön, és ezek közül 
melyik a legkeményebb és legértékesebb.

Az egészséges életmódra nevelésről sem 
megfeledkezve a közösségi ház dolgozói 
almával, répával, puffasztott kukoricával 
vendégelték meg a lelkes gyermekcsapa-
tot, akik a nap emlékére, a sok élmény 
mellett, müzliszeletet és egy ajándék-
könyvecskét is hazavihettek.

Seresné Zsidai Borbála

Vajon vízi vagy szárazföldi?

Ásványok titkai

Azok a csodálatos kaktuszok

Zöldségfelismerés Ropogtatnivalók

Öko-totó a könyvtárban Szelektíven gyűjtünk
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Egy csepp tavasz
A tavasz mámorító évszak. Az örök kör-

forgásnak lendületet adó, magot kikeltő, 
virágot bontó, vizet árasztó, madarakat köl-
tésre bíró, a természetet, benne az embert is 
pezsgésre, megújulásra ösztönző időszak. 

Erről az életörömről, zsongásról, erő-
ről, frissességről vallottak Németh Viktó-
ria és Varga József azon fotói, amelyeket 
április 22-én Egy csepp tavasz címmel 
mutattak be a Pétfürdői Közösségi Ház 

és Könyvtárban összegyűlt szépszámú 
érdeklődőnek.

Köszöntőjében Angeli Katalin, az intéz-
mény igazgatója így fogalmazott: „Egy 
fotós mindig szelektál. Eldönti, mit örökít 

meg a gépével, és az elkészült képekből is 
kiválogatja, mit mutat meg nekünk. Ezért 
aztán egy tárlat az alkotóról is sok mindent 
elárul. Németh Viktória és Varga József őrzi 
magában a szépségre való rácsodálkozás, az 

idill meglátásának, megkomponálásának 
képességét. Számukra az önkifejezés eszköze 
a fényképezőgép, amely mit sem érne az em-
beri szem, agy, kreativitás és lélek nélkül.”

A kiállítást a két fotós nyitotta meg. 
Németh Viktória már egy évtizede fény-
képez, de csak két éve vált komollyá 
számára ez a szenvedély. A természetfo-
tózás mellett, amelynek ideális helyszíne 
számára a Balaton-part, a csecsemők, 
kisgyermekek megörökítésében leli leg-
nagyobb örömét. Nagy vágya, hogy ha-
marosan fotóstúdiót nyithasson.

Varga József, azaz Jagger munkáival már 
találkozhattak a pétfürdőiek több csopor-
tos kiállításon, de ez volt az első alkalom, 
ahol 40 fotóján keresztül ismerkedhettek 
egyéni, csak rá jellemző stílusával a nézők. 
A péti réteken szeret bóklászni masinájá-
val, ahol makrotechnikával örökíti meg 
többek között a picinyke lények, szöcskék, 
lepkék, bogarak világát. Kedvenc műfajai 
közé tartozik még a portréfotózás.

A megnyitón Lakatos-Ézsiás Anita éne-
kelt.

a.

Non Stop vetélkedő
Április 22-23-án újra megrendeztük a 

Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban 
a több évtizedes múltra visszatekintő Non 
Stop vetélkedőt. Az utolsó ilyen jellegű 
program 2002 májusában zajlott. Sajnos 
14 év nagyon hosszú idő, ami megmutat-
kozott az érdeklődők és a részvevők számá-
ban is.  

Kevesen voltunk, de két csapat így is 
alakult, egy péti és egy palotai. Renge-
teg kvízkérdést válaszoltak meg, és sok-
sok totót töltöttek ki a játékosok. Jó 
néhány ügyességi és vicces feladványt is 
meg kellett időre oldaniuk. A versenyzők 
rendkívül jól érezték magukat, akárcsak 
a zsűri. Ez a néhány óra remek kikapcso-
lódás volt fiataloknak és idősebbeknek 
egyaránt.

A mostani nem túl nagyarányú ér-
deklődés nem vette el a kedvünket. 
Szeretnénk jövőre ismét megrendezni, 
hagyománnyá tenni településünkön ezt 
a vetélkedőt. Az idei játékkal egy ván-
dorkupát is útjára indítottunk, amit egy 

palotai baráti társaság, a Palotai Pajtikák 
nyertek el. 

A következő versenyre már most na-
gyon sok ötletünk van. Reméljük, évről 
évre egyre több játékos vesz majd részt 
a Non Stop vetélkedőn. Ezúton is sze-

retnénk megköszönni a Pétfürdői Kö-
zösségi Ház és Könyvtárnak, Pétfürdő 

Nagyközség Önkormányzatának, a Diák 
Sportegyesületnek a sok segítséget, amit 
nyújtottak. 

Fehér Jácint 

Németh Viktória, Varga József
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Játszani is engedd…
Pétfürdőn komoly múltja van az ama-

tőr színjátszásnak. A régebb óta itt élők 
még személyesen is ismerhették Urmai 
Józsefet, aki rendezőként az 1950-es 
60-as években felnőttekkel álmodott 
meg, hívott életre egy színjátszó kört. Jó 
néhány legendás előadás, mint például 
a Király nevében, a Légy jó mindhalá-
lig, a Napsugár fiúk, a Nászutazás, az 
Olympia, a Bánk bán vagy a Szabad 
szél fűződött a nevükhöz. 

Aztán egy bő emberöltőnyi idő múl-
tán ismét alakult Péten egy lelkes csa-
pat Némethné Reiff Éva vezetésével. 
Pétfürdő és a Kolping iskola hírnevét 

öregbítette szerte az országban az a kö-
zépiskolás diákokból szerveződött szín-
játszó csoport, amelyik Libikóka névre 
hallgatott. 

Nemcsak saját színjátszóinkat istápol-
gatta, támogatta a település az elmúlt 

időszakban, de sok-sok éven át otthont 
is adott a megyei diákszínjátszók sereg-
szemléjének.

Ez a szép hagyomány folytatódott 
2016. április 16-án, amikor a Pétfür-

dői Közösségi 
Ház és Könyv-
tárban került 
megrendezésre 
a 25. alkalom-
mal kiírt Weöres 
Sándor Országos 
Gye r m e k s z í n -
játszó Találkozó 
Veszprém me-
gyei fordulója.

Idén hat cso-
port vett részt a 
megméretteté-
sen. Itt voltak a berhidai Persze és után-

pótlásuk, a Pereszke 
tagjai, a pápai Al-
kat csapata, Zircről 
a Ma, mint Ti, a 
veszprémi Szép lel-
kek társulata, vala-
mint a gyulafirátóti 
Kék madár csoport 
színjátszói. 

Angeli Katalin, a 
közösségi ház igaz-
gatója köszöntő-
jében azt mondta, 
játék nélkül sem-

mit nem ér az emberi élet. Ezt a lelkük 
mélyén a felnőttek is tudják, bár néha 
titkolják. Arra kérte a gyerekeket, sze-
mük csillogásával, őszinteségükkel, 
természetességükkel varázsolják el, vi-
gyék magukkal az idősebbeket ezen a 

délelőttön egy igazabb 
világba, hogy együtt él-
hessék át a játék örömét.

Ezen a napon az őszinte-
ségben bizony 
nem volt hiány. 
Merthogy a gye-
rekek játékosan, 
felszabadultan, 
u g y a n a k k o r 
kérlelhetetlen 
határozottsággal 
és merészséggel 
tartottak tükröt 

kortársaiknak és a felnőtteknek. 
Ezért a nézőtéren a nevetést-
kacagást, fel-felnyerítést döb-
bent, hosszúra nyúló csendek 
követték. 

Amikor a tévésorozatok és reklámok 
világában vegetáló zombicsaládot mu-
tatták be, amikor a kirekesztett, más-
sága, szegénysége, talán bőrszíne miatt 
kitaszított kislány történetét adták elő, 
amikor az anyu és apu állandó roha-
nása, őrült sok munkája miatt magára 
hagyott kisfiú sodródásának stációival 
szembesítettek, vagy amikor az inter-
netező világ kegyetlenségét, felületes-
ségét, a sok ezer lájkot begyűjtő net-
függő kiszolgáltatottságát és magányát 
ábrázolták. 

A találkozó végén került sor az 
eredményhirdetésre, az ajándékok, 
emléklapok, minősítő oklevelek át-
adására. Az egyszemélyes zsűri, Nyá-
ri Arnold színész, drámapedagógus 
zárszavában nagyra értékelte, hogy 
a csoportok zöme a gyerekek, kama-
szok életének problémáiról, örömeiről 
adott pontos látlelet a maguk által írt, 
szerkesztett, színvonalasan előadott 
darabok által. 

 >>>

Szép lelkek társulata

Ma, mint Ti

Az Alkat csapata

Pereszkések
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>>> Arany minősítést kapott a Fésüs 
Éva vezette berhidai Persze színjátszó 
csapat Fonalak című előadásáért, vala-

mint a szintén berhidai Pereszke csoport 
a Feketefehér című darab bemutatásáért.

Ezüst minősítésben részesült a pápai Al-
kat együttes az 
Adj innom című 
játékkal. (Ve-
zetőjük Schrei 
Balázs.) Szintén 
ezüstöt kapott 
a Nyáriné Nagy 
Angéla vezette 
zirci Ma, mint 
Ti színjátszó 
kör A reklám-
ból sosem elég… 
című előadással; 
a gyulafirátóti 
Kék madár cso-
port az Óz, a 
csoda bennünk 
van című me-
sejátékkal (Se-
gesdi Karolina 
és Juhász Attila 
vezetésével), va-
lamint a veszp-

rémi Szép lelkek társulata az Eszem a gesz-
tenyét című darabbal. (Vezetőjük Brenner 
József).

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatá-
nak különdíját a veszprémi Szép lelkek 
társulata kapta, melyet Horváth Éva pol-
gármestertől vehettek át.                     a.

Foltvarrók csodái
Április 28-án nyílt meg a Pétfürdői Kö-

zösségi Ház és Könyvtárban a foltvarró-kör 
első önálló kiállítása. 

A mai értelemben vett foltvarrás óhazája 
Nagy-Britannia. Angol és ír kivándorlók 
vitték tovább, és terjesztették el ezt a tech-
nikát a tengerentúlon is. Az első telepesek 

valóságos mozgalmat indítottak Ameriká-
ban. A foltmozaik-varrás közösségi munká-
vá vált, amelynek különböző stílusirányzatai 
alakultak ki. Így született meg a patchwork, 
amelynek ma már világszövetsége is van. 

A foltmozaik-varrás olyan alkotó tevé-
kenység, amely önálló gondolkodásra, 
kreativitásra ösztönöz. Készítőjének eré-

nyei közé kell tartozzon a türelem, a pon-
tosság és a precizitás. Talán az a legszebb, 
legvonzóbb oldala ennek a kézműves-tech-
nikának, hogy nincs két egyforma darab, 
mert még ha azonos szabásmintáról is van 
szó, mindenki a saját érzéseit, hangulatát 
komponálhatja bele a színek, a felhasz-

nált anyagok ál-
tal az elkészülő 
táskába, terítőbe, 
ágytakaróba, pár-
nahuzatba. Min-
denki egyszerit és 
eredetit hozhat 
létre önmaga és 
mások örömére.

A pétfürdői folt-
varrók önszerve-
ződő közössége 

rövid idő alatt igazi csapattá formálódott. 
Kiállításaikkal, felajánlott alkotásaikkal a 
közösségi ház és a település életében is fon-
tos szerepet töltenek be. 

A színpompás, gazdag tárlat nemcsak 
a 11 kiállító kézügyességét, játékossá-
gát, fantáziáját, szorgalmát és kitartá-
sát reprezentálta, hanem a csoport lelkü-

letét is megmutatta: az egymást segítő, 
egymást bátorító, egymástól tanulni aka-
ró asszonyok közösségének erejét. A kör 
vezetője, mestere Hujber Ottóné, a tagok: 

Balogh Tiborné, Borbándi Ambrusné, 
Bóna Sándorné, Csuti Ilona, Garay Mik-
lósné, Garaminé Stéger Márta, Koltai Zol-
tánné, Pekker Józsefné, Sanda Lászlóné, 
Szuper Judit.                                                   a.

A Kék madár együttes

A berhidai perszések
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Madarak és fák napja
Május 7-én madarak és fák napi erőpró-

bára várták a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár munkatársai a gyerekeket, fel-
nőtteket: ovisokat, iskolásokat, anyukákat, 
apukákat és nagyszülőket.

E 2011 óta megrendezett, kirándulás-
sal-túrával egybekötött erdei erőpróba 
hagyományos terepe a Nyugdíjas pihenő 
volt. Onnét indultak és oda is érkeztek 
meg a csapatok az árnyas fák alatt telje-
sített feladatok után. Ám többször előfor-
dult, hogy az eső vagy a hideg-borongós 
idő közbeszólt, és meghiúsította a gondo-
san előkészített program lebonyolítását. 

Idén hajnalban is, amikor dönteni kel-
lett a helyszínről, lógott az eső lába. Ezért, 
nem kockáztatva a résztvevők bőrig ázá-
sát, a rendezők a közösségi ház környéki 
parkokba helyezték át az állomásokat. 

Szerencsére sem a felhők, sem az eső-
cseppek, sem a megváltozott helyszín 
nem vette el a kedvét azoknak, akik részt 
akartak venni ezen az erőpróbán. A Hő-
sök terei rajthelyen reggel kilenc óráig 39 
csapat jelezte indulási szándékát. 

A hagyományoknak megfelelően az 
állomásokon, amelyekből idén 7 volt, 
a pétfürdői ci-
vil szervezetek 
képviselői vár-
ták a résztve-
vőket. Az első 
helyen a Várpa-
lotai-Pétfürdői 
Ke r tba r á tkör 
tagjai a környék 
jellegzetes virá-
gairól, állatairól 
tettek fel kérdé-
seket. A követ-
kező állomás a Máltai Szeretetszolgálat 
fiataljaié volt, akik az elsősegélynyújtás 
alapvető, különösen a szabadtéri balese-
teknél fontos ismereteit tudakolták a 
csapatoktól.

Aztán a futapéteseknél a tányérfenyő és 
az év madara, a haris fotóját lehetett a 
mozaikokból kirakni, majd kérdésekre is 
válaszolni kellett.

Az erdővel-mezővel, madarakkal és 
négylábúakkal kapcsolatos ismeretek 
felidézése mellett a gyerekek, felnőttek 
ügyessége, bátorsága, fizikai állóképes-
sége is próbára lett téve ezen a napon. 

Bár egyszer-kétszer csipegett-csöpögött 
az eső, fújt a szél, vagy szúrósan tűzött a 
nap, a negyedik állomáson a Polgárőrség 
kúszófolyosóját unokák és nagymamák 
is zokszó nélkül teljesítették.

Peytu mezejére is jutott a feladatokból. 
A Település Védő és Szépítő Egyesü-
let képviselői a Tányérfenyő Tanösvény 
élővilágáról kérdezték a csapatok tagja-
it. A hatodik állomáson, a Peytu Íjász 
Hagyományőrzőknél három lehetősége 

volt mindenkinek célba találni. A lovak 
minden évben sikert aratnak. Zárás-
ként idén Helt Tamás és csapata várta a 
bátrakat, akik nyeregbe pattanhattak, 
de az óvatosabbak beérhették egy kis 
pacisimogatással is.

Azoknak sem kellett unatkozniuk, akik 
már teljesítették a próbákat, vagy akik a 
rajtra várakoztak. Kicsik és nagyok tölt-
hették el az időt a Fanyűvők játszóház 
szellemes eszközeit kipróbálva.         >>>

A „hadtápos” különítmény

A máltaisoknál

A kertbarátkörösök állomásánA Fanyűvők játszóházban
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>>> Részt vehettek az Europalánta 
Egyesület környezettudatos, a szelektív 
hulladékgyűjtés fontosságát játékosan 
oktató társasjátékában. Népi hangszerek-
kel is ismerkedhettek. Egy másik helyen 
a Bakony lombsátrai alatt élő állatok szo-
kásai, viselkedése, testalkata, külső jegyei 
kerültek bemutatásra. Az előcsarnokban 
a környező erdőkben honos madarakról, 
növényekről kaphattak kérdéseket a gye-
rekek, a jó válasz egy-egy cukorkát ért.

A Nitrogénes Nyugdíjas Klub, vala-
mint a Máltai Szeretetszolgálat tagjai pe-
dig arról gondoskodtak, hogy senki ne 
maradjon éhen. Rendületlen szorgalom-
mal kenték a zsíros kenyeret és készítet-
ték az üdítőt egész délelőtt. A szódavizet 
az Orsós szikvíz ingyen szállította.

A hét állomást szerencsésen leküzdötte 
mind a 39 csapat. A következő eredmé-
nyek születtek: ovis kategóriában a Mé-
hecske csoport végzett az első helyen. 

Az alsó tagozatos korcsoportban har-
madikok lettek a Violák és a Feketeri-
gók, másodikak a Túrázók és a Közös 
csapat névre hallgató formáció, első 
helyezett pedig a Barangolók banda 
lett.

A felsősöknél harmadik helyen a 
League of animals és a Minyonok csa-
pata zárt, második helyen a Sasszemek, 
első helyen pedig a Csillámpónik és az 
Erdőlakók végeztek. 

Családi kategóriában bronzérmesek 
a Sünik és a Három muskétás csapata, 
ezüstösek a Vakmerők és a Bakonyi po-
roszkálók, aranyérmesek a Minimanók és 
a Kisvakond csapat lettek. A felnőtteknél 
második helyen az Anyatigrisek végeztek, 
első helyen pedig a Batman csoport. Cso-
kit, cukorkát, oklevelet, az ökotudatos 
élettel kapcsolatos füzetet és a magyar 
madártani egyesület kiadványait kapták 
ajándékként a helyezettek.                 >>>

A futapéteseknél

Egy elszánt csapat

A polgárőrök kúszófolyósója

Célra tarts! A Település Védő és Szépítő Egyesület állomásán
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>>> Nagyon sok önkéntes segítette a 
Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 
munkatársait a madarak és fák napja 
alkalmából megrendezett erőpróba lebo-
nyolításában.

A Nitrogénes Nyugdíjas Klubból Keresz-
tes Pálné, Farkas Miklósné, Varga Józsefné.

A polgárőrségtől: Baranyai Ferenc, Fehér-
Badics László, Simák László, Völgyi György. 

A Várpalotai-Pétfürdői Kertbarátkörből: 
Barkóczi Lajos, Barkóczi Lajosné, Makai 
Józsefné, Molnár Szabolcs, Nagy Imre.

A Település Védő és Szépítő Egyesület-
ből: dr. Kovácsné dr. Haller Annamária, 
Horváth Zsuzsanna.

A Magyar Máltai Szeretszolgálat pétfürdői 
csoportjából: Boncz Lászlóné, Gárdonyi Ró-
bert, Ignácz Mira, Kiss Alexandra. 

A Futapét Tömegsportegyesülettől: Ba-
ranyai Lászlóné, Vígh Katalin.

A Peytu Íjász Hagyományőrző Egye-
sületből: Bognár István, Bondor Lász-
ló, Trencsén Flórián, Magyar Lajos, 
Wimmer Tamás.

Diákönkéntesek is voltak: Deák Szabolcs, 
Györi Margit, Király Gabriella, Moór Rudolf, 
Nagy Petra Andrea, Orosz Bence és Seres Soma. 

Köszönet érte mindnyájuknak.
a.

Lovagolni jó! Lovagolni jó?

Eredményhirdetés

A Horváth István Általános Iskola 
3 tanulója: Budai Patrícia, Nyirő Szi-
monetta és Parádi Ildikó 2016. április 
27-én részt vett a Magyar Vöröskereszt 
Veszprémi Szervezete és a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Népegészség-
ügyi Főosztálya által rendezett Megyei 
Csecsemőgondozó Versenyen, ahol az 

általános iskolai kategóriában III. he-
lyezést értek el. 

A résztvevő diákoknak elméleti és gya-
korlati tudásukról kellett bizonyságot 
adni. Kérdéseket kaptak a Vöröskereszt 
történetével, a csecsemő fejlődésével, 
gondozásával, betegségeivel kapcsolatban. 
3 állomáson pedig különböző feladatokat 

kellett megoldaniuk, úgymint fürdetést, 
balesetveszély elhárítását, betegség felis-
merését, beteg csecsemő ellátását.

A megyei versenyt 2016. április 21-én a 
területi selejtező előzte meg, ahol a részt-
vevő 5 csapatból az első helyezést érték el.

Horváth Tímea 
iskola védőnő

Csecsemőgondozó verseny
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Házunk tája
Kedves Olvasó! 
Bárki bármit gondol a polgárőrségünkről 

(ld. pl. facebook), meggyőződésem, hogy a 
2016 áprilisa a 15 éves egyesületünk életé-
ben a legmozgalmasabb hónap volt.

(Csak közbevetőleg ekkor 262 órát tel-
jesítettünk). Helyszűke miatt a kötelező 
megjelenéseket nem említve, 6-án kilence-
dik alkalommal rendeztük meg a (volt Kis-
térségi, majd Járási) Kirendeltségi Rendvé-
delmi Diákvetélkedőt. Erről csak annyit, 
hogy a Horváth István Általános Iskola 
csapata igen jó szerepléssel, EGY ponttal 
maradt le a megyei döntőről! 

Ez azért is sajnálatos, mert itt jelentették 
be hivatalosan, hogy egyesületünk rendez-

heti meg a Katasztrófavédelmi Megyei 
Döntőt. Ez az eredmény másfél év elő-
készítő munkájának köszönhető. Ilyet 
még civil szervezet a megyében nem ren-
dezett. 

Kronológiai sorrendet tartva 13-án éj-
jel a Nitrogénművek Zrt.-hez érkező 
túlméretes szállítmány helyi biztosítását 
végeztük. 21-én pedig megrendeztük 
az említett katasztrófavédelmi döntőt. 
Kilenc állomáson mérték össze a te-
hetségüket a megyéből érkezett kilenc 
általános és kilenc középiskolás (négy 
fős) csapat tanulói. A tűzoltó állomás 
mellett az idén a legnehezebb az ún. la-
birintus volt, amit rendhagyó módon a 

Kolping iskola melletti lépcsőn építet-
tünk meg. Célja a zárt területből nehéz 
tájékozódással (füst) külső irányítású 
kimenekítés. 

Az értékelés során kiderült, hogy a Vesz-
prémből első ízben kihelyezett verseny na-
gyon sikeres volt, a „kísérlet” elérte a várt 
eredményt. Felvetődött, hogy a 2017. évi 
döntő helyszíne is Pétfürdő legyen. A me-
gyei döntő általános iskolai szekciójában 
a pápai Türr István Gimnázium oktató 
iskolája, míg a középiskolák közül a tapol-
cai Batsányi János Gimnázium került ki 
győztesen.

Ennek a rendezvénynek a kapcsán egye-
sületünk kiemelt köszönetét fejezi ki a 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságnak, a Nitrogénművek Zrt.-
nek, a Várpalotai Rendőrkapitányságnak, 
az MH. Bakony Harckiképző Központ-
nak, a Wimmer Trans Kft.-nek, az OPÁL 
Tartálypark Zrt.-nek, a Pétfürdői Polgár-
mesteri Hivatalnak, Pétfürdő Nagyközség 
Polgármesterének, a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtárnak, a Szabadtéri Bü-
fének, a Máltai Szeretetszolgálatnak, a 
Magyar Vöröskereszt Várpalotai Területi 
Szervezetének, a Péti Nyugdíjas Klubnak, 
hogy személyes, anyagi-technikai segít-
séggel hozzájárultak a verseny sikeres le-
bonyolításához, településünk ilyen irányú 
elismertségéhez.

Gelencsér István 

Már az adventi koncerten (2015. dec-
ember 20.) érezhető volt, hogy valami 
változott a női karban. Sokkal magabiz-
tosabban szólt a kórus, mint egy évvel 
azelőtt, s ezt a közönség is ész-
revette: percekig szólt a taps. A 
magabiztossághoz nagyban hoz-
zájárult, hogy visszatértek a sora-
inkba régi kedves kórustagok, és 
új tagokat is sikerült verbuválnunk, va-
lamint a munkába bekapcsolódott Endl 
László zongorakísérő-korrepetitor. 

Az adventi koncerten Kodályt, 
Lucianit, Gouno-t, Boreggit és Brahms-
ot énekeltünk. Aztán jöttek a „munkás” 
próbák, és azt vettük észre: ez egész jól 
szól! Karnagyunk, Lovrek Károly – igen 

szűken bánik dicsérő szavakkal –, az 
idén már talán kétszer is leállította a 
próbát azzal, hogy: „lányok, ebben már 
voltak szép hangok! Na, akkor újra, 

hátha csak véletlen volt….” Ez azt je-
lenti, hogy a művek, amiket hétről-hét-
re szorgalmasan próbálunk, beérnek, 
biztossá válnak. 

Nagyon szépséges darabokat tanu-
lunk, Bartók Bolyongás című művét, 
Kodálytól az Isten kovácsát, Karai Es-
téli nótázását, Seiber Három magyar 

népdal című alkotását. Felújítottunk 
néhány réges-rég hallott művet is. Há-
rom napos felkészülésen voltunk Gár-
donyban az Élet Fája Református Gyü-

lekezeti Házban, ahol a délelőtti, 
majd a délutáni próbák után is 
együtt maradt a kórus, és éjszaká-
ba érve énekeltük végig kedvenc 
nótáinkat – nem kevés nevetés kö-

zepette. 
Kedves jelenlegi és leendő kórusmu-

zsika kedvelő Barátaink! Jelentjük: a 
pétfürdői Napfény Női Kar köszöni 
szépen, jól van, és sokat dolgozik azon, 
hogy a június 1-jén megrendezésre kerü-
lő koncertjén megmutassa, mire képes! 

Kucseráné Kovács Szilvia

A Napfény Női Kar hírei

“Szó, ami szó, vígan pörgünk, mint a 
kapu kulcsa” 

Karai József : Ugrótánc 

Az MH. Bakony Harckiképző Központ állomásán 
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Szépkorúak délutánja
A Nyugdíjasok Életet az éveknek Vesz-

prém Megyei Egyesülete, a Péti Nyugdíjas 
Klub, valamint a Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtár közös szervezésében került sor 
településünkön május 13-án a Veszprém 
megyei néptánctalálkozóra.

Jól és méltósággal megöregedni,– az évek 
súlyát elviselni úgy, hogy ne legyünk teher 
sem önmagunk, sem a körülöttünk élők 
számára – nem könnyű feladat. Hiszen, 
ahogy halad előre az ember az időben, 
igaz, hogy egyre több tapasztalatra tesz 

szert, de egyre 
több veszteséget 
is elkönyvel. 

Át kell élnie 
társvesztéseket, 
és itt nemcsak a 
férj vagy a fele-
ség elvesztéséről 
van szó, hanem 
családtagokéról, 
barátokéról, is-
merősökéről, akik 

segítettek abban, 
hogy élhetőbb legyen az élet. Az idős ember a 
munka világából kikerülve úgy tapasztalhatja, 
nincs szükség rá, feleslegesnek, értéktelennek 
tarthatja magát. És a test öregedésével képessé-
gei elvesztését is tudomásul kell vennie. Mind-
ezt jól kezelni nem egyszerű.

A Veszprém megyei néptánctalálkozó 
résztvevői minderre gyógyírt találtak. Bölcs 
derűvel, az élet értelmébe vetett hittel és if-
jakat megszégyenítő temperamentummal 
ropták a táncot a maguk és a közönség 
nagy-nagy örömére.

Kilenc együttes adott egymásnak talál-
kozót a péti közösségi házban: az ajka-
padragkúti Rozmaring Néptánccsoport, a 
veszprémi Gizella Tánccsoport, a Berhidai 
Nyugdíjas Klub Néptánccsoportja, a Jó 
Szerencsét Nyugdíjas Klub Tánccsoportja 
Ajka-Padragkútról, a vörösberényi Ringató 
Balaton Néptánccsoport, a veszprémi Ősz-
idő Nyugdíjas Klub Tánccsoportja, az ajka-
padragkútiak kamaracsoportja, a Szentgáli 
Nyugdíjas Klub Tiszafa Táncköre, valamint 
a pétfürdői Muskátli Tánccsoport. 

Jókedvből, szeretetből, toleranciából, 
egymásra figyelésből, nyitottságból és hu-
morérzékből a kortársaiknak és a jövő ge-
nerációinak is példát mutattak ezen a dél-
utánon.                                            a.   >>>

Sváb tánc – Rozmaring Néptánccsoport

Csallóközi tánc – berhidai néptánccsoportKalocsai párnás tánc – Gizella tánccsoport

Dunántúli leánytánc – Jó Szerencsét Nyugdíjas Klub Tánccsoportja

Szatmári lassú és friss csárdás – Ringató Balaton Néptánccsoport
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Palotás – Szentgáli Nyugdíjas Klub Tiszafa Táncköre Sárközi karikázó – Őszidő Nyugdíjas Klub  Tánccsoportja

Charleston – Ajka-Padragkúti Nyugdíjas Klub kamaracsoportja

Mezőföldi táncok – Muskátli Tánccsoport

A házigazdák képviselője: Borbándi Ambrusné

Horváth Magda, Takács József

Immár harmadik alkalommal volt házigazdája a Péti Nyugdíjas 
Klubunk a néptánctalálkozónak.

A vendégcsoportokat régi ismerősként fogadták a házigazda 
Muskátli Néptánccsoport tagjai. A bemutatott produkciókat a 
közönség lelkes tapssal jutalmazta.

Természetes, hogy a házigazda muskátlisok is kitettek magáért.
A műsor végén Horváth Magda és Takács József a Veszprém Me-

gyei Életet az Éveknek Egyesület vezetői méltatták a látottakat.
A csoportok vezetői oklevelet és értékes tárgyjutalmat vehettek át.

A rendezvény 
végén a délután 
egy kis vendég-
látással zárult, 
amelyet a Péti 
Nyugdíjas Klub 
tagjai készítet-
tek és kínáltak, 
amit baráti be-
szélgetés, közös 
nótázás, és jó 
hangulat hatott 
át. Köszönetet 

mondunk mindazoknak, akik segítették a rendezvény sike-
res lebonyolítását.

Szigeti Frigyes

Néptánctalálkozó
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El nem küldött üzenet
Anyák napja van. 
Igazán mindent megtesznek a gondozók, hogy széppé varázsolják ezt a napot az idős embereknek. 
Ő szeretné átaludni ezt a huszonnégy órát. Minden kis vers, ének, amit az iskolások most előadnak, egy-egy késszúrás a szívébe!
Mindenki könnyezik. 
Ő nem könnyezik. Neki a szíve vérzik, ott belül. Könnyei már megkövesedtek. Nem férnek ki a szeméből. Lecsúsztak a szívére, 
és ott nyomják. 
Majd csak vége lesz ennek a napnak is! 
Virágok, amiket kiosztanak az ápolók. Pár napig még emlékeznie kell. Emlékezni, hogy nem tudott eljönni az egyetlen gyermeke. 
Pénzt küldött és pár kedves szót. Boldog anyák napját kívánok, Józsi.
Köszönöm fiam. 
A pénzhez nem nyúlt. Ott csúfolkodott tárcájában. Önkéntes gyerekek is jöttek ma hozzájuk mindenhonnan, hogy akiket nem 
látogatnak, azok is érezzék, valaki törődik velük. 
Olyan megalázó ez az egész!
Miért nézik az időseket ennyire koldusnak? Azt hiszik, hogy mindegy, ki ül itt az ágy szélén? Pótolni lehet azt a puszit, amit a 
testéből kiszakadt gyermekétől vár? 
A kislány, aki mellette kuporog, nincs zavarban. Pedig arra számított, hogy majd kínos csönd veszi körül őket, aztán egy idő 
múlva elmegy a gyerek. Úgy 15-16 éves lehet. Szép kislány. 
Minden fiatal szép.
Ő is szép volt egykor. De még milyen szép!
Miután összeházasodtak szerelmével, jött a gyerek. 
Józsika volt a mindenük. Jó gyerek volt. Kitűnővel járta ki az iskoláit, továbbtanult, majd egyetemre ment. 
Mérnök lett a csizmadiáné fia!
Milyen boldogság is volt, ott állni a diplomaosztó ünnepségen és nézni, ahogy a kezébe adják azt a gyönyörű diplomát!
Utána ünnepi ebéd várta a fiút. Minden kedvenc étele az asztalon.
Józsika evett, ittak egyet az apjával, és már rohant is a bankettre. 
Lassan elpakolta az asztalt és férjével nézegették a diplomát. 
Hát ezt is megéltük! Sóhajtott fel. 
Nem volt könnyű kitaníttatni a gyereket. Minden kis pénzük a könyvekre és a kollégiumra ment.
Aztán Józsika munkát kapott a Ganznál, és elköltözött Pestre. 
Ritkán járt haza, de azok ünnepnapok voltak a családnak. Azt sem tudta, hogy mit tegyen elé. 
Egyszer egy leányt is hozott. Szép, kedves leány volt. Össze is házasodtak rövidesen. A lakodalom már nem náluk, falun 
volt, pedig olcsóbb lett volna, hanem Pesten egy előkelő étteremben. 
Egy falat nem sok, annyi sem ment le a torkán, annyira izgult, hogy ki tudják-e majd fizetni. Minden spórolt pénzük el-
ment a lagzival. De nem is voltak nagy igényeik. 
Örültek Józsika szép életének. Néha jött levél tőlük, de azt az új asszonyka írta. Leírta, hogy lakást kaptak, 2 szobásat és 
mindenük meg van. Kocsit is szeretnének, mert akkor gyakrabban mehetnének anyukáékhoz. Gyereken is gondolkodnak, 
de Józsinak most a munka a legfontosabb, mert lehet, hogy kiküldik az NDK-ba és ott jobban keres majd. 
Hát így jöttek a levelek. Mindegyiket végigolvasta ezerszer. A végén Józsika is aláírta. 
Ezt a részt szerette nézegetni legjobban. Felnőtt, kemény kézírás volt. Hol voltak már a botladozó kis ákombákomok? 
Mennyit vesződött vele, amíg sikerült szépírásra tanítania. 
Nemrégiben meghalt a férje. Józsika és az asszonyka autón érkeztek. Eltemették apust. 
Őt felvitték Pestre, és azt mondták, hogy a házat majd eladják, addig is jó lesz néha kiruccanni ide. Berendezték Pesten az 
egyik szobát neki, és mindene megvolt. 
Napközben főzött, mosott, takarított. Alig várta, hogy megjöjjenek a fiatalok. Leült az asztalhoz és hallgatta, hogy mit be-
szélnek egymással. Nem sokat értett belőle, csak annyit, hogy sok a munka, és hogy nagy ember lett a fiából. Nézte, nézte, 
és olyan távolinak tűnt számára, elérhetetlennek. Nem volt mit beszélniük. Minden nap megpuszilta a finom ebédért és 
mondta, hogy pihenjen sokat. Aztán esténként bevonultak tv-t nézni. 
Ő is kapott egy külön tv-t. Nem örült neki. Most már azt a kis időt sem tölthette velük, amit eddig. 
Napközben lement a boltba. Sokáig válogatott a sok élelmiszer között. Közben elbeszélgetett a kiszolgálónővel, ha kevesen 
voltak.  Neki is volt egy fia. Ács. Nyár lévén, éppen üdülni készültek. 
Irigyelte ezt a nőt! Annyi mindent tudott a fiáról, pedig nem is laktak együtt.                                                                     >>>

Anyák napja
Magyarországon 1925 óta köszöntik az édesanyákat május első vasárnapján. E meghitt, szép ünnephez kapcsolódva közöljük a 

pétfürdői Kolping iskola egyik tanárának elbeszélését.
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>>> Ő is mesélt Józsikáról. Először csak az igazat. Sokat dolgozik, mérnök és jól keres. 
Aztán elkapta a fantáziája és mindenfélét kitalált, hogy minden nap meglepi virággal, meg édességgel, és sokat beszélgetnek, alig 
tud este elszabadulni tőle, mert mindenben kikéri a véleményét, és ehhez hasonlókat. 
Azt is mondta, hogy másnap indulnak üdülni Balatonra. Ezért aztán egy sokkal távolabbi boltba kellett járnia egy hétig, hogy ki 
ne derüljön a füllentés. 
Utána ódákat mesélt, hogy milyen jól érezte magát a fiával. 
Ahogy hazafelé tartott a boltból, hirtelen elszomorodott. Magányosnak és idegennek érezte magát. Szégyellte, hogy törődést kell 
álmodnia naponta, és azt mesélni idegeneknek. 
Este aztán azt mondta a fiának vacsoránál, hogy ő jobban szeretne hazamenni a régi házba. Ott ismer mindenkit és jobban sze-
retne a sajátjában élni. Józsika dühös volt. Kiabált, hogy ők minden áldozatot meghoznak, csak hogy anyuka jól érezze magát, és 
akkor ez a hála!
Minden áldozatot! Ezt mondta. Majdnem elsüllyedt szégyenében, amikor visszagondolt a szavakra. Hajthatatlan lett. Indulni 
akart, ahogy csak lehetett.
Visszacuccolták. Józsika búcsúzáskor leszámolt az asztalra 10 ezer forintot. Életében nem látott még ennyi pénzt egyben! Mondta, 
hogy neki ez nem kell. A nyugdíjából is meg tud élni, de a pénzt otthagyták, mondván, ha valami nagyobb kiadás jön. 
Ettől kezdve minden hónapban 2 ezret küldtek. Nem nyúlt a pénzekhez, betette egy dobozba. Már több, mint 100 ezer volt 
benne. 
Évente kétszer jöttek látogatóba. Húsvétkor és karácsonykor. Nem maradtak sokáig, csak pár órát. 
Már napokkal előtte sütött-főzött, vásárolt, takarított. A lelke is ünneplőbe öltözött. A szomszédoknak is csak a látogatásról tu-
dott beszélni. 
Aztán megjöttek. Agyon puszilta Józsikát, aki zavartan húzódzkodott. 
Ettek, megnézték a kertet, felpakolta őket, és már rohantak is. Csak a mosatlan edények tanúskodtak arról, hogy járt ott valaki. 
Napokig a látogatás öröméből élt. Aztán várta a karácsonyt. 
Megérkezés, ajándékozás, ebéd, pakolás, és már ott sem voltak. Este egyedül állt a feldíszített fa előtt. Gondolatban visszakalan-
dozott azokba az időkbe, amikor Józsika még kicsi volt, és nem tudott tőle semmit csinálni, mert annyira nyúzta, hogy mondja 
el, mit kap ajándékba. Látta édes kicsi arcát, fogta kis kezecskéjét és érezte a cuppanós puszikat arcán. 
Elmúltak már azok az idők. Így van ez jól. Nyugtatta magát. 
A gyerekek felnőnek, megvan a saját életük. Örül, hogy jól vannak, és ő is egészséges.
Aztán egy nap megcsúszott a konyha kövén és eltört a combcsontja. Bekerült a kórházba. Józsika csak napok múlva jött, mert 
nem érték el telefonon. Végül táviratoztak neki. 
Azt mondta, hogy többé nem maradhat egyedül. Mivel náluk nem érzi jól magát, ezért szereztek neki protekcióval egy helyet az 
idősek otthonában. Nagyon szép hely, lesz külön szobája, és éjjel-nappal felügyelnek rá. 
Nem ellenkezett. Érezte, hogy segítségre szorul. Miután kiengedték a kórházból, fia kocsival vitte az otthonba. Magával vihette 
személyes tárgyai egy részét is. 
Józsika fizette az ellátásáért járó összeget. A nyugdíja megmaradt. Annyi pénze volt már a takarékban, hogy évekig sem tudná 
elkölteni. 
És most itt van egy újabb összeg! 
Azt írja, vegyen magának valami szépet.
Nincs szüksége semmire. 
Azt a kisfiút akarja, aki énekelt neki az óvodában anyák napján. 
Azt a kisfiút akarja, akinek vezetgette a kezét a papíron, amikor írni tanította. Azt a kisfiút, aki esti puszi nélkül sosem feküdt le 
és búcsúzóul a puszihoz odamondta, hogy szeretlek anya.
Nem kéri az „egyen-virágot”. Ő egy csokor mezei virágot akar, amit a fia szed az út szélén. Nem akar iskolás köszöntést. Nem 
akarja ezt a kislányt sem az ágya szélén! Menj haza édesanyádhoz! Mordul rá. Majd szelídebben: Biztosan vár már. 
Na, menj.
A kislány ránéz. Nem mosolyog, nem is szomorú. Magányos nézése van. Nekem nincs anyukám. Meghalt. Mondja.
Nem szól. Megfogja a lány kezét. Így ülnek egymás mellett, szótlanul. Mindkettőjüknek hiányzik valaki. Leszáll az est, a lány 
elmegy. Holnap jövök. - mondja. Nem tiltakozik. Jöjjön csak. Olyan jó volt együtt. Értették egymást! 

Molnár Margit

A Pétfürdői Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:

Titkárság: (88) 787-919, 
Telefonközpont: (88) 588-910,
Automata kezelős: (88) 588-920 , 
Fax: (88) 588-930.

E-mail:
petionkormanyzat@upcmail.hu, 
petijegyzo@upcmail.hu,
petipolgarmester@upcmail.hu.
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„3H Klub” – „Havi háromnegyed óra 
helytörténet” Pétfürdő értékeiről
Amikor alapítói 2010-ben útnak indí-

tották a Pétfürdő Értékei Alapítványt, 
azzal a szándékkal tették, hogy Pétfürdő 
kulturális életét színesítsék. A kuratóri-
um ötévnyi gyűjtőmunkája révén ezer-
nyi fotóanyag és rengeteg tanulmány 
került az alapítvány birtokába, melynek 
jórészét az alapítvány Facebook-oldalán 
folyamatosan közzétesszük. Mostanra 
megérett az idő, hogy az eddig össze-
gyűjtött anyagot Pétfürdő lakossága szá-
mára előadások és kiadványok formájá-
ban publikáljuk. 

Idén áprilisban elindítottunk egy havi egy 
alkalomra tervezett rendezvénysorozatot, 
amely Pétfürdő értékeit, neves személyisé-
geit kívánja bemutatni. Első alkalommal 
dr. Szíj Rezső halálának 10. évfordulójáról 
emlékeztünk meg. Lányával, dr. Szíj Eni-
kővel beszélgettünk Szíj Rezső életművéről, 
főleg a másfél évtizednyi pétfürdői tevé-
kenységére koncentrálva: az önálló péti 
református gyülekezet megteremtéséről, a 
péti kultúraszervező munkásságáról. Hogy 
még nyomatékosabban emlékeztessünk 
pétfürdői kötödésére, önálló kiadványban 
kívánjuk megjelentetni helytörténeti mun-

káinak Pétfürdőre vonatkozó kutatásait, il-
letve visszaemlékezéseit.

Májusban, 27-én a Magyar Hősök Em-
lékünnepe alkalmából dr. Töll László tör-
ténészt, ezredest hívtuk meg, aki a „Hősök 
Napja” történetéről, a magyar hősökről 
tartott egy ismeretterjesztő előadást.

Júniusban Szent László napján önálló 
sátorban fogunk emlékezni a településünk 
védőszentjének is tekinthető Szent László 
királyra, életére, legendáira. 

Káloz település után kutatva jutottunk 
el egy érdekes, XIX. századi történethez, 
melyről júliusban szintén előadás formájá-
ban fogunk beszámolni. Története dióhéj-
ban: 1894-ben felbolydult a peremartoni 
erdő, hiszen tizenegy Mária-jelenést ta-
pasztaltak ösküi gyerekek és pásztorok, 
melynek hatására hatalmas tömegek za-
rándokoltak ide.

Szeptemberben a településvédőkkel kö-
zösen emlékezünk meg arról, hogy éppen 
hetvenöt éve szentelték fel templomunkat. 

Október folyamán az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc eseményeiről em-
lékezünk meg, majd novemberben rész-
letesen bemutatjuk a bakonyi cifraszűrt, 

melynek egyik fő előállítási helye a péti 
patak kallómalmai révén éppen Pét volt. 

Decemberben, tekintettel a jövő évi ju-
bileumra, előadással készülünk, melynek 
címe: Áttekintés Pétfürdő önállósodási kí-
sérleteiről és önállósodásáról (1947, 1989, 
1997)

Úgy gondolom, Pétfürdő múltja rendkí-
vül gazdag, az idei évre eltervezett témákon 
kívül is maradt rengeteg. Sok részletet egé-
szen jól ismerünk Szíj Rezsőnek, Könczöl 
Imrének, Ury Jánosnak, Angeli Imrének, 
Lencsés Györgynek, Tóth Sándornak, Sze-
keres Emesének és másoknak köszönhetően, 
de sajnos még nem valósult meg Pétfürdő 
történetének önálló, (monografikus) fel-
dolgozása, ami az elmúlt húsz év egyik leg-
fontosabb mulasztása. A jövő évi jubileum 
jó alkalmat kínálhat ennek pótlására.

Bízom benne, hogy ezzel a havi há-
romnegyed órás helytörténeti klubszerű 
rendezvénysorozattal fel tudjuk kelteni 
a tömeges érdeklődést és igényt szűkebb 
pátriánk történetének alaposabb megis-
merésére.

Budai László
petfurdoertekei@gmail.com

Szabad szél Péten
Ez a cím nem az időjárásról szól, hanem 

egy szovjet operett címe, amely a maga 
idejében nagy sikert aratott. A szerzője 
Dunajevszkij volt.

1954-ben avatták fel ünnepélye-
sen Péten a megye akkori legszebb 
szabadtéri színpadát kellő politikai 
felhanggal. Részem volt nekem is 
benne, mivel az avató ünnepségen a 
mi kis úttörő-zenekarunk – körülbe-
lül 40 főnyi lelkes, ügyes gyerek – is 
szerepelt. Budapesti vendégművészek 
is felléptek azon a nyáron amolyan 
esztrádműsorral, táncdallal, kabaré-
val. De balettet is láthattunk, Csinádi 
Dórával és Ősi Jánossal az élen. 

Adott volt a szép színpad, így az ak-
kori lelkes amatőrök, az énekkar tag-
jai és szólistái hosszú hónapok alatt 
betanultak egy látványos szovjet ope-

rettet, a Szabad Szél-t. És be is mutat-
ták nagy sikerrel. Én kétszer is láttam, 
egyszer a Szabadtéri Színpadon, egy-
szer a péti moziban. Gondolom, eső 
lehetett, ezért került az előadás fedett 
helyre.

Dunajevszkijt akkoriban jól ismerték 
Magyarországon. Állítólag Kodállyal 
is találkozott, amikor egy magyar kul-
turális delegáció Moszkvában járt. De 
ezzel kapcsolatban semmilyen hiteles 
bizonyítékot nem tudtam találni. Ma 
már más-más okból, de sem Kodály, 
sem Dunajevszkij nem kedvence a 
kultúréletnek. 

A Szabad Szél egy elképzelt és elnyo-
mott kikötővárosban játszódik, par-
tizánvezér, fiatal szerelmesek, matró-
zok, szülők és a „köznép” a szereplők. 
A díszletet is helyben, a gyári aszta-

losok készítették. Egy piactérszerűre 
emlékszem, vászonházakkal a háttér-
ben. A darabhoz szükséges kellékeket 
a pétiek adták össze, így a piactér be-
rendezését is. 

Emlékszem, Schmall Etus néni a ko-
sarába még egy tököt is tett az életsze-
rűség kedvéért.

A főszereplő Marco-t Lujber Tibor 
alakította kellemes tenor hanggal. A 
darabbeli szerelme Simon Ida volt, 
aki akkor óvónőként dolgozott Péten. 
A vékony, szőke, csinos hölgy nagyon 
szép, tiszta hangon szólaltatta meg 
Stella-t, a lírai hősnőt.

A kórus tagjai, nők, férfiak, mint a 
Parasztbecsület című opera főterén, 
énekeltek, őgyelegtek, lelkesedtek, 
mikor éppen hogyan kellett viselked-
niük.                                          >>>
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Beszélgetéssel emlékeztünk 
dr. Szíj Rezsőre
Az egykori pétfürdői református lelkész és kultúraszervező példamutató életet élt
A Pétfürdő Értékei Alapítvány el-

engedhetetlennek tartja a nagyközség 
múltjának ápolását, az emlékei őrzésé-
nek feladatát – mondta el Budai Lász-
ló, az alapítvány elnöke annak a be-
szélgetésnek a bevezetőjében, amelyet az 
alapítvány a Pétfürdői Közösség Házzal 
és Könyvtárral közösen szervezett Szíj 
Rezső halálának 10. évfordulója alkal-
mából. 

Az egykori pétfürdői református lel-
készről, művelődés- és irodalomtörté-
nészről azért különösen fontos meg-
emlékeznünk, mert hiába rendelkezik 
Pétfürdő gazdag múlttal, ahhoz kevés 
kiemelkedő jelentőségű személyiség 
kötődik a nagyközséghez, hogy meg-
feledkezhessünk Szíj Rezső példamu-
tató munkásságáról – hangsúlyozta. 

A közel egy órás, személyes hangú 
visszaemlékezés során dr. Szíj Rezső 
lánya, dr. Szíj Enikő bölcsészdoktor, 
kandidátus mesélt édesapjáról. Szá-
mos érdekességet hallhattunk Szíj Re-
zső életéről, munkájáról, kutatásairól. 

Megtudtuk, miként került 1946-ban 
Pétfürdőre: az itt élő református hívek 
hívására jött, ahol másfél évtizeden 
át szolgált református lelkészként, a 
kultúra elkötelezett szervezőjeként. 
Megteremtette az önálló pétfürdői re-
formátus egyházközséget, és olyan je-
les személyiségeket hívott meg Pétre, 
mint a költő Szabó Lőrinc.

Szerette a könyveket, a betűt, az 
írást, ez volt számára az élet. Példaké-
pe Misztótfalusi Kis Miklós volt, aki-
ről könyvet írt, és az általa alapított 
kiadót is így nevezte el. Az alkotás 
vágya és a tenni akarás határozta meg 
mindennapjait, tisztelte és becsülte a 
munkát, s környezetétől is elvárta a 
szorgosságot. Erős, karakán szemé-
lyiség, független gondolkodó volt, aki 
sohasem rejtette véka alá véleményét, 
nézeteit. Állandóan ötletekkel, ter-
vekkel volt tele, sohasem tudott meg-
nyugodni. 

Szabadidőt nemigen engedett meg 
magának, kivéve persze, ha futball-

meccs-közvetítéséről volt szó. Igaz, 
még a labdajátékot is kritikus szem-
mel figyelte. Viszont amikor unokái 
focizás közben kitörték az ajtóüveget, 
csak legyintett és mosolyogva mond-
ta: „Annyi baj legyen, majd Enikő 
megcsináltatja!” – hallottuk lányá-
tól. Tudott mosolyogni, pedig sok-
szor nehéz anyagi viszonyok, politikai 
meghurcoltatások, ide-oda költözések 
nehezítették az életét. Talán ezeknek 
a nehézségeknek köszönhető a csa-
lád példamutató összetartása, egymás 
iránti szeretete, ami Szíj Enikő meg-
nyilatkozásaiból is sugárzott.

A beszélgetés után a koszorúzás kö-
vetkezett. Éltető Erzsébet előadásában 
Vörösmarty Mihály Hymnus című 
költeményét hallgattuk meg, majd 
Szíj Enikő és Budai László Szíj Rezső 
emléktáblájánál helyezte el a meg-
emlékezés koszorúját, ezzel zárva az 
egykori pétfürdői lelkész tiszteletére 
rendezett ünnepséget. 

B.L.-É.E.

>>> Két matrózra is emlékszem, akik 
kissé részegen, persze csak a darab sze-
rint, azt énekelték, hogy: Duli-duli-
duli-duli-duli, de jó lenne elindulni, 
hej-hooooo! Ők voltak a vidám fiúk. 
Novotarszky Pál és Horváth László 
játszotta, énekelte és táncolta a szere-
peket. Mindig vastapsot kaptak. 

Az aggódó anya szerepét, aki nehezen 
engedte el Marco-t a partizánvezérrel 
harcolni, Zugor néni, Ilike sógornőm 
nagynénje énekelte nagy átéléssel. 

A partizánok vezérét Sztankovits Béla 
jelenítette meg, aki az akkori péti viszo-
nyok között csinos, deresedő negyvenes 
volt, lányok és asszonyok álma. Persze 
ő is foglalt volt és nős, mint a többiek. 
Még ma is a fülemben cseng, ahogyan 
sármosan, a csillagfényes ég alatt, a je-
genyékkel körülvett színpadon énekelte: 
Szél, szél, szállj keletről hozzánk, Szél, 
szél, új világot hozz ránk… 

Persze a végén a szerelmesek egymás-
ra leltek, a matrózok hajóra szálltak, a 

partizánok győztek és a vezérük újra 
énekelt a kórussal. Ezzel lett vége a 
darabnak. Hosszú taps és ünneplés kí-
sérte az egészet. Ma már biztosan so-

kan kicikiznék mindezt, de nekem ez 
akkor nagy élmény volt.

A főszereplő Lujber Tibor egyébként 
Zoli bátyám sötétkék ingjében lépett 
színpadra (amit anyám varrt neki). 
Zsebes, sportos ing volt, akkoriban 
nagyon menő. Valahonnan szereztek 
hozzá egy sildes sapkát is, olyat, mint 
ami a dán diákoknak volt, hisz hol 
volt még akkor a mai baseball sapka? 

Nagyszerű munkát végzett a ren-
dező Urmai Jóska, Schmidt László 
kultúrigazgató és a karnagy, Horváth 
István. Pétfürdőn pezsgett a kultúr-
élet.

Lehetne bírálni mindezt, de 60 év 
távlatából még mindig szeretettel és 
nosztalgiával emlékszem vissza az ak-
kori produkcióra, a szabadtéri szín-
padra, a régi szereplőkre, de a közön-
ségre is.

Vajon hányan élünk még közülük? A 
többieket már elvitte a szabad szél – 
tündérországba…

Horváth Imréné
Csoóri Iluska

Lujber Tibor
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Hírek, közlemények, programok
A Pétfürdő-Várpalota közöt-
ti vagyonmegosztási perrel, a 
képviselő-testület áprilisi, má-
jusi üléseinek témáival a követ-
kező számban részletesen fog-
lalkozik a Pétfürdői Krónika.

Június 9-én, csütörtökön 10 
órától 18 óráig a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár 
könyvtára ingyenes könyv-
börzét tart a Megbocsátás 
hete alkalmából. Több száz 
jó és még jobb könyv közül 
lehet válogatni. Nagyrészt 
régi könyvek, de még mind-
egyik jó/olvasható állapotú. 
Akinek kedve támad akár 
csak böngészni, akár haza-
vinni, elolvasni és szeretni 
egy könyvet, bátran térjen be 
hozzánk, és válogasson ked-
vére! 

• • •
A Pétfürdő Sportjáért Ala-

pítvány június 10-én, pénte-
ken 13 órától 16 óráig térsé-
gi kispályás focibajnokságot 
rendez általános iskolások 
számára az alapítványi pályá-
kon.

• • •
Változás a Horváth István 
Általános Iskola tanévzáró- 
és ballagási ünnepségének 
időpontjában: a Horváth Ist-
ván Általános Iskola diákja-
inak ballagása június 18-án, 
szombaton 8 óra 45 perckor 
kezdődik, a tanévzáró ün-
nepség pedig 9 órakor veszi 
kezdetét az iskola Berhidai 
úti épülete előtti téren.

• • •
A Peytu Íjász Hagyományőr-
ző Egyesület július 2-án ren-
dezi meg a IX. Szent László 
napi íjászversenyét. Helyszín: 
Pétfürdő, (Peytu mezeje) a 
Szabadtéri színpad mellett. 

Kategóriák: visszacsapó tra-
dicionális reflex íjak (ma-
gyar, mongol, tatár, török, 
stb.), bot (long-bow), modern 
long bow, vadászreflex íjak. 
A versenyben 21 db egyedi 
célra fognak lőni, amelyek 
3D, 2D, és technikai célok 
lesznek. 1 körben célonként 
3 lövéssel. Sajnos technikai 
okok miatt csigás íjjal indu-
ló versenyzőket nem tudnak 
fogadni! 
Nevezési díj előnevezéssel:  
Mini: (9) 500 Ft, 
Gyermek: (9–14) 1 500 Ft, 
Ifjúsági fiú, lány: (14–18) 
2 000 Ft, 
Felnőtt férf i, női: (18–50) 
3 000 Ft, 
Tiszteletreméltó férfi, női 
(50–) 3 000 Ft.
Helyszíni nevezés + 800 Ft. 
Nevezésnél a betöltött élet-
kort veszik figyelembe! Díja-

zás kategóriánként legalább 3 
induló esetén: 1-3. helyezett-
nek érem, oklevél (1. helyezés 
ajándéktárgy). A nevezési díj 
egy tál meleg ételt (estebéd) 
is tartalmaz, melyet a ver-
seny végén fognak feltálalni. 
Estebédet a NEM versenyző 
vendégek részére is tudnak 
biztosítani. (+800Ft/fő) kérik 
az előnevezésnél, nevezésnél 
jelezni! 
Tervezett program: 
8 órától 9.30-ig - nevezés, 
9 órától 9.30-ig - gyakorlás, 
9.45 - megnyitó, verseny, 
16 óra - eredményhirdetés.
Előnevezni a következő elér-
hetőségeken lehet június 29-
én 24 óráig: Soós Richárd: 
06-30/2307118, 
e-mail: peytuijasz@gmail.com.
Aki teheti, bátran öltözzön 
alkalomhoz illő viseletbe 
(nem kötelező).
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