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Várakozás az Éltető Fényre
Szent András napjához (november 30.) 

közeli vasárnapon újra elkezdődik az egy-
házi év advent négy vasárnapjával és az 
ezeket körbefogó napokkal. 

Advent, ez a szó maga mit is takarhat? 
Az „adventus” szó latin eredetű, 
eljövetelt jelent. A karácsony 
előkészítő időszaka. Eredete 
egészen a negyedik századig ve-
zethető vissza.

Adventre készülve a keresz-
tény családok, gyülekezetek 
adventi koszorúkat készítenek 
hagyományosan fenyőből, há-
rom viola (lila) és egy rózsaszín 
gyertyával, a többi dísz pedig 
ráadás. Szinte minden házban 
felfedezhetünk egy-egy koszo-
rút, ahol tartják ezt a hagyo-
mányt.

Templomainkat advent ide-
jére nem díszítjük fel virágok-
kal, az orgona hangja kizárólag 
az énekeket kíséri, a pap pedig 
magára ölti violaszínű miseru-
háját. A violaszín, mint tudjuk, 
a bűnbánat színe. Eredetileg 
maga az advent egy bűnbánati időszak 
volt, az emberek bűnbánatot tartottak, 
ezzel is készülve a karácsony ünnepé-
re. Advent ideje alatt a néphagyomány 
megőrzött néhány elemet a régi időkből, 
ilyen az úgynevezett rorate-mise, ami-
kor is a hajnali órákban vehetünk részt a 
szentmisén, ilyen a betlehemezés vagy a 
szent család-járás is.

Karácsonyhoz közeledve ráeszmélünk 
arra, hogy ismét elröppent egy eszten-
dő. Rohanó világunk forgatagában nem 
is érezzük, mily rövid lett az idő. Most 
azonban egy kis időre álljunk meg, és 
csendesedjünk le.

Maga az advent egy különleges érzéssel 
tölti el a hívő embert. Szívünkbe költö-
zik a várakozás. Kire várakozunk? Nem 
másra, mint Jézus Krisztusra. Ez a vára-
kozás kettős. Várjuk, hogy e világra szü-

lessen, és várjuk, hogy a világ végén újra 
eljöjjön. Ennek a várakozásnak a remé-
nye éltet minket advent heteiben.

Fő szimbólumunk a várakozásunk ide-
je alatt a gyertya, az Éltető Fény. Ereje se-
gít, hogy a minket körülölelő sötétség ne 
növekedhessék. Vasárnapról vasárnapra 
egyre több gyertyát gyújtunk meg. Min-
den egyes újonnan meggyújtott, éltető 
Lángocska csatlakozik társához, erősítve 
annak sötétséget uraló fényét. Ez a Láng 
Jézus Krisztus szimbóluma, aki a fényt 
hozza el a világba az embernek.

„Krisztus az, aki megérint bennünket ezek-
ben a napokban, ő közeledik felénk, nyitogat-

ja szemünket, kopogtat lelkünk ajtaján. Isten 
érkezése szeretetet, békét és fényt hoz, és egyút-
tal meghívást is: „jöjj és kövess engem” – legyél 
te is szeretet, legyél te is világosság a sötétségtől 
fenyegetett világban.”

Kedves Testvérek! Lépjünk ki a min-
dennapok forgatagából, csendesedjünk 
el. Fogadjuk el Jézus Krisztus hívását, 
nyíljunk meg előtte, kövessük őt. Lép-
jünk ki a sötétségből a fényességbe. En-
gedjük, hogy szívünkben a reményteli 
világosság éltető, fényes Lángocskája 
gyulladjon meg és vigyük el a körülöt-
tünk élőkhöz.

Készüljünk nyugodt, reményteli szívvel 
az Úr eljövetelére! Kívánok mindnyája-
toknak reményteli várakozást és egy eljö-
vendő áldott, boldog karácsonyt!

Andó Gergely

PÉTFÜRDŐI
        KRÓNIKA
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Mitől lesz boldog 
a karácsonyunk?
Olvasom Ady jól ismert versét. Milyen szép a felidézett régi karácsonyok emléke! 

Milyen őszinte benne a vágy – mint bizonyára bennünk is – hogy igazi békesség és 
szeretet uralja az ünnepünket! És milyen keserű a sorok között bujkáló reményte-
lenség, hogy ez nem fog sikerülni!

Lehet-e boldog a karácsony még a gondokkal teletűzdelt felnőtt létben is, 
vagy csak a gyermekek örömére adatik? A versből kitűnik, hogy a kedves kis 
faluban minden szív és minden lélek ünnepel. Vajon miért? Mi boldogítja eze-
ket az ifjakat és véneket? A hit! Eleik és saját maguk hittapasztalatából tudják: 
„a Messiás boldogságot szokott hozni”. Hálát adnak érte és várják újra, minden 
ünnepen. 

Mai, modern emberekként sokan azt mondják: mi már kinőttük ezt a szép regét. 
Keresünk valami mást, hozzánk illőt, ami boldogít. De ilyet nem találnak. Mert 
ilyen nincs más! Ami EMBER-ré teszi a gyarló embert, ami erőt ad a földi léthez, 
ami segít „kibékülni, szeretetben üdvözülni”. Ilyen nincs más!

Az ünnep nem veszett el, csak a kapcsolópont: a hit! A hit, hogy a betlehemi 
történet nem régi mese, hanem éltető valóság. Gyerekkorunkban még megvolt és 
működött? Megvan és működik ma is: a keresztyén emberek életében 2000 éve 
folyamatosan! Nem lehet kiirtani a világból, mert igaz! És mert azt adja, amire 
szükségünk van: azt a tudatot és biztonságot, hogy velünk az Isten! És Vele miénk 
a békesség, a remény, a gondviselés, a szeretet, a bocsánat, a vigasz, a megváltás, az 
örök jövő.

„Karácsonyi rege//Ha valóra válna,//Igazi boldogság//Szállna a világra”? Nem kell 
vágyakozni utána, hiszen a karácsonyi történet máig hatóan igaz! Hogyan lehet sze-
mélyesen miénk a boldogsága? Talán kezdjük ott, ahol a versben a falusiak: „magába 
száll minden lélek, minden ember szeretettel borul földre imádkozni”. A megtisztí-
tott, Messiásra váró szívbe Ő az idén is boldogságot fog hozni. Igazit!

dr. Zsednai Józsefné
evangélikus lelkész

Ünnepi alkalmak a várpalotai evangélikus gyülekezetben

Dec. 17., vasárnap 16.00 óra: Gyermekek karácsonyi műsora a templomban
Dec. 24,. vasárnap 10.00 óra: Ádvent 4. vasárnapi istentisztelet
Dec. 24., vasárnap 16.00 óra: Szentesti istentisztelet
Dec. 25., hétfő 10.00 óra: Karácsony 1. napi ünnepi istentisztelet
Dec. 26., kedd  10.00 óra: Karácsony 2. napi ünnepi istentisztelet
Dec. 31., vasárnap 10.00 óra: Karácsony utáni vasárnapi istentisztelet
Dec. 31., vasárnap 16.00 óra: Óév esti istentisztelet
Jan. 1., hétfő 10.00 óra: Újévi istentisztelet
Jan. 6., szombat 10.00 óra: Vízkereszt ünnepi istentisztelet

Ez a gyarló ember
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra.
Golgotha nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget,

Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni… 
Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra...

Ady Endre
Karácsony

1
Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének, 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumba 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.

A templomba 
Hosszú sorba 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme sugna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

2
Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Oda haza. 
De jó volna tiszta szívből 
– Úgy mint régen – 
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni.

3
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna, 
Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
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Kedves Pétfürdői Lakosok!
Advent első üzenete a felkészülés és a várakozás, egyrészt a mindennapi életünkben, a piaci világban és a munka világában is. 

Lezárul ugyanis a polgári év, és mindenkinek van elszámolni valója adóügyben, profit ügyben, és az év termelékenysége ügyében 
is. Itt, a még keresztény hagyományokkal élő európai országokban pedig minden feldíszítettebb és gazdagabb képet mutat felénk, 
több és jobb ajánlatokat adnak a boltok, 
vállalkozások. 

Az egyházi életben pedig a hároméves 
ciklus ’A’ évében, a világ átalakulásának 
várakozását olvassuk a szentmisék olvas-
mányaiban és a mindennapi imádsága-
inkban. 

A világ is egy adventben van, valamilyen 
nagy kozmikus átváltozásra, valami jobb 
és szebb valóság eljövetelére készülődik 
elő. Úgy van vele, mint a gyermek, aki 
a felnőtt élet tetteiben, képességeiben és 
eredményeiben sokkal bőségesebb jövő-
je felé halad öntudatlanul is. Még nem 
tudja megállapítani, hogy mennyire van 
előbbre, de egyszer csak eléri szüleinek 
magasságát, gondolkozásának önállóságát. Ebben benne van a felkészülés, melyet az idő és a testébe oltott törvények teljesítenek, 
és benne van az egyén akaratlagos öntevékenysége is. Vagy, ha ez utóbbi hiányzik, személyiségében elmaradott és antiszociális 
emberré válik, amire annyi szomorú példát ad önmagát dicsérő magas civilizációnk.

Az egyházi advent ezért hív fel mindenkit arra, hogy nézze meg, emberségében fejlődik-e, lelkileg növekszik-e, együtt halad-e a 
jobb és szebb valóság felé? Olyan ez, mint a helymeghatározó rendszer. Azt mutatja,éppen hol tartózkodunk a világ nagy térképén. 
Mert csak a helyes helymeghatározásból lehet eljutni könnyen a kitűzött célhoz. Amint a gyermek életében a természeti törvé-
nyek adják meg az életkor sajátosságait, úgy a világban az isteni világkormányzás igazgatja az emberek által is alakított történelmi 

helyzetet. Nagyon sok minden rajtunk, 
embereken múlik, nagyon sok mindent 
mi magunk is megváltoztatunk és meg-
változtathatunk. De tevékenységünk vég-
ső kereteit maga Isten szabja meg, mettől 
meddig juthatunk, mind pozitív, mind 
negatív irányba a kitűzött célhoz képest.

Egyszerűen szólva az együttműkö-
dés készségétől és végrehajtásától függ 
az eredményességünk. Erre hívja fel a 
figyelmet az advent. A cél pedig olyan 
civilizáció, amelyet valójában ajándékba 
kapunk. Amit Istentől kapunk, amit Ő 
fog elhozni, amit Ő fog nekünk adni, 
amit Ő fog megszilárdítani, amit neki 
kell megköszönni, amiben Ő maga lesz 
jelen a mindennapokban és az ünnepek-
ben! Ez lesz a világ karácsonya, örömün-

nepe, megajándékozottságának boldogsága! A népek és nemzetek lelki szabadsága, hátrahúzó erőktől való mentessége, és az emberi 
kiteljesedés szabadsága az isteni és szentségi valóság felé.

Ezért Isten is, aki kisgyermekként jött közénk, több és jobb ajánlatot nyújt felénk, hogy ismerjük meg valódi méltóságunkat. 
Ahogyan az ének mondja: ahol szeretet és jóság, ott van az Isten. A világban azért van odafigyelés a rászorulókra, a családtagokra 
és a gyermekekre.

Halmágyi Zoltán
plébános

A római katolikus templomban minden csütörtökön 7 órától reggeli szentmise van. 
Karácsony előestéjén, december 24-én, 20 órakor kezdődik a szentmise, 25-én és 26-án pedig 8 óra 30 perckor.
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Kedves Ünnepre Készülődő Olvasók!
Ebben az esztendőben adventi köszöntő gondolataimat nem versidézettel kezdem, hanem egy kéréssel: nézzék meg alaposan ezt 

a festményt, és egy kis ideig gondolkozzanak el rajta. Figyeljék meg színeit, az alakok elhelyezkedését, esetleges furcsaságait – majd 
összegezzék magukban: milyen benyomást tett Önökre.

Krisztus születése előtt 800 évvel élt Ézsaiás próféta. 
Volt egy álma, volt egy kijelentett próféciája a távoli 
jövőről, amit úgy nevezett el: a Messiás országlása. (9. 
fejezet) Először egy vesszőszálat hirdetett meg, amely 
egy kivágott fa csonkján nő ki. Ézsaiás korában Izráel 
országa is úgy nézett ki, mint egy csak-csonkja-maradt 
fa. Talán senki sem adott volna egy fillért sem, hogy 
valami még jóra fordulhat. 

A következő fejezetekben már arról beszél, milyen 
lesz az az ország, ahol Jézus Krisztus uralkodik. A poli-
tikától a teremtett világ felé fordul. A második látomás 
már az új uralkodó (Jézus Krisztus) országát mutatja 
be – az új eget és új Földet. „Ahol farkas a bárány-
nyal lakik, a párduc a kecskegidával hever, a borjú, az 
oroszlánkölyök és a hízott marha együtt lesznek, és 
egy kisgyermek őrzi azokat. A tehén és a medve legel-
ni fog, kölykeik együtt hevernek, az oroszlán pedig 
szalmát eszik, mint az ökör” (11,6.-7). Újra megva-
lósul az Éden. Minden teremtmény barátságban, sze-
retetben lesz egymással, és béke uralkodik. Nem lesz 

háború ember és ember, szegény és gazdag, fekete és fehér, fiatal és idős között: ember nem lesz farkasa a másiknak. Megszűnnek 
a háborúk mindenhol a bolygón. Mert sajnos, nagyon tudjuk, milyen kicsiben és nagyban (családban, munkahelyen, közéletben, 
országok között).

Erről a majdani országról festett Edward Hicks (1780-1849) amerikai prédikátor-festő. Ebben az időben az egész ország 
békevágytól égett – zajlott a Függetlenségi Háború. Emberek, csoportok között is szakadások voltak. Hitte, hogy megva-
lósul az ézsaiási prófécia: lesz még béke. (Ez lehet az oka, hogy több mint hatvanszor festette meg a témát). Talán naivnak 
tűnik a jelenet, de gondoljunk csak bele: mennyi minden volt és van is, aminek bekövetkeztét elképzelhetetlennek tartot-
tuk. Ma már természetes, hogy a világ másik felével képernyőn beszélünk, hogy 2-3 óra alatt eljutunk távoli tájakra, hogy 
az orvostudomány oda fejlődött, hogy amibe 200 évvel ezelőtt belehaltak az emberek, azt 1 hét alatt meggyógyítják. Az 
advent is erről szól: akár hisz valaki Istenben, akár nem, várja a Szenteste békéjét, amikor elcsitul a lélek, amikor szívből 
tudunk szeretni – és áhítjuk: 

„Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...” (Ady E.)
Mi, keresztyének hisszük, hogy két advent között élünk. Az első az volt, amikor Jézus Krisztus megszületett Betlehemben, 

a második pedig, amikor visszajön, és helyreállítja Isten országát. Festményünk már ezt az állapotot ábrázolja.
Ha megnézzük színeit, melegséget áraszt. A sötét völgyet a magasból jövő napsugár világítja meg. Talán először a nagyra 

ábrázolt állatok tűnnek a szemünkbe. Nem véletlen: békés együttélés látható a vad- és a háziállatok között. A most még 
ragadozó és préda egykor majd egy „nyájat” alkot. Az oroszlán boldogan eszi a szénát a bikával, a fekete medve megosztja 
ételét egy ökörrel. Látjuk, ahogy a bárány nyugodtan együtt fekszik a farkassal. Békét, összetartozást áraszt a kép. És ott a 
gyermek, az oroszlán hátán állva egyik karjával a tigrist, a másikkal a leopárdot simogatja. 

Természetesen – mint minden művészet – ez a kép is túlmutat önmagán. És mivel advent az elcsöndesedés, a magunkba 
szállás időszaka is – a mélyebb értelemre is odafigyelhetünk. Megkérdezhetjük, elgondolkodhatunk: ki vagyok én, hol 
vagyok a képen? A kettévált faágak, a szakadékok, mind jelenthetnek valamit. Az állatoknak is megvan a maguk üzenete: 
a farkas a melankolikus típus. (Lassan keletkező erős érzelmek, de a cselekvésre nincsenek ösztönző hatással.) A leopárd a 
szangvinikus típus. (Lobbanékony, érzelmei gyorsan keletkeznek, de nem tartósak.) A medve a flegmatikus típus. (Érzel-
mei lassan keletkeznek, nem túl erősek, a viselkedést nem befolyásolják.) Az oroszlán a kolerikus típus. (Érzelmei erősek 
és tartósak, a személyiséget cselekvésre ösztönzik.) Ebben az országban ezek átformálódnak: a farkas a bárány, a leopárd a 
gyermek, a medve a szarvasmarha, az oroszlán az ökör. A szimbolikája jelzi, hogy a külső béke attól függ, ha az emberek 
szívükben-lelkükben békére és harmóniára találjanak, nem megtagadva egyéniségüket. 

Edward Hicks festménye
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»»» Hittanórán gyerekekkel is megbe-
széltük a festményt. A kamaszok számára 
egyáltalán nem volt megdöbbentő, ellent-
mondásos az állatok ilyesfajta együttléte. 
A fehér ruhás gyermekből hamar rájöt-
tek, hogy mindez Jézusnak köszönhető. 
A kép bal oldalán – mintegy szakadékkal, 
vagy árokkal elválasztva embercsoportot 
látunk. Rögtön feltűnik, hogy különböző 
bőrszínű, kultúrájú alakok állnak-térdel-
nek. És ha figyelmesen nézzük, megtalál-
juk a különbség fő okát is: a kígyót, azaz 
a gonosz, a Sátán szimbólumát. Aki éket 
ver ember és ember közé, megrontja az 
Isten-ember kapcsolatát, szétzúzza, ami 
egész és ép. Ez jelzi a mi mostani korun-
kat és talán lelkünket is. És vágyakozunk 
oda a másik részre, ahol a fehér ruhás 
gyermek alatt biztonság van, nem kell 
félni, békében és szeretetben élhetünk 
– nemcsak egy napra. Mert most még 
az van, amit Woody Allen fogalmazott 
meg: „Az oroszlán és a bárány együtt 
fog feküdni – de a bárány nem fog sokat 
aludni!”

Egy próféta látomásával kívánok min-
denkinek áldott és boldog karácsonyt. 
Az első advent óta mondhatjuk: Immá-
nuel – velünk az Isten – és várhatjuk 
a második adventet, amikor a képen 
látott, és a Betlehemben megszületett 
gyermek mint hatalmas király visszajön, 
és helyreállítja országát. Kívánom, hogy 
ezen a karácsonyon ezt lássuk és érezzük 
meg!

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú 
adatik nekünk, és az uralom az ő vállán 
lesz. Így nevezik: Csodálatos Tanácsadó, 
Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség 
Fejedelme!” (Ézs. 9,6.)

Lukátsné Orovicz Piroska
református lelkész

Köszönetnyilvánítás!
2017. november 11-én példás összefo-

gással és sikerrel zárult az 1. Pétfürdői 
Jótékonysági Gála. Mi, a szervezők nem 
kevés izgalommal fogadtuk a vendége-
ket, akik szép számmal megtöltötték a 
színháztermet. 

A rendezvényen fellépők remek han-
gulatot teremtettek vidám, pergős 
számaikkal. Joggal mondhatjuk, hogy 
a vendégek jól érezték magukat, és 
úgy gondolom a szereplők is. 

Akkor ott, azon a délutánon sok 
mindenki megmozdult! Érezni lehe-
tett, hogy a színházteremben helyet 
foglalók nem csak kíváncsian, hanem 
tényleg ugyanazon szívvel és lélekkel, 
az ügyünket komolyan véve fogadták 
el meghívásunkat. 

Szeretnék köszönetet mondani a sze-
replőknek, Lakatos-Ézsiás Anitának, 
Lőrincz Máténak, Kovács Zsoltnak, a 
Bonita Sporttánc Egyesület táncosa-
inak: Balogh Panna–Fazekas Leven-

te, Sebestyén Maja–Kukoda Ádám, az 
Eszterlánc Mazsorett Együttesnek, a 
Dance Action Sportegyesületnek. A 
támogatóknak, akik ugyan nem tud-
tak jelen lenni, de a rendezvény előtti 
napokban pártfogó jegyek vásárlásával 
járultak hozzá ügyünk sikeréhez, és 
mindazoknak, akik jelenlétükkel meg-
tisztelték a programot, így téve teljessé 
az adományozás örömét.

Szeretném megköszönni a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár munka-
társainak és külön Angeli Katalinnak, 
hogy segítségükkel életre kelhetett a 
rendezvény, ahol 185 200 forint gyűlt 
össze a krízis helyzetben levő péti csa-
ládok megsegítésére. 

Az összeg felhasználásáról tájékoztat-
ni fogom a tisztelt adakozókat.

Papp Alexandra
intézményvezető

Istentiszteleti alkalmak 
a református gyülekezetben

Vasárnaponként 8.45-kor istentiszte-
let,
Keddenként 16.15-kor bibliaóra
December 25-én 8.45-kor ünnepi 
istentisztelet úrvacsorával
December 31-én 8.45-kor évzáró 
hálaadás
2018. január 1-jén 8.45-kor újévi 
könyörgés
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A hétköznapi hősök köztünk élnek

A Magyar Vöröskereszt pétfürdői alap-
szervezetének titkára köszöntötte a II. 
Véradó Ünnepségen megjelenteket. Beve-
zetőjében elmondta, „a segítségnyújtásnak 
többféle módja, eszköze és lehetősége van 
az ember életében. Az egyik például a vér-
adás. Pétfürdő Község Véradói 2017. évben 
435 ember életét mentették meg.” Felhívta 
a figyelmet a véradást megelőző vizsgálatok 
alaposságára, fontosságára.

Dombi Norbert, Pétfürdő Nagyközség 

önkormányzati képviselője, a Humán 
Bizottság elnöke beszédében személyes 
élettapasztalatát osztotta meg a megje-
lentekkel. Mindenkit ösztönöz valami-
lyen egyedi élethelyzet, mely kapcsán 
azonnal fontossá válik az addig talán 
jelentéktelennek tűnő lehetősége a segít-
ségnyújtásnak.

Kiemelte, hogy a Pétfürdőn néhány 
esztendővel ezelőtt a szervezett véradá-
sok még gyermekcipőben jártak, hiszen 

az egyes alkalmakon 
csupán 15-20 fő fordult 
meg. Aztán 2014-től 
kezdődően a pétfürdői 
szervezett véradás már 
egy igazán csinos, fia-
talos felnőtt cipőt visel. 
2015-ben összesen 150 
fő jött el a véradások-
ra. 2016-ban már vala-
mivel többen, 170 fő 
érezte úgy, hogy segíteni 
szeretne. Idén, 2017-
ben még ugyan lesz egy 
alkalom, de már eddig 
143 fő volt vért adni. 
Amennyiben a decem-
beri véradáson legalább 
annyian megjelennek, 
mint legutóbb, akkor az 
idén is túlszárnyaljuk az 
előző évi számokat.

Arra biztatott min-
denkit, hogy hozzanak 
magukkal valakit, és 

haladjuk meg a tavalyi eredményt. Meg-
köszönte a véradók önzetlen jólelkűsé-
gét, ahogyan viszonyulnak a segítségre 
szorulókhoz, azokhoz, akiken segítettek, 
akiknek reményt és életet adtak.

A beszédek elhangzása után a Hor-
váth István Általános Iskola énekkara, az 
Eszterlánc Mazsolett Együttes, a Mus-
kátli Táncegyüttes és a Dance Action 
Sportegyesület nyűgözte le a megjelente-
ket színvonalas műsorával.

Majd a sokszoros véradókat köszöntöt-
ték. Fekete Istvánnétól, a Magyar Vörös-
kereszt Veszprém Megyei Igazgatóság 
Várpalota területi vezetőjétől és Dombi 
Norberttől Fehérbadics László 90-sze-
res, Gelencsér István 55-szörös, Magyar 
József 55-szörös, Tóth Károly 55-szörös, 
Kutny Balázs 52-szeres, Harpauer Zita 
40-szeres, Szuper Judit 35-szörös, Sinka 
Béláné 30-szoros, Kasza Zsoltné 20-szo-
ros, Andrejkáné dr. Sebestyén Valéria 
15-szörös véradásért vehetett át ajándék-
tárgyat és oklevelet.

Az idei évben odaadó önkéntes mun-
kájáért Harangi Lajosné, Szabó Lászlóné, 
Konta Zsoltné, Matusinka András csont-
rakó kapott elismerő oklevelet és aján-
déktárgyat.

Az alapszervezet megköszönte a támo-
gatást Tombor Sándornénak, Mátyusné 
Tasnádi Mariannának, Végh Attilának és 
Varga Józsefnek is.

Segíteni jó! Jó annak, aki adja, s jó 
annak, aki kapja.
„Ne félj! Nyújts a karod!
Adhatsz és kaphatsz, ha akarod!
Segíts! Ments meg 3 életet!
S hősként élheted tovább az életed”

Szabó-Horváth Tünde,
a Magyar Vöröskereszt pétfürdői 

alapszervezetének titkára

Szabó-Horváth Tünde, 
a pétfürdői alapszervezet titkára

Varga József átveszi az ajándékot
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I. (Szent) László és Péth(fürdő)
Bizonyára megütközik a Kedves Olvasó 

a cím láttán, pedig több kapcsolatot is ismerünk.
Vettem a bátorságot, hogy ne országos 

lózungokat írjak a Szent László-emlék-
év lezárásához közeledve, hanem, ha 
már itt lakunk, helyi kötődéseket ves-
sek papírra.

Az „Elegantissimus Rex” (a Saint Gilles 
monostor szerzetese után, 1091) születési 
ideje nem ismert pontosan, 1040-re tehe-
tő. I. Géza (1074-1077) testvére. I. László 
hercegként (1063-tól) is számos jelét adta 
uralkodói rátermettségének úgy a hadvi-
selés, mint az irányítás terén.

Ha számba vesszük a róla íródott 
krónikák, legendák, életrajzi könyvek 
anyagát, újabb könyvet lehetne kreál-
ni. Röviden: I. Géza halála után (1077. 
április 25.) a kiskorú fiainak uralkodás-
ra való alkalmatlansága miatt I. Lászlót 
VII. Gergely pápa mint „választott” 
királyt említette. 1079-ben azonban 
már apostoli áldását küldte a magyarok 
királyának.

1078-1079 körül vette feleségül 

Rudolf sváb herceg leányát, Adelhaidot.
Nővére, Ilona Zvonomír horvát király 

felesége volt, a király halála után Lász-
ló a horvát királyságot Magyarország 
részévé tette jogos örökség révén. Zág-
rábban püspökséget alapított.

1083-ban megfogadta a bökénysomlyói 
apáca, Karitasz tanácsát: I. István szent-
té avattatása mellett szabadon enged-
te az örökké böstörködő ellenlábasát, 
Salamont.

Második nagy 
királyunk fiúutód 
nélkül halt 
meg 1095. júli-
us 29-én. (Egy 
leánygyermeke 
ismert.) Somogy-
váron (a Bala-
tontól 24 km-rel 
délre), az általa 
alapított monos-
torban temet-
ték el. Később 
a szintén általa 
alapított váradi 
(ma Nagyvárad-
Románia) püs-
pökség templomába temették újra. 100 
évvel később III. Béla uralkodása ide-
jén avatták szentté I. Lászlót. A Szent 

László-kultuszt 
negyedik nagy 
királyunk, I. 
Lajos terem-
tette meg. (Pl. 
1354. A névtelen 
minorita króni-
kája.)

Mi az összefüg-
gés Szent László 
és Peyt között?

Remélem, egy-
re közismerteb-
bé válik, hogy 
Peyth neve 900 
tavaszától sze-
repel a magyar 
történelemben 
(Gesta Hunga-
rorum 48. feje-
zet).
I. László kirá-

lyunk 1082-ben 
kelt oklevelében a következőket íratta:

…”In predio Peyt nomine hebet 
ecclesia molendina bona”. Vagyis: a 
Pétnek nevezett birtokon az egyháznak 
jó malma van. Ugyanezen oklevélben 
határjelként szerepel a Peyt birtokhoz 

vezető csordaút. Ugyanerről ír Győrffy 
Wernerné Volek Zsuzsa a szakdolgoza-
tában is.

Egyes vélemények szerint a fenti okle-

vél XIV. századi hamisítvány. Ez azért 
nem igaz, mert átírták, hogy a pusz-
tulástól megóvják, ez tehát bizonyítja, 
hogy nem másolat!

Nagy királyunkhoz fűződő máso-
dik és harmadik emlékünk a nevére 
benediktált római katolikus temp-
lom. Építése 1940 tavaszán kezdődött, 
beszentelésére 1941. október 11-én 
került sor, melyet Endrédy Vendel zirci 
apát végzett el.

A péti Szent László templom tornyában 
egy harang lakik. A naponta többször meg-
szólaló, 107 kg-os harangot Slezák László 
aranykoszorús harangöntő mester készí-
tette 1941-ben. Erdélyi Attilának köszön-
hetően a Kossuth Rádióban is megszólal-
hatott. A harang egyik oldalának felirata:” 
Szent László Király, könyörögj érettünk!”

Ezekről a történelmi tényekről bará-
tom és kutatótársam, Tóth Sándor 
lényegesen többet tud…

Említsük meg középkori falunk temp-
lomát is egy minutumra, mely harma-
dik nagy királyunk, IV. Béla uralkodá-
sa idejéhez köthető. 1244-ben említik, 
Keresztelő Szent János nevére szentelték 
fel, falusi kőtemplom volt. Alakjában, 
méreteiben hasonlatos a berenhidai 
(berhidai) középkori, ma is álló kistemp-
lomhoz.

Gelencsér István

A pétfürdői Szent László templom
fotó: Bágyi Roland

Szt. László üldözi a kunokat 
A biborcfalvai (Székelyföld) római katolikus templom falfestménye 

fotó: Gelencsér István 
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2017. október 14. Feketedió Nap
Csodálatos színek, friss levegő – ahogy az 

ősz lassan beköszönt, úgy lesz a természet, 
minden odakünt, egyre szebb és szebb. A 
napról napra változó természet, a levelek 
színpompás játéka a szemünk előtt törté-
nik, ahogyan fokozatosan a sárgára, vör-
henyesre, vagy éppen barnásra színeződött 
leveleket csodálhatjuk. Az őszi színes erdőt 
járva feltűnhet egy-egy izzó galagonyabo-
kor, amelyről Weöres Sándor kedves verse 
jut eszünkbe: „őszi éjjel izzik a galagonya, 
izzik a galagonya ruhája...”. Vagy más, 
piros színben pompázó bokor, a fanyar ízű 
som, de kékben tündöklő gyümölcseivel a 
kökény is integet.

Ezzel a bevezetővel indította az idei, 
immáron sokadik Feketedió Nap műso-
rát a Település Védő és Szépítő Egyesület 
ezen a szép őszi napon, 2017 októberé-
nek 14. napján. Az egyesület immár jól 

ismert tevékenységéhez kapcsoltan az 
idei ünnepi műsor vezető gondolata az 
őszi természet csodáiról szólt – az őszi 
erdőkről, az ősszel érő gyümölcsökről, 
no és természetesen a finom nedűről, 
amely ez időtájt már hordókban várja a 
„véletlenül” arra járó szomjazókat.

A Szent László Kórus Egyesület dalos-
verses összeállítása nyitotta (szokás sze-
rint) az ünnepi műsort, melyben többek 
között Petőfi Sándor, Gyurkovics Tibor, 
Arany János, Benedek Elek versei hang-
zottak el csodás virágénekek kíséretében.

Ezután a Horváth István Általános 
Iskola negyedik osztálya következett, az 
őszi gyümölcsérés dicséretével, majd az 
ősi Vadrózsa citerazenekar bordalai arat-
tak igen nagy tetszést.

Ebben az évben bolgár barátainkat 
láttuk vendégül, akik nemcsak a finom 

borocskák kóstoltatásával nyerték el az 
odalátogatók szívét, hanem a két bolgár 
táncegyüttes fergeteges műsorával is. A 
Jantra Táncegyüt-
tes már több, mint 
20 éve mutatja 
be a bolgár kul-
túra szépségeit 
magyarországi és 
nemzetközi szín-
padokon egyaránt. 
A tánccsoport a 
Jantra folyóról 
kapta a nevét, mert 
a magyarországi 
bolgárok jelentős 
része ennek az észak-
bulgáriai folyónak a vidékéről származik. 
Épp úgy, ahogy azon fiatalok többsége is, 
akik 1996-ban megalakították az együt-

test, hogy 
közösen őriz-
zék a bolgár 
n é p h a g y o -
mányokat és 
tánckultúrát.

A Roszica 
Néptánccso-
port lelkes 
bolgár gyere-
kek közössé-
géből alakult 
1 9 9 6 - b a n , 
szinte egy 

időben testvéregyesületével. A két tár-
sulat összetartozását a névadás is kife-
jezi, mivel a Roszica folyó úgy táplálja 
vizével a Jantra folyót, ahogyan a fiata-
labbak csoportja is támogatja utánpót-
lással a felnőtt csapatot. A nemzedé-
keken átívelő 
együttműkö-
dés nem csak 
a tagok nem-
zeti identitását 
őrzi, hanem a 
f e l l épése ike t 
látogató bolgár 
közönség öntu-
datát is erősíti.

A táncegyüt-
tesek eredeti 
népviseletek-
ben adták elő 

táncaikat, a hallgatóság nem is tudta 
eldönteni, hogy a kicsi gyerekek lelkes, 
profi szintű előadása, vagy a felnőttek 

akrobatikus elemekkel is telitűzdelt tán-
ca volt a maradandóbb élmény. De befe-
jezésként a közönség „megtáncoltatása” 
is igazi, jó hangulatú, örömteli együttlé-
tet jelentett!

Az emeleti termekben kiállítások vár-
ták a felső régiókba látogatókat. Nemré-
giben elhunyt kedves tagtársunk termé-
szetfotóiban gyönyörködhettek. 

Meglepetés volt Búzásné Lázár Anna 
Mária papírfonással készült, igen-igen 
nagy kreativitásról, no meg kézügyesség-
ről tanúskodó műveinek bemutatása is, 
sok hívet szerezve ezen technikának (lelkes 
látogatók jelentkeztek papírfonó tanfo-
lyamra). 

Majd a Virágos Pétfürdő idei szépséges 
kertjeinek bemutatása is szemet-lelket 
gyönyörködtető látványt nyújtott, és 
itt került sor a részvevők jutalmazására: 
egy bájos kerámia plakettet (Tasnádiné 
Mátyus Mariann munkája) és egy virág-
vásárlási utalványt kaptak.                »»»

A Szent László Kórus

A Vadrózsa citerazenekar

A Jantra és a Roszica Néptánccsoport tagjai
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Gondolkodj „ökosan”
November 18-án került megrendezésre 

az Ökonap a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtárban.

A rendezvényt a Bélaműhely Sound 
Art koncertje nyitotta meg. Az elő-
adás különlegessége volt, hogy kivétel 
nélkül az összes hangszert a zenészek 
maguk készítették újrahasznosított 
tárgyakból. A bicikli-alkatrészekből, 
hordókból és papírból készült fúvós, 
ütős és vonós hangszereket a kíváncsis-
kodók is kipróbálhatták. A rendhagyó 
és szórakoztató hangverseny után a 
program több helyszínen folytatódott.

Az érdeklődők a „Panelkuckó” 
Napköziotthonos Óvoda Méhecske és 
Napraforgó csoportjának, a Horváth 
István Általános Iskola 1., 3. és 4. osz-
tályos tanulóinak, valamint a Kolping 

Katolikus Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium nebulóinak munkáiból 
készült kiállítást 
is megtekinthet-
ték. A rajzok a 
környezetszeny-
nyezés és a kör-
nyezetvédelem 
témájával foglal-
koztak. A hulla-
dékok újrafel-
használásának, 
hasznosításának 
jegyében külön-
böző szobrokat, tárgyakat is alkottak 
PET-palackokból, WC-papír gurigák-
ból, papír zsebkendőkből, kupakokból 
a gyerekek.

A könyvtárban a környezetvédelem-
mel kapcsola-
tos ismereteiket, 
tudásukat tehették 
próbára felnőt-
tek és gyerekek 
a könyvtári öko-
totó kitöltésével.

Az emeleti elő-
csarnokban pedig 
különböző kósto-
lók csábították a 

természetes és bio-

hozzávalókból készült termékek sze-
relmeseit. Kézműves sajtok, házi lek-

várok, savanyúságok, gyógynövényes 
szirupok, mézek, szörpök sokaságából 
lehetett válogatni. 

A kóstolgatás után a gyerekeket és a 
felnőtteket különböző kézműves foglal-
kozások is várták. A legifjabbak nagyon 
élvezték a kukoricamorzsolást, de alkot-
hattak tojástartóból virágokat, amiket 
aztán ki is festettek. Gyártottak borí-
tékokat is, amiket különböző minták-
kal és színekkel dekoráltak. Préselt őszi 
falevelekből, pár gesztenye, színes papír 
és ragasztó segítségével állatfigurákat 
kreáltak. Izgalmas, tanulságos, szép dél-
után volt.

György Vivien, 
Borzási Nikoletta

»»» Hogy a gyerekek se unatkozzanak, 
arról Kapocsi Margit tanárnő gondosko-
dott, aki meglepő természettudományos 
kísérletekkel kápráztatta el őket és az 
odalátogató felnőtteket is.

Az egyesület csatlakozva a bolgár borok 
bemutatásához, néhány jellegzetes bol-

gár étel előállításával és 
kóstolási lehetőségének 
biztosításával igyekezett a 
bolgár est fényét növelni. 
Természetesen az elmarad-

hatatlan feke-
t ed ió s -méze s 
kóstoló kere-
tében a fekete-
dió pálinka és 
a finomabbnál 
finomabb házi 
diós sütemé-
nyek is igen 
hamar elfogytak.

A mindenki által nagyon 
várt tombolán sok-sok aján-
dék talált gazdára. A fődíj egy 
diós torta volt, boldog tulaj-

donosa pedig megízlelhette 
a Malom emlékhely malomkerekének 
deszkáit is.

Mindazoknak, akik ezt a szombat dél-
után velünk töltötték – érzésünk sze-
rint– nem volt alkalmuk unatkozni.

Ezúttal is megköszönjük minden oda-
látogatónak a részvételét, és a szokásos 
befejezés- meghívás is el kell, hogy han-
gozzék: „Jövőre, Veletek, Ugyanitt!”

dr. Kovácsné dr. Haller Annamária

Bolgár barátaink

Zenebona újrahasznosított tárgyakkal

Kézműveskedők
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Tematikus napok a Baba-mama klubban
Az elmúlt időszakban tematikus napo-

kat tartottunk a Baba-mama klubban. 
Az ötlet apropóját egy részről az adta, 
hogy nyár elején településünk egyik 
gyáregységénél az egyik raktárban tűz 
ütött ki, és a lakosság körében egy fajta 
pánikhangulat uralkodott el, másrészről 
a klubtagok igénye arra vonatkozóan, 
hogy elsősegély-nyújtási ismereteket sze-
retnének szerezni, főleg a csecsemő/gyer-
mek-újraélesztés témájában. 

Október 26-án Lukács László tűzoltó 
őrnagy, járási katasztrófavédelmi megbí-
zott volt a vendégünk. Hosszú és rész-
letes tájékoztatást kaptunk a kataszt-
rófavédelem szervezeti felépítéséről, a 
veszélyhelyzetekről és a teendőkről. Fon-
tos, hogy ha valamilyen szokatlan ese-
ményt észlelünk, a lehető leghamarabb 
húzódjunk be zárt helyre (zárkózzunk 
el), csukjuk be a nyílászárókat, kapcsol-
juk be a televíziót, rádiót, súlyos veszély-
helyzet esetén onnan is kaphatunk 
fontos információkat. A szellőző- és klí-
marendszert ilyenkor ki kell kapcsolni! 
A munkahelyen a munkahelyi vezető 
utasításait kövessük. Az intézmények-
ben tartózkodó gyermekek biztonságá-
ról az intézményvezető gondoskodik, 
a polgármester és a katasztrófavédelem 
utasításai szerint. Abban az esetben, ha 
a gyermekeket elzárkóztatják, vagyis az 
intézmény épületén belül zárt ablakok és 

ajtók mögött helyezik el őket, felelőtlen 
magatartás a szülő részéről, ha odarohan, 
és kirángatja a gyermeket a biztonságos 
helyről. 

Hiszen mi történik ekkor? Ha azt fel-
tételezzük, hogy a levegőben veszélyes 
anyag van, akkor a biztonságos, elzár-
kóztatott térből kivisszük a gyermeket 
a szennyezett levegőre, és magunk idéz-

zük elő az esetleges károsodást az ő és a 
saját részünkre.  Bármilyen nehéz is ilyen 
helyzetben a szülő számára, hogy a gyer-
meke nincs mellette, a helyes magatartás 
az, ha a szakemberekre bízzuk a döntést, 
és kivárjuk, amíg biztonságosan egyesít-
hetjük a családot. 

Amennyiben veszélyes anyagokkal kap-
csolatos baleset következik be, a MoLaRi 
sziréna hangja riasztja a lakosságot. 
Ebben az esetben az ott hallott utasítá-
sokat kell követni. 

Fontosnak tartom, hogy ilyen esetben 
NE a facebook-on keltsük a hangulatot 
(pánikot), hanem hivatalos oldalakat 
látogassunk meg, pl. a Polgármeste-

ri Hivatal, vagy a Katasztrófavédelem 
hivatalos honlapját, hiszen ott találunk 
objektív, szakemberek által összeállított 
információkat, tanácsokat, utasításokat!

Ha szeretnénk előre felkészülni, Pét-

fürdő honlapján elérhető a lakossági 
tájékoztató a súlyos ipari balesetek elleni 
védekezésről. 

2017. november 9-én és 23-án Mesz-
lényi Norbert mentőtiszt volt a vendé-
günk. Az első alkalommal egy általános 
tájékoztatót kaptunk a leggyakrabban 
előforduló elsősegélynyújtást, vagy gyors 
cselekvést igénylő esetekről. Szó volt a 
lázról, lázgörcsről, kruppos köhögésről, 
égési sérülésről, idegentest eltávolításról, 
életjelenségek ellenőrzéséről. 

Második alkalommal a csecsemő/kis-
gyermek-újraélesztés volt a téma. Ezt az 
elméleti áttekintésen túl a gyakorlatban 
is kipróbálhattuk egy csecsemő ambun. 
Megtapasztalhattuk, hogy van különb-
ség a felnőtt és a gyermek újraélesztése 
között a méretek, testarányok különbsé-
ge miatt. Pl. a gyermekek fejét nem kell 
annyira hátrahajtani, mint a felnőttekét. 
Abban viszont azonos mindkét esetben 
az újraélesztés, hogy a befúvás : szívmasz-
százs aránya -  2 : 30.

A mindennapokban sokat látott és 
megélt szakember a laikus hallgatók szá-
mára az elméleti ismereteken túl gyakor-
latias, otthon is jól használható praktiká-
kat hozott. 

Mindannyiunknak nagy élmény volt! 
Köszönjük!

Andóné Horváth Erzsébet
védőnő

Meszlényi Norbert mentőtiszt
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Jó átgondolni, visszaemlékezni mi is tör-
tént nálunk az elmúlt hónapban. Lássuk 
sorjában.

Örömmel láttuk vendégül az ovisokat 
egy tematikus könyvtári foglalkozáson. 
A természettel, az állatokkal ismerkedtek 
már az oviban is délelőttönként, és az óvó 
nénik kérésére a könyvtárban tett látoga-
tásukat kötöttük össze egy kis könyvtári 
ismerkedéssel, a nálunk elmaradhatatlan 
diafilmvetítéssel, a titkos sárga zsák rej-
telmes tartalmának megismerésével. 

Állatokat rejtett a zsák, minden ovis 
kivehetett belőle néhány állatot, és cso-
portosítgattuk az állatseregletet külön-
böző szempontok alapján. Külön a csí-
kosat, a nagyfülűt, az ormányosat, a hat 
lábút, a lábatlant, a vízben élőt, a repülőt, 
a harapósat, a hosszú nyakút, szempont 
volt az is, hol élnek, mit esznek… – izgal-
mas játék volt. Öröm volt látni a kis ovi-

sokat, ahogy a foglalkozás végén a babzsá-
kokra huppanva lelkesen „olvastak”.

Közösségi házunk érdekes ÖKO-napi 
programjaihoz is csatlakozott a könyvtár, 
hisz a gyerekek és a felnőttek itt tölthet-
ték ki a környezet- és természetvédelem-
mel foglalkozó kérdésekből összeállított 
TOTÓ-t. Lelkesen számolták a térképen, 
hány nemzeti parkunk is van, vagy éppen 
kutattak a határozó könyvekben, hogy 
milyen csuda állat az a gyönyörű, kecses, 
fehér madár, a magyar természetvédelem 
címerállata. 

Ismerkedhettek az érdeklődők a mik-
roszkóp rejtelmeivel, készültem pillan-
gó- és légyszárnnyal, megnéztük milyen 
a hajszál, a levél 
vagy épp a ceru-
za és a toll nyo-
ma a papíron, 
a mikroszkóp 
alatt. 

Még egy prog-
ramról, egy 
rendhagyó szüle-
tésnapról mesél-
nék.

Most már 
h a g y o m á n y , 
hogy megren-
dezésre kerül 
nálunk is a Nagy Dia Nap. 2014-ben a 
diafilm 60. születésnapján hirdették meg 
országosan először, azzal a szándékkal, hogy 

minél több gyermek 
találkozhasson a dia-
filmvetítés élményé-
vel. Nálunk, a Pét-
fürdői Közösségi Ház 

és Könyvtár-
ban november 
20-án tartottuk 
a születésnapi 
ünnepsége t . 
Könyvtárunk-
ba, a gyerek-
kuckóba hívtuk 
meg településünk alsó tagozatos kisdiák-
jait egy diavetítős mese-délelőttre. Közös 
rajzolás, finomságok ropogtatása, beszél-
getés színesítette ezt a különleges „mozis” 
szülinapot.

Végül szeretném bíztatni kedves olva-
sóinkat, hogy hangolódjunk a kará-
csonyra gyermekeinkkel, mesével, vers-

sel is. Könyvtárunk gyermekrészlegén 
most kigyűjtve megtalálják a karácsonyi 
ünnepkörről szóló mesekönyveket.

Egy kis játékra is hívnék mindenkit, 
válaszoljanak a könyvtárunkban a téllel, 
decemberrel, karácsonnyal kapcsolatos 
témákból összeállított kérdésekre. Fel-
hívnám kedves bagolytulajdonosaink 

figyelmét, hogy ezt természetesen a bag-
lyok is gyűjtik a Könyvbagoly-fán! Visz-
szavárunk mindenkit!

Borbélyné Schenek Szilvia
könyvtáros

Novemberben is nyüzsgő napok 
a könyvtárban
Ovisok látogatása, ÖKO-nap, Nagy Dia Nap 
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Mi leszel, ha nagy leszel?
Pályaorientációs napot tartottak a Horváth István Általános Iskolában
Először rendeztek pályaorientációs napot 

november 30-án a pétfürdői Horváth Ist-
ván Általános Iskolában. A tanítás nél-
küli munkanapon a 4–8. osztályosoknak 
vállalkozó kedvű szülők tartottak színes 
beszámolókat foglalkozásaikról, az alsó-
sok pedig érdekes interaktív bemutatókon 
vehettek részt. 

A programok szervezője Kucsera 
Károlyné Kovács Szilvia, az iskola taná-
ra, a nyolcadikosok egyik osztályfőnöke 
volt. Mint elmondta, korábban is vol-
tak különféle témakörökről szervezett 
programok, például tavaly az iskola 
jubileumi hete, előtte a hungarikumok, 
korábban a divat területe. Most azonban 
a munka világába szerették volna beve-
zetni tanítványaikat. Erre kiváló lehe-

tőséget teremtett, hogy a diákok szülei 
között a legkülönfélébb foglalkozásúak 
megtalálhatóak. 

Mike Melinda például az állatkozmetika 
rejtelmeibe avatta be a tanulókat. Vele volt 
Teo, saját nevelésű rottweiler kutyája is, 
aki végtelen nyugalommal tűrte a gyere-
kek túláradó érdeklődését. Vajda Gyöngyi 
mentálhigiénés szakember az idősek gon-
dozásának titkait osztotta meg a diákok-
kal, míg Puskás Katalin biológus kutató a 
búzanemesítés szépségeiről beszélt. Hor-
váth Tímea, az iskola védőnője a gyermek-
vállalás, gyermekápolás és -nevelés fon-
tosságára hívta fel a figyelmet. Beszámolt 
egészségügyi foglalkozása érdekességeiről 
Földes Veronika ápolónő, Sanda Gábor 
gépészmérnök, Szirbek Andrea fodrász-
kozmetikus, Tunner Mária bőrtárgy-készí-
tő és Dornfeld Imréné MÁV forgalmi szol-
gálattevő is. Balogh Ádám tűzoltó százados 
megrendítő és tanulságos filmfelvételekkel 
színesítette különleges foglalkozásáról tar-
tott előadását.                                       »»»

Horváth Tímea, az iskola védőnője a gyermekvállalás, 
gyermekápolás és -nevelés fontosságára hívta fel a figyelmet

Teo, a rottweiler végtelen nyugalommal tűrte 
a gyerekek túláradó érdeklődését

Puskás Katalin biológus kutató a búzanemesítés érdekességeiről beszélt
Balogh Ádám tűzoltó százados megrendítő és tanulságos filmfelvételekkel 

színesítette különleges foglalkozásáról tartott előadását
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»»» Beszámoltak mostani tanulmánya-
ikról az iskola korábban végzett tanulói, 
Farkas Gábor, Szakács Dániel, Parádi 
Ildikó, Salk Regina, Iváncza Bernadett és 
Benedek Patrícia is. 

Az alsó tagozatosokat Fehér Árpád zász-
lós, helyi körzeti megbízott, az iskola 
rendőre, valamint Bors József főtörzsőr-
mester kápráztatta el rendőr felszerelésük, 
védelmi és támadó eszközeik bemutatá-
sával. A kisebbek kipróbálhatták magu-
kat bőrdíszművesként, virágkötőként és 
ünnepi papírdekoráció-készítőként is. 
Segítségükre volt Gáspár Mónika és Tóth-
né Tunyogi Gyöngyi is a Kolping iskolából. 

Télapó itt van…
December 2-án a Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár színházterme zsúfolásig 
megtelt izgatott, csillogó szemű gyerme-
kekkel. Azért jöttek, hogy találkozzanak 
a Mikulással. Amíg várakoztak, Laka-
tos-Ézsiás Anita és Kovács Zsolt közös 
dalolásra invitálta őket. A különböző 
téli és adventi énekeket szinte mindenki 
ismerte, ezért a koncert végére a színház-
teremnyi felnőtt és aprónép egy kórussá 
csiszolódva fújta őket.

Közben megérkezett a Mikulás is. A 
gyerekek pedig anyával, apával, nagyival 
vagy épp a tesóval szépen sorban álltak, 
majd a fehérszakállúnak is előadták leg-
kedvesebb dalaikat, verseiket. Volt, aki 

még külön 
meglepetéssel, 
rajzzal, levéllel 
is készült, amit 
s zemélyesen 
nyújtott át a 
télapónak.

Ezen a dél-
utánon min-
denki megelé-
gedésére csakis 
jó gyermekek 
voltak jelen 
a Közösségi 
Házban, mert 
a Mikulás puttonyából virgács egy szál se, csakis ajándékcsomag került elő.

A tanulók nagyon 
jól érezték magukat 
ezen a különös, taní-
tás nélküli, de isko-
lában töltött napon. 
Egyetértettek abban, 
hogy jó lenne, ha 
többször is lenné-
nek ilyen rendhagyó 
foglalkozások, sőt 
többen az egész évet 
el tudnák képzelni 
hasonló körülmények 
között. 

Fehér Árpád zászlós, helyi körzeti megbízott, az iskola rendőre, valamint 
Bors József főtörzsőrmester érdekes foglalkozást tartott az alsó tagozatosoknak

Nem könnyű a bőrrel bánni, megtapasztalhatták a kicsik is

Az alsósok – többek között – 
az ünnepi papírdekorációk készítésével ismerkedtek
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Utazás a jazz világában a gyerekek 
nyelvén
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

már évek óta várja a Nevesincs Színház 
újabb és újabb produkcióival a Horváth 
István Általános Iskola alsó tagozatos 
diákjait. 

Mindig igyekszünk olyan különleges, 
élményt nyújtó előadásokat meghívni, ame-
lyek gazdagítják kisiskolásaink belső világát.

December 4-én a Kokopelli Jazz Mati-
né volt a vendégünk. Az együttes a 

jazz-zenét hozta 
közelebb játékos 
formában a gye-
rekekhez, akik a 
koncert keretében 

megismerkedhet-
tek a különböző 
hangszerekkel , 
a szaxofonnal, a 

fuvolával, a harsonával, a nagybőgővel, a 
zongorával, a dobbal. Vidám dalokat hall-
gattak meg a palacsintasütésről, a piacra 
járásról, egy tyúkudvar lakóiról, sőt még a 
bárányhimlőről is. 

„Jézusa kezében kész a kegyelem”
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

Arany János születésének 200. évfordu-
lója alkalmából december 5-én rendha-
gyó irodalomórára invitálta a Horváth 
István Általános Iskola 6-7-8. osztályos 
tanulóit. 

Arany balladái nemzeti irodalmunk 
páratlan kincsei. Alkotójuk nyelvi gaz-
dagsága, emberismerete, életbölcsessége, 
humora a ma emberét is megérinti. 

Az ifjú közönséget teljesen elvarázsolta 
a játékos, improvizációkkal teli muzsika. 
Olyannyira otthonra leltek ebben a zenei 
világban, hogy a koncert végén már gond 
nélkül visszaénekelték az együttes szólis-
tája, Vörös Niki által előénekelt sztenderd 
dallamokat.

L. É. A.

Lázár Csaba színművész tolmá-
csolásában Laczó Zoltán Vince 
gitárművész zenei kíséretével töb-
bek között a Szent László, a Páz-
mán lovag, a Szondi két apródja, 
a Walesi bárdok és a Híd-avatás 
című balladákat hallgathatta meg 
a kamaszodó közönség.                      

 L.É.A.A tanulók érdeklődve hallgatták az előadást

Lázár Csaba és Laczó Zoltán Vince
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Az opera nagykövete járt Pétfürdőn
November 14-én a Pétfürdői Közösségi 

Házban a Horváth István Általános Iskola 
növendékeinek tartott zenés előadást Pitti 
Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő.

A Magyar Állami Operaház egyik köz-
nevelési kezdeményezése, az Opera Nagy-
követei program, amely a 2013/2014-es 
évadban indult. Azóta a nagykövetek 
bejárták egész Magyarországot, és néhány 
határon túli településre is eljutottak. 

A program célja, hogy egy új, kul-
turális értelemben szélesebb látókörű, 
operába is járó nemzedéket neveljen, 
a gyermekeket, fiatalokat a saját köze-
gükben megszólítva. Ezért a Magyar 
Állami Operaház művészei tanórákon 
vagy tanórán kívüli foglalkozásokon, 
egyedileg egyeztetett időbeosztással és 
formában tartanak sokféle színes elő-
adást.

A péti programon Pitti Katalin töb-
bek között az emberi kapcsolatokról, 
a művészet lelket-személyiséget alakító 
erejéről, a zene világáról beszélt. Elő-
adása közben videofelvételről felcsen-
dült legkedvesebb szerepeiből néhány 
ária is: hallhattuk többek között 
Mozart Varázsfuvolájának Pamináját, 
Verdi Traviata-jának pezsgő-áriáját. 

Ambrus Melinda

Az év utolsó versenye
November 18-19-én került megrende-

zésre Soroksáron az MTMSZ (Modern 
Tánccsoportok Magyarországi Szövetsége) 
országos táncversenye. A pétfürdői Dance 
Action tánccsoport még nem vett részt ezen 
a megmérettetésen. 

A versenyen többfordulós, a novem-

beri őszi kupa 
volt az utolsó 
kör, amelyre a 
táncosaink gőz-
erővel készül-
tek. A 2 napos 
b a j n o k s á g o n 

23 koreográfiával 
indultak, köztük 
voltak „régi” és 
vadonatúj pro-
dukciók is. A tán-
cosok a verseny 

előtt szinte minden nap próbáltak, gya-
koroltak edzőjükkel, Kollarics-Kalocsa 
Ágnessel. 

Nemcsak technikailag készültek erre 
a versenyre, hanem a látványt, az össz-
hatást is fokozták új fellépő ruháikkal, 
sminkjeikkel és hatalmas kellékeikkel, 
melyek közt olyanok is voltak, amelye-
ket saját kezűleg készítettek. 

Sok ellenféllel kellett megküzdeni-
ük, ezért a rajtlistát látva mindenki 
nagyon izgult a szerepléskor, majd az 
eredményhirdetés alatt. Végül nagyon 
szép eredményeket tudhatott magá-
énak a csoport. Összesen 5 arany-, 9 
ezüst-, 3 bronzérmet nyertek, kettő 4., 
egy 5., egy 6. és egy 11. helyezést értek 
el. A táncosok, az edzőjük és a szülők 
is nagyon boldogok és büszkék voltak, 
hogy az erős és népes mezőnyben is 
szépen helyt álltak a gyerekek.

György Vivien

Eredményhirdetés után 

A dobogó tetején a mini korcsoport

A gyerek korcsoportban indulók ezüstérmesek lettekA felnőtt korcsoportban a pétiek diadalmaskodtak



       Pétfürdői Krónika

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

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

Fokozott óvatossággal közlekedjen 
A téli időjárás, a látási és útviszonyok megváltozása növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. 
Kérjük, szenteljen nagyobb figyelmet járműve kifogástalan műszaki állapotára, különösen a világító berendezések megfelelő 
beállítására és működőképességére, az ablaktörlő lapátok állapotára. 
A jól beállított futómű és 7°C fok alatt a jó minőségű gumiabroncs segítségével javul a menetstabilizálás, a kerekek tapadása, 
illetve jelentősen lerövidül a féktávolság vészfékezés esetén. 
Amennyiben hosszabb utazásra készülne – egy esetleges kényszervárakozásra gondolva – készítsen be a járművébe védőitalt, 
élelmiszert, meleg takarót vagy ruhaneműt. 
A megváltozott út- és látási viszonyok miatt kiemelt figyelmet fordítson a járművezetésre, a sebesség helyes megválasztására, 
legyen türelmesebb és körültekintőbb. 
Ködös területre érve tartson nagyobb követési távolságot, a tompított fényszóró használata mellett alkalmazza a ködlámpát is. 
Amennyiben a ködlámpa használata már szükségtelen, annak kikapcsolásáról gondoskodjon, ellenkező esetben zavarhatja a 
közlekedőket. 
A járművel történő tiltott megállásra és várakozásra fokozottan figyeljen. A jármű leállításával ne akadályozzon mást a közleke-
désben. 
Balesetmentes közlekedést kíván a Várpalotai Rendőrkapitányság! 

Vagyonvédelmi felhívás
A karácsonyi vásárlások, az adventi készülődések idején fokozott óvatosságra és körültekintésre hívják fel a várpalotai rendőrök a 
vásárlók figyelmét. A bevásárlóközpontok, piac és üzletek környékén tájékoztatókat adnak át a rendőrök, és tanácsokat, ajánláso-
kat fogalmaznak meg az áldozattá válás megelőzése, valamint a vagyonvédelem érdekében. 
Rendszeresen előfordul, hogy a boltok, piacterek nagy forgalmát használják ki a tolvajok, és megkárosítják a vásárlókat. Az esetek 
túlnyomó részében végképp búcsút kell mondani értékeinknek, kedvenc és nélkülözhetetlen használati tárgyainknak. A kelle-
metlen helyzetek és a felesleges bosszúságok némi odafigyeléssel elkerülhetőek. A rendőrök elővigyázatosságra intik a lakosságot, 
és a tanácsaik megfogadását ajánlják. 
A karácsonyi vásárlások alkalmával gépjárműveik utasterében ne hagyjanak értéket, még kabátot sem! A navigációs rendszer és 
mobiltelefon tartóját is távolítsák el a szélvédőről, ne utaljon arra, hogy ilyen készülék fellelhető a gépjárműben. Győződjenek 
meg arról, hogy az autót bezárták-e!
A házaló árusokat ne engedjék be a lakásaikba. 
Az ajándékokat lehetőleg üzletben vásárolják meg!

A vásárlások alkalmával értékeire, telefonjára, 
kézitáskájára fokozott figyelmet fordítson, ne 
helyezze azokat jól látható helyre, és semmi-
képp ne hagyja őrizetlenül, még rövid időre 
sem! 
A bankkártyájának PIN-kódját ne tárolja a 
kártya mellett, illetve a pénztárcájában!
A vásárlást követően, a csomagok autóba pa-
kolása közben is legyen elővigyázatos! 
Kérjük, hogy fokozott figyelmet fordítson 
az adományozási kéréssel Önhöz fordulók-
ra. A jóhiszemű, másokon segíteni szándé-
kozó embereket kihasználva előfordul, hogy 
az elkövetők szervezetekre hivatkozva ado-
mányként különböző pénzösszeget kérnek, 
vagy csalnak ki. Amennyiben az ünnepek 
alkalmával anyagi segítséget kíván nyújtani, 
azt hivatalos szervezetek számlájára történő 
befizetéssel tegye meg. 

• • •

Rendőrségi felhívások
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