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Év eleje
Az év eleje mindenki számára az újra-

kezdést jelenti. Babonákkal, nagy fogadal-
makkal és magunknak tett „szent” ígére-
tekkel várjuk az új év első napját. Január 
első napja és maga az új esztendő is amo-
lyan mankóként szolgál a jobb időkbe való 
átbukdácsoláshoz. Sokan már egy nyári 
negatív esemény vagy egy novemberi ter-
helő feladat után rávágják: „Majd jövőre!”.

Mit is jelent valójában az év eleje? Az 
iskolai új év szeptemberben kezdődik, 
diákjainknak ez sokkal nagyobb jelen-

tőséggel bír, mint január első napja, 
számukra az őszi tanévkezdés hozza a 
legtöbb valós változást. Új osztály, új 

tantárgyak, továbbtanulóknak új iskola, 
környezet.

Aztán ott az általunk ismert Gergely-
naptár szerinti új év, ami január elsején 
kezdődik. A mi hagyományaink szerint új 
év első napján nem eszünk csirkét, mert 
kikaparja a szerencsénket, nem mosunk 
és nem teregetünk, mert akkor meg ki-
mossuk azt, vagy éppen nem takarítunk, 
mert kisöpörjük a jó dolgokat az életünk-
ből. Egy feltevés szerint, ezek nem mások, 
mint furfangos őseink jól kitalált kifogá-

sai, hogy minél kevesebb 
tennivalójuk legyen a szil-
veszteri mulatság után.

Az ortodox keresz-
tény vallás követői szá-
mára például 14 nap-
pal elcsúszik új év első 
napja, hiszen ők még a 
Juliánus-naptárt hasz-
nálják, így január 14-én 
ünneplik új év napját. 
Kínában február 19-én 
köszönt be a Kutya éve. 
A kínai új évet nevezik 
tavaszünnepnek is, a 
holdév kezdetéhez igazo-
dik, és általánosan igaz, 
hogy a tavaszünnepet 
minden évben a február 
4-éhez legközelebb eső 
újhold napján ünneplik. 
Ebből következik tehát, 
hogy a kínai újév a mi 
időszámításunkhoz ké-
pest mindig máskorra 
esik. Tavaszünnepük 15 

napig, a telihold bekövetkeztéig tart, és 
a közel két hetet vigadalommal, hatalmas 
ünnepségekkel töltik.

A tibeti és a mongol új év kezdetét a 
hold járása alapján számítják: két holdhó-
nappal a téli napfordulót követően kezdő-
dik. 2018-ban február 16-án köszönt be 
2145 a Tibeti naptár szerint. A tibetieknél 
nagytakarítással búcsúztatják az óévet, és 
rengeteg étellel köszöntik az újat.

A perzsa új év a tavasz első napja, és az 
iráni naptárban az év első napja. Egyes 
közösségek állandóan március 21-én ün-
neplik, mások hagyományában a tavaszi 
napéjegyenlőség napja, azaz lehet március 
20., március 21. vagy március 22. Idén 
március 21-én köszönt be 1397.

Ott van még az iszlám holdév, ami 
11-12 nappal rövidebb, mint a Gergely-
naptár szerinti év, ezért az iszlám új év 
kezdete is eltér a nálunk megszokottól. 
2018. szeptember 11-én még csak az 
1440-es évekbe lépnek az iszlám vallás 
hívői.

A legmeglepőbb mind közül pedig a 
héber naptár, miszerint négy új év van: 
niszán hónap, elul elseje, tisri elseje (a 
zsinagógai új év, a teremtés ünnepe, a 
naptári év kezdete), svát hónap tizenötö-
dike. Idén szeptember tizedikén lépnek 
az 5779-es évbe.

Szóval mi is az új év? Mire várunk, 
mikor a jövő évre tűzünk ki egy célt? 
2018. január elsejét vártuk az új dié-
tával vagy az új év fogalmát? Egy isz-
lámhívő 5780-at várja a testmozgás el-
kezdésével vagy magát az eszmét, hogy 
valami új jön?

Nem lehetséges, hogy az újévi fogada-
lom csak egy kibúvó, amire hivatkozva 
még várhatunk? Év elejéig még ehetünk 
bátran, lustálkodhatunk, halogathatjuk a 
nagy döntéseket, nem kell meglépnünk az 
igazán fontos lépéseket. Minden ráér.  »»»
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A tavalyi év utolsó – az idei év első pillanatai Pétfürdőn
fotó: Buzás Dániel



XVI. évfolyam 157. szám

       Pétfürdői Krónika

2

A magyar kultúra pétfürdői ünnepe
Ahogy minden évben, január 22-én 

idén is megrendezésre került a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtárban a magyar 
kultúra napja. 1989 óta ünnepeljük ek-
kor a magyar kultúrát annak emlékére, 
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a na-
pon tisztázta le Csekén a Himnusz kéz-
iratát.

Dombi Norbert önkormányzati képvi-
selő, a Humán Bizottság elnöke mon-
dott ünnepi beszédet, amelyben többek 
között a teremtő és a kétkezi munkát 
végző emberek egymásrautaltságáról, 
összetartozásáról szólt az élet minden te-
rületén, így a kultúrában is. „S ha most 
egy pillanatra elképzelnénk, hogy milyen 
lenne a világunk, milyenek lennének a 
mindennapjaink a kultúra, a magyar 
kultúra kétkezi munkásai nélkül, akkor 
végtelen sivárság és egyhangú szürkeség 
jellemezné az életünket.

Nélkülük nem csak mi felnőttek, hanem 
az aprónép is szellemi-lelki táplálék nél-

kül maradna. Az éhen halt szellemű em-
bert pedig nem hívják már embernek. De 
legfőképpen, egészen bizto-
san nem lennénk magyarok. 

A magyar kultúra kincses-
kamrájának kulcsa van tehát 
azoknál, akik zenére, iroda-
lomra, művészetre, építészetre 

tanítanak bennün-
ket, vagy lehetőséget 
teremtenek arra, 
hogy bármilyen 
más módon kapcso-
latba kerülhessünk 
vele. 

Jól őrizzék hát 
azt a kulcsot, s 
mindig az arra ér-
demesnek adják csak tovább, hi-
szen a jövőnk múlik azon, hogy 
a jelenben ki őrzi a múltunkat. 
Vannak Önök között olyanok is, 
akik a hivatásukat, – a kulcs őr-
zését – azután is folytatják, hogy 
az erejük lassanként megfo-
gyatkozott. Nekik külön kö-
szönettel tartozunk…”

A kulcsőrzők egyike itt 
Pétfürdőn Balogh Lászlóné, 
Klári néni, aki az ünnep-
ségen vehette át Pétfürdő 

Nagyközség Önkormányzatának 
díját, a „Kultúráért” kitüntetést. Az 
elismerés indoklásában elhangzott: 
„Klári néni 1973-ban, – 45 esz-
tendővel ezelőtt – fogott bele abba a 
küldetésébe, ami miatt ő kapta ezt az 
elismerést. Hiszen ’73 őszén itt, a mi 
óvodánkban kezdődött az a hivatás, 
az a szorgalmas és becsületes életút, 
amelyet még ma is jár, s amelyet a kultúra 
övez.

Eötvös József szavai kiválóan tükrö-
zik azt a szellemiséget, amely Klári nénit 
mindvégig jellemezte, illetve ma is jelle-
mez. Így hangzanak: „Félig sem olyan fon-

tos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint 
az, ahogy tanítjuk.”  

Pályafutása legelejétől kezdve folyamatosan 
képezte magát, audiovizuális tanfolyamot 
végzett, majd később logopédia-tanfolyamot, 
s aztán még egy középiskolát. 

Majd 1986-ban az énekszakos tanítói  
diplomát is megszerezte, így iskolánk alsó 

tagozatos énekkarát vette szárnyai alá, 
amellyel gyermekkórusként, több mint 100 
diákkal a fedélzeten, számos díjat nyertek 
el. Gyakorta léptek és lépett fel települési, 
városi rendezvényen a közönség jogos elis-
merésétől kísérve.                              »»»

»»» Ám, ha belegondolunk, hogy az 
„év eleje” csak egy eszme, egy mankó, 
akkor rájövünk, hogy valójában sosem a 
következő január elsejét vagy épp már-
cius huszonkettedikét vártuk. Bármikor, 
bármit megtehettünk volna, és meg is 
tehetünk. Kultúránkba beékelődhetett 

volna a keddi fogadalom is, akkor most 
hétfőről keddre, keddről a következő 
keddre tűznénk ki céljainkat.

A megoldás előttünk van. Az pedig a MA. 
Nincs szükség holnapra, egy újabb hét-
főre, a jövő évre. Amit igazán szeretnénk, 
ami fontos nekünk, azt ma is megtehetjük.        

Az új év, az év eleje eszméje nélkül is eljön-
nek a jó dolgok, utolér a szerencsénk, vagy 
éppen balszerencsénk, és a nagy tettek sem 
úgy születtek, hogy kitűzték őket egy naptá-
ri napra. Nem hiába él a közmondás: „Amit 
ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!”

Szokolai Róbert

Klári néni és Dombi Norbert

Balogh Lászlóné, a „Kultúráért” díj kitüntetettje

Oberfrank Pál
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»»» Rendszeres szervezője, felkészítője 
volt a kisebb és a nagyobb ünnepségeknek 
is, s ha bizonyos rendezvények előkészítésé-
ben még sem tudott nagyobb részt vállal-
ni, a tanácsaira, javaslataira mindig szá-
mítottak és számíthattak a munkatársai, 
barátai.

A gyerekek között érezte magát igazán 
otthon. Türelme és odaadása mindig pél-
daként állt a szülők és a kollégák előtt. 

Ezért szívesen bízták rá a napközis tábo-
rok vezetőjének szerepét, melyet mindig 
örömmel vállalt.

Ma is aktív tagja a Napfény Női Karnak 
és a Szent László Kórusnak is. 

Bár 2007-ben jól megérdemelt nyugdíjba 
ment, a zene és az ének mind a mai napig 
meghatározó jelentőséggel bír az életében.”

Klári nénit nagy meglepetésként érte 
a kitüntetés, amit meghatódva vett át. 

A hivatalos köszöntésen túl gyermekei, 
családtagjai, barátai és tisztelői is gratu-
láltak neki.

A magyar kultúra napi ünnepség 
Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas színmű-
vész, a Veszprémi Petőfi Színház igazga-
tójának szívre-lélekre-szellemre ható, a 
magyar irodalom nagyjainak műveiből 
összeállított műsora zárta. 

Számvetés a Horváth István Általános 
Iskola tavalyi évéről
Én úgy érzem, – s úgy vélem: tanár, diák, 

szülő egyetért velem – nagyon nehéz, na-
gyon munkás, küzdelmes évet hagytunk 
magunk mögött. Ennek ellenére elégedettek 
lehetünk, alapvető céljainkat teljesítettük, 
eredményes tanévet zártunk.

329 tanulóval és kimagasló ered-
ményekkel fejeztük be a 2016/17-es 
tanévet. Jók lettek az országos kompe-
tenciamérés-eredményeink, és nagyon 
jó az országos nyelvi mérés teljesítmé-
nyünk. Minden 8. osztályos tanulónk 
középiskolában folytathatja tovább ta-
nulmányait.

Az elmúlt két kimagasló évet is sikerült 
az idén túlszárnyalnunk bizonyos terü-
leteken:

A magatartás átlag 4,31-re javult 
(2015: 4,11; 2016: 4,21), a szorgalom-
átlag 4,05-re (2015: 3,84; 2016: 3,92) 
emelkedett. Iskolánk tanulóinak tanul-
mányi átlaga: 4,02, tehát jó! Két évvel 
ezelőtt 64 diák vehetett át jutalmat ki-

magasló tanulmányi eredményéért, ez 
a szám tavaly 72 főre emelkedett. Idén 
kitűnő és kiváló eredményt 41 tanulónk 
ért el, jeles bizonyítványt 32 diák vihetett 

haza, összesen 73 tanuló! Ez azt jelenti, 
hogy tanulóink majdnem egy negyede 
jól tanuló diák! Négy tanuló 4 évig, két 
tanuló 8 éven át kitűnő eredményt ért 
el. 16 fő közösségi munkájáért, 22 diák 
kimagasló sportteljesítményéért részesült 
jutalomban.

Folyamatosan ma-
gas harmadik éve az 
SNI (sajátos nevelési 
igényű) és a BTMN 
(beilleszkedési, ta-
nulási, magatartási 
nehézséggel küzdő) 
tanulók száma. En-
nek tükrében még 
dicséretesebb a ta-
valyinál jobb maga-
tartás, szorgalom és 
tanulmányi átlag! 
Következetesebbek 
vagyunk, és jobban 
figyelünk a gyermekekre: jó és rossz 

cselekedeteikre egy-
aránt reagálunk. Így 
nemcsak kellő szá-
mú figyelmeztetést, 
de nagyon sok dicsé-
retet is adtunk az év 
során, ami motiváló 
hatású volt.

11 tantárgyból ja-
vítottak felső tago-
zatos diákjaink az 
elmúlt tanév végé-
hez képest. Fontos, 
hogy a tanulós tár-

gyakból, így irodalomból, történelem-
ből, földrajzból is. Rendkívül jelentős 
az a tény, hogy matematikából, fiziká-
ból és kémiából is javultak diákjaink 

eredményei. Az utóbbi három különö-
sen fontos, hiszen a reáltárgyak sok ta-
nuló számára okoznak nehézséget. Ma-
tematikából és fizikából az elmúlt hat 
tanév statisztikáját vizsgálva, örömmel 
állapíthatjuk meg, hogy ilyen magas 

átlagot még nem értek el diákjaink. A 
matematika jó eredmény nélkülözhe-
tetlen a továbbtanulás szempontjából, 
ahogy a jó magyar is. Ez tükröződik a 
központi felvételik eddigieknél sokkal 
jobb eredményében is.

Sikeres ECDL-vizsgát 15 tanulónk 
tett, s 8 fő 8. osztályos diákunk jelent-
kezett angol alapfokú nyelvvizsgára. 
Az országos idegennyelvi mérésen jól 
teljesítettünk, különösen a 6. évfo-
lyam, ahol a tanulók 87,5%-a elérte 
a 60%-os minimumszintet. Az emelt 
szintű angolosok mindannyian vették 
az akadályt, összeredményük 87%-os 
lett. Három fő 100%-os teljesítményt 
nyújtott. A 8. évfolyam is jól teljesí-
tett: 80,65%-uk megfelelt a mérés kö-
vetelményeinek.                            »»»

Iskolásaink a péti tűzoltóknál

Zumbaórán
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»»» Tanulóink számtalan területi, me-
gyei, sőt országos versenyen öregbítették 
iskolánk hírnevét. Közülük kiemelném 
Szakács Dániel 8.b osztályos tanulót, aki 
a London Bridge TITOK Országos Fel-
adatmegoldó Verseny budapesti döntőjén 
az előkelő VIII. helyezést érte el. Ezért a 
teljesítményéért nevelőtestületi dicséret-

ben részesült. A Play and Win országos 
angol nyelvi feladatmegoldó versenyen 
64 csapat indult, itt szereztek az 5. osztá-
lyos csapataink egy 2. és egy 7. helyezést. 
A „Tiszán innen Dunán túl” Országos 
Népdaléneklési Verseny Veszprém megyei 
minősítőjén ezüstminősítést kapott Víg 
Krisztina.

A Kinder+SPORT pályázat regionális 
elődöntőjén III. helyezett lett: a 2., 3., 4. 
osztályos tanulók lelkes csapata. A Me-
gyei Kosárlabda Bajnokságon III. helye-
zést ért el iskolai csapatunk. Megyei an-
gol szépkiejtési versenyen Veszprémben 
VIII. lett Szakács Dániel 8.b osztályos 
diákunk. Ezenfelül területi futballban 1. 
helyezést értünk el, az angol tanulmányi, 
angol szépkiejtési, magyar szépkiejtési, 
matematika, rajz és diákolimpia terüle-
ti megmérettetésekről pedig számtalan 
1-2-3. helyet hoztunk el.

Fontos iskolánk szakmai elismertségé-
nek és jó hírnevének elterjesztése végett 
is, hogy az elmúlt tanévben nemcsak a 
körzeti mezei futóversenyt (11. alkalom-
mal) szervezték intézményünk pedagó-
gusai, hanem helyet adtunk második 
alkalommal a területi angol szépkiejtési 
versenynek, és megrendeztük a területi 
matematikaversenyt is a környékbeli in-
tézmények tanulói számára. Reméljük, 
ezzel szép és hasznos hagyományt terem-
tettünk.

Bevezettük matematikából a tehetség-
gondozáshoz és a felzárkóztatáshoz is 

szükséges képesség szerinti csoportbon-
tást, s beválása miatt a Pedagógiai prog-
ramba is bekerült.

Gyermekeink iskolai kereteken kívül is 
számos területi, országos és nemzetközi 
versenyen vettek részt eredményesen, ez-
zel iskolánk és településünk elismertsé-
géhez nagymértékben hozzájárultak.

A továbbtanu-
lók száma összesen 
31 fő, ebből 18-an 
(58%) nyertek fel-
vételt érettségit adó 
gimnáziumba vagy 
szakgimnáziumba, 
13 fő szakiskolában 
szakmát fog szerez-
ni. 2017-ben is volt 
olyan tanulónk, aki 
az Arany János Tehet-
séggondozó Program 
keretében felvételt 

nyert a székesfehérvári Teleki Blanka 
Gimnáziumba. Örülünk, hogy tehetsé-
ge, szorgalma révén elkezdheti tanulmá-
nyait egy számára nagyon jó lehetőséget 
jelentő, tehetséggondozó iskolában. Kö-
szönjük Pétfürdő Nagyközség Képviselő-
testületének segítségét.

Az 1. helyen megjelölt iskolába 25 főt 
vettek fel. Az adatokból látható, hogy ta-
nulóink 84%-a az első helyen megjelölt 
helyre nyert felvételt. Ez talán azt mutat-
ja, hogy a diákok a képességeiknek meg-
felelő iskolát választottak, és szerencsére 
az általuk elképzelt intézményben foly-
tatják tanulmányaikat. 

Diákjaink szakkörökön, felvételi, 
ECDL- és nyelvvizsga-előkészítőn ve-
hettek részt a tanév során. Annak pedig, 
aki elakadt valamelyik tárgy rejtelmei-
ben, korrepetáláson, fejlesztő foglalkozá-
son segítettünk a felzárkózásban. 

A tanév során hangversenyre, színházba 
vittük tanítványainkat, kirándulásokat, 
erdei iskolát, témahetet, tanulmányi és 
sportversenyeket szerveztünk. Hagyomá-
nyos programjaink, mint a Horváth István 
Napok, papírgyűjtés, karácsony, farsang, 
diáknap egészségnappal egybekötve, nem-
csak a szabadidő hasznos eltöltését segítet-
ték, hanem a közösségépítést, az együvé 
tartozás élményét, és az ismeretszerzést, a 
tanulást is – kötetlen formában.

Ezek közül kiemelném a Horváth Ist-
ván Napok témahét keretében a 20 éves 
évforduló méltó megünneplését változa-

tos programokkal iskolánk volt tanítvá-
nyainak, a település lakóinak, intézmé-
nyeinek segítségével.

Kiemelkedő a kapcsolatunk a Magyar 
Vöröskereszt helyi szervezetével. 2017. 
május 12-én a DÖK-programot ösz-
szekötöttük egészségnappal. Három fél 
órás előadást hallhattak diákjaink: a nyár 
közeledtével a fürdőzéssel kapcsolatban 
kaptak jó tanácsokat egyik tanulónk 
édesapjától, aki vízimentőként dolgozik; 
majd az egészséges táplálkozás, a drog- és 
alkoholfogyasztás, a káros szenvedélyek 
kerültek interaktív módon megbeszé-
lésre. Ezt követően az iskola tanulói egy 
45 perces zumbaórán vehettek részt, míg 
eközben 20-30 tanuló a tornateremben 
rendhagyó hangterápiás foglalkozáson 
relaxált. A nap utolsó programja igazi 
kihívást jelentett diákjainknak: az aznapi 
élményeikről kellett verset írni, plakátot 
készíteni és totót kitölteni. A gyerekek 
elmondása szerint ez egy nagyszerű nap 
volt. 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány „Éne-
kelj a Földért!” felhívásában is részt vet-
tünk.

Legtöbb iskolai programunkhoz a 
Közösségi Ház és Könyvtár biztosított 
megfelelő teret és nyújtott segítséget. 
Nemcsak igazgató asszony és munkatár-
sai, hanem a diákönkormányzat, a szülői 
munkaközösség, iskolánk alapítványa, a 
családsegítő szolgálat, valamint a helyi 
civil szervezetek és a péti lakosok is mel-
lénk álltak. Köszönjük továbbá fenntar-
tónk és önkormányzatunk támogatását. 

Fontos megemlíteni, hogy iskolánkban 
a szakos ellátottság kiváló: 100%-os lett 
a 2016-17-es tanévben. A sikerekhez, a 
tanulók eredményes versenyeihez nagy-
ban hozzájárult a szülői háttér mellett a 
pedagógusok felkészítő munkája. 

Köszönöm pedagógusi elhivatottságból 
fakadó munkájukat, szabadidejüket fel-
áldozó önzetlen tevékenységüket. Köszö-
nöm, hogy a tavalyi nehéz évben, amikor 
számtalan betegséggel is küzdöttünk a ne-
velőtestületben, a felújítási munkák miatti 
terhek közepette mellém álltak, s önként 
vállalták a helyettesítéseket, a pluszmun-
kát, s fáradtan, túlterhelten is azért dolgoz-
tak, hogy a ránk bízott gyerekekből a ben-
nük rejlő értékeket minél nagyobb sikerrel 
és eredménnyel hozzuk felszínre.

Kőmíves Judit
     igazgató

A májusi egészségnapon
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Ajánlanám könyveinket…..
– A meséről mesélnék –
Könyvtárosként és háromgyerekes anyu-

kaként is mindennapjaim szerves része a 
MESE. MESE, csupa nagybetűvel – hisz 
érték, kincs, melynek sajnos nem mindig 
becsüljük, értjük szerepét, hatását éle-
tünkben, gyermekeink életében.

Jómagam is tudom, sokszor rohanósan, 
fáradtan telnek a napok, terhelnek ben-
nünket az otthoni kötelező feladatok is, 
de gyermekeinkkel akkor és ott jó, és kell 
megállnunk, mikor ők kérik, amíg kérik 
– hamar felnőnek. Ezek a pillanatok az-
tán varázslatosan meghittek lesznek.

Fontos, hogy alkalmat teremtsünk. 
Tudjuk jól, a kicsiknek különösen meg-
határozó a napi rutin, a megszokott 
dolgok sorrendisége biztonságérzetet 
ad. Legyen ilyen a meseolvasás is! Se-
gítségünkre lehet egy-egy kedves me-
sekönyv, melyet együtt végigolvasva, 
piciknél akár csak a képekről mesélve 
máris a mesék varázsbirodalmában ta-
láljuk magunkat. 

Szeretettel ajánlom figyelmükbe most 
– a teljesség igénye nélkül – magyar 
szerzőink Vadadi Adrienn, Finy Petra, 
Pásztohy Panka, Bartos Erika, Nyulász 
Péter, Berg Judit, Kertész Erzsi mai mesé-
it, vagy a klasszikusok, a máig lebilincse-
lő Bálint Ágnes, Marék Veronika, Lázár 
Ervin, Csukás István történeteit. 

De gondoljunk akár a népmesékre, a 
bennük rejlő ősi tudásanyagra, a hősre, 
ki végigjárja útját, megküzd a sárkány-
nyal, tapasztalatokat szerez, végül elnyeri 
jutalmát. A legkisebb, a látszólag leg-
ügyetlenebb, leggyengébb is boldogul, 
mindig akad segítőtárs, nem vagyunk 
egyedül, és a mesei igazságszolgáltatás is 
katarzist, a felszabadulás élményét adja.

Legyünk bátrak, mondjunk saját me-
sét, gyerkőcünk kitalálhatja, kik legye-
nek a szereplők, vagy akár azt, hol ját-
szódjon, és szőjük meg belőle a mesét 
együtt. Egy-egy mesével végigélhetik az 

oviban, iskolában történteket, az őket 
ért sérelmeket és anyával, apával, testvé-
rekkel az olvasós, összebújós, beszélgetős 
pillanatok csodásan örömteliek, bizal-
masak lesznek.

A mesék hozzájárulnak a teremtő képze-
let fejlődéséhez, fontos, hogy ne csak ké-
szen kapjon képeket a gyermek a gyorsan 
pergő mesefilmekből, tévéműsorokból, 
melyek sokszor feldolgozatlanul, érthetet-
lenül terhelik meg. A mesehallgatásnak te-
hát óriási szerepe van a belső képek, a fan-
tázia, a beszédtanulás, a szövegértő olvasás, 
a tanulási képességek megalapozásában, 

kialakulásában is.
A témával bővebben foglal-

kozó Boldizsár Ildikó mese-
kutató, meseterapeuta, Kádár 
Annamária pszichológus, Beck 
Andrea – a Titoktündér sorozat 
szerzőjének – könyveit is meg-
találhatják könyvtárunkban.

Bíztatnám a kedves szülőket, 
gyermekeket, hogy jöjjenek el 
hozzánk a könyvtárba, keres-
sünk akár együtt kedvenc me-
séket, történeteket kicsiknek, 
nagyoknak.

Várom a bagolytulajdonosokat 
is, gyűjtsük tovább a teljesített 
feladatokat, hisz még a nyár eleji 
eredményhirdetésig van idő.

Találkozzunk a könyvtárban!
Borbélyné Schenek Szilvia 

könyvtáros
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Közösen ünnepeltünk
2017. december 15-én rendezte meg Pét-

fürdő Nagyközség Önkormányzata, vala-
mint a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyv-
tár hagyományos falukarácsonyát a ház 
színháztermében.

Horváth Éva polgármester ünnepi 
köszöntője után Lakatos-Ézsiás Anita 
énekelte el Csondor Kata: Add tovább 
című meghitt hangulatú dalát, majd 
a Horváth István Általános Iskola 
hittanos tanulói pásztorjátékot adtak 
elő. Ezután Halasi Fruzsina, a Dance 
Action SE tagja következett, akro-
batikus száma után a „Panelkuckó” 
Napköziotthonos Óvoda Méhecske 

csoportja adott elő karácsonyi verses-
táncos műsort. A Muskátli Táncegyüt-
tes Rábaközi táncokkal lépett színpad-
ra, majd a Horváth István Általános 
Iskola 5. osztályos tanulói régmúlt idők 
karácsonyi szokásait elevenítették fel. Az 
Eszterlánc Mazsorett Együttes Jázmin és 
Százszorszép csoportja legújabb, közös 
koreográfiáját mutatta be a közönségnek. 
A 2017-es falukarácsonyt a Szent Lász-
ló Kórus zenés-verses összeállítása zárta. 
A rendezvény végén pedig kicsi és nagy, 
fiatal és idős, együtt énekelte el a Kará-
csony ünnepén című dalt.            

L.É.A.

Adventi koncert 
a templomban

Az iskola 5. osztályos tanulói régmúlt idők 
karácsonyi szokásait elevenítették fel

A Horváth István Általános Iskola hittanos tanulóinak pásztorjátéka

Az ovisok karácsonyi zenés-táncos műsort adtak elő

 A Muskátli Táncegyüttes Rábaközi táncokkal lépett színpadra

 A Jázmin és a Százszorszép csoport

 Halmágyi Zoltán plébános köszöntőbeszédet mondott  »»»
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 Elsőként a Péti Férfikar lépett a közönség elé Az iskola énekkara három karácsonyi dalt adott elő

A Napfény Női Kar is énekelt  Az adventi koncert utolsó fellépője a Szent László Kórus volt

A Horváth István Általános Iskola, a Napfény Női Kar, a Péti Férfikar, a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár, a Római Katolikus Egyház-
község, valamint a Szent László Kórus december 17-én, vasárnap rendezte meg adventi koncertjét a Szent László templomban. A hangver-
seny előtt Halmágyi Zoltán plébános köszöntötte a hallgatóságot. Majd a kórusok tolmácsolásában adventi és karácsonyi művek csendültek 
fel. A hangverseny a Mennyből az angyal kezdetű népénekkel zárult, amelyet a közönség és a kórusok együtt énekeltek el.                  L.É.A.

 A hangverseny végén az összkar előadta 
a Menjünk mi is Betlehembe című dalt,

...majd a közönséggel együtt énekelték 
a Mennyből az angyal című népéneket
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Zenés disznótor és kertbarátok
A Várpalota Pétfürdő-Kertbarát Kör 

Egyesület január huszadikán tartotta 
évi első rendezvényét egy ze-
nés disznótor keretein belül 
a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtárban. A Kertbarát 
Kör, mint az egyik legaktí-
vabb helyi szervezet, meg-
annyi rendezvénye mellett a 
toros mulatságot hagyomány-
szerűen minden évben meg-
rendezi.

Az összejövetel most is jól 
sikerült. Éjfélig szólt a ma-
gyar nóta, fáradhatatlan 
tánctól porzott a Közössé-
gi Ház nagytermének padlója. A több 
mint 80 fős társaság részére a Pétfürdői 

Kolping Katolikus Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium diákjai főzték 

és szolgálták fel a vacsorát, valamint a 
Kertbarát Kör zámolyi barátja szolgál-

tatta a talpalávalót. Vendégek voltak 
a várpalotai társ-kertbarát kör tagjai. 

Az eszem-iszom során tom-
bolasorsolás zajlott disznóto-
ros nyereményekkel: füstölt 
sonkával, kolbásszal, szalon-
nával.

Az egyesület következő 
programja márciusban lesz, 
amikor megtartják hagyomá-
nyos borversenyüket, amit 
majd borbál követ. A borver-
senyre ezúttal is várják min-
den pétfürdői és környékbeli 
lakos nevezését saját terme-
lésű borral, illetve mindenkit 

szeretettel várnak az esti borbálba.
Szokolai Róbert

Farsang idején
Sokfélék vagyunk-, sokfélét gondolunk a 

farsangról. Kisgyermekes szülők némi ag-
godalommal tekintenek a farsangi időszak 
elé, kezdődhet a jelmez kitalálása, ötletelés, 
Star Wars- vagy Marvel-főhős, katona, ka-
lóz, pókember vagy Batman, hercegnő, 
táncosnő, boszorkány, tündér vagy pillan-
gó – a gyerkőcök fantáziája kimeríthetetlen. 
A megvalósítás pedig főleg nem egyszerű, 
szaladgálás a kreatív boltokba, kutakodás a 
netes fabrikálós, csináld magad oldalakon 
és persze, hogy foglaltak a jelmezkölcsön-
zők telefonvonalai. A táncos-lábúak viszont 
örömmel illesztik naptárjukba a bálok idő-
pontjait, mások sűrűbben sütnek ínycsik-
landozó fánkot, melynek mágikus erőt is tu-
lajdonítottak őseink és van, aki csak legyint, 
ezen is túl leszünk. 

A naptári jeles napokhoz, népszokások-
hoz kapcsolódó időszak, az ünnep mindig 
különleges, ilyenkor mi is a megszokottól, 
a hétköznapoktól eltérő módon viselke-
dünk. Eleink mindennapjainak is részei 
voltak a hiedelmek, hagyományok.

Február a „Böjtelő hava”, több jeles nap-
pal bír. Ilyen február 2., Gyertyaszentelő 
Boldogasszony napja. Hozzá kötődik a 
Krisztus testét jelképező gyertya szente-
lésének hagyománya. Február 3., Balázs 
napja, ilyenkor volt szokásban úgynevezett 
balázsolás, balázsjárás, mint az iskolába 
járó gyermekek adománygyűjtő, toborzó, 

köszöntő szokása. Köztudottak a jellegze-
tes időjárásjósló névnapok: Dorottya, Bá-
lint, Julianna, Mátyás napja, miszerint az 
ezeken a napokon tapasztalt időjárás lesz 
várható egész esztendőben. Sokak által jól 
ismert regulák: Ha Dorottya szorítja, Juli-
anna tágítja. Ha Dorottya locsog, Julianna 
kopog. Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, 
ha nem talál, akkor csinál.

A farsang vízkereszttől a húsvétot meg-
előző negyvennapos nagyböjt kezdetéig, 
hamvazószerdáig tart. A tavaszvárás ősi 
örömünnepe, évszázadok óta az evés-
ivás, párválasztás, lakodalmak, batyus 
bálok, táncmulatságok, disznótorok, kö-
szöntők időszaka. 

A farsangi játékok jellegzetességei a 
maszkos alakoskodó, többszereplős dra-
matikus játékok. Legismertebb talán a 
Mohácsi busójárás. A télűző fesztivál a 
„farsang farka”, három napig, farsang va-
sárnapjától húshagyó keddig tart, amely-
nek csúcspontja a karnevál. A szereplők, 
a busók fából faragott álarcokban  ját-
szanak. A játék részei: a partraszállás, a 
jelmezes felvonulás, és a koporsó vízre 
bocsátása. Sötétedéskor a farsangi telet 
jelképező koporsó vízre bocsátásával, 
máglyagyújtással búcsúztatják a telet.

Tájegységenként sokféle farsangi szokás 
volt jellemző, ilyen pl. a Nyugat-Du-
nántúlon a rönkhúzással összekötött ál-

esküvő. Egy kidöntött fát húztak végig 
a faluban a legények és a lányok, a részt-
vevők álmenyasszonynak, álvőlegénynek, 
násznépnek, ördögnek öltözve vonultak 
fel, közben eljátszva a tréfás esküvőt. Ha-
sonlóan mókás szokás volt a tikverőzés, 
mikor is a legények női ruhába öltözve, 
álarcban, szakállasan jártak házról házra 
mindenkit összekormozva, tojást, szalon-
nát, füstölt kolbászt csenve.

A farsangi szokások sokszínűek, tré-
fásak. Akár aktív résztvevői, vagy csak 
szemlélői leszünk idén egy-egy vigasság-
nak, legyen vidám, mulatsággal teli ez az 
időszak mindnyájunk számára!
Mentovics Éva: 
Közeleg már farsang farka
Közeleg már farsang farka,
vigadj velünk, nosza, rajta!
Öltözz te is maskarába,
siessünk a maszkabálra!

Maszkot véve, jelmezt húzva
bocsássuk a telet útra!
Ha nem menne jószerével,
kergessük el dobpergéssel!
...
Gyertek busók, maskarások,
járjunk el egy vidám táncot,
rázzunk csengőt, nagy kolompot,
fusson a tél hanyatt-homlok!

Borbélyné Schenek Szilvia 

Jó vacsora, jó hangulat
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15 éves a Péti Nyugdíjas Klub
2002-ben úgy gondolták a péti nyugdíja-

sok, hogy kiválnak a Várpalotai Nyugdíjas 
Klubból, és megalakítják a Péti Nyugdíjas 
Klubot. 2002. november 30-án az alakuló 
ülésen 43 fő jelent meg azzal a céllal, hogy 
önkéntesség alapján megalakítsák a Péti 
Nyugdíjas Klub Egyesületet, amelynek 
célja az idős emberek társadalmi együttélé-
sének és baráti kapcsolatainak kialakítása, 
a szabadidő tartalmas kihasználása, műve-
lődésük és szórakozásuk biztosítása.

Az eddigi 15 évben a klub elnökei vol-
tak: Kárpáti Miklós, a megalakulástól 
2008. január 21-éig; Zimmermann Jó-
zsefné, 2008. január 3-ától 2012. május 
2-áig; Borbándi Ambrusné, 2012. május 
3-ától napjainkig.

Idézet a 2012. évi beszámolóból, ami-
kor 10 éves lett a klub: „Mivel a klub 
azért jött létre 2002-ben, hogy együtt 
tegyük a dolgunkat, pl. együtt szóra-
kozzunk, vegyünk részt a péti közösség 
munkájában, és fogjuk össze a nyugdíja-
sokat, akik még úgy gondolják, hogy jó 
egy közösséghez tartozni, akik még tele 
vannak tettekkel, segíteni akarással egy-
más iránt és mások felé.”

Az előző vezetés ránk maradt anyagából 
is idézve: két külföldi kiránduláson vet-
tek részt: Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön, 
és Horvátországban, a Plitvicei-tavaknál. 
Természetesen mindig is fontosnak tar-
tották megismerni hazánk tájait, városait 
is. Jártak az Őrségben, a csillagvizsgáló-
ban, a Tropikáriumban, a Velencei-tónál, 
Lepencén, Visegrádon, Székesfehérváron 
a Bory-várban, Bábolnán, Kisbéren.

Az egészséges életmód fontos volt az 
előző vezetésnek is, ezért sok fürdőhe-
lyet is meglátogattak. Jártak Lentiben, a 
Szajki-tavaknál, Agárdon, Igalban, Ta-
másiban, Gunarasfürdőn. Ezt a jó példát 
igyekszünk követni mi is. Rendszeresen, 
minden hónapban fürödni járunk Sió-
fokra a Galerius fürdőbe, de voltunk 
Kaposváron a Virágfürdőben, Hajdú-
szoboszlón, Harkányban, Nagyatádon, 
Hegykőn.

Hagyományosan minden évben meg-
tartjuk a farsangi bált, ahol mindig jól 
szórakozunk, azok is, akik beöltöznek jel-
mezbe, és azok a klubtagok is, akik nem. 
15 éve mindig megünnepeljük a nőnapot, 
és itt köszöntjük a férfi klubtagjainkat is, 

nehogy mellőzöttnek érezzék magukat. 
Rendszeresen részt veszünk a Közösségi 
Ház és Könyvtár szervesében a márci-
us 15-i megemlékezésen, koszorúzáson. 
Megünnepeljük május elsejét rendszerint 
pinceszerrel egybekötve. Az elmúlt évek-
ben felfedeztük az Albert pihenőt, ahol 
rendszeresen tartunk kihelyezett klubna-
pot júniusban és szeptemberben. Ebben az 
évben mindkét alkalommal a fiúk főztek 
finom pörköltet. Évek óta járunk az inotai 
Retro Színházba bérletes előadásokra. Pár 
év kihagyás után 2013-tól minden évben 
ismét megrendezzük a szüreti felvonulást 
és bált saját szórakozásunkra, és az érdek-
lődő pétfürdői lakosok kedvére is.

Szintén évente megtartjuk az évzáró 
klubnapunkat decemberben, ahol a ta-
gokat változatos műsorral, vacsorával és 
zenével várjuk. Az év utolsó rendezvénye 
a szilveszteri bál, ahol a megjelent klubta-
gok és vendégek 
jókedvvel, vidá-
man búcsúztatják 
az óévet, és kö-
szöntik az újat.

A Péti Nyugdíjas 
Klub igyekszik jó 
kapcsolatot ki-
alakítani a többi 
civil szervezettel 
Pétfürdőn és a kör-
nyező települése-
ken is. Ez így volt 
régebben, és így 
van most is. Igyek-
szünk a feladato-
kat közösen megoldani, ha szükség van rá. 
Márpedig szükségünk van egymásra ebben 
a nagyközségben és a környéken is.

És most egy kicsit részletesebben az eltelt 
5 évről:

2013.
A tavasz egyik legemlékezetesebb esemé-

nye a március 14-ei fürdés volt. Szakadó 
hóesésben autóbuszra szálltak a fürödni 
vágyók, és irány Siófok. Mindenki úgy 
gondolta, hogy mire vége a fürdésnek, 
„kibolondozza” magát az időjárás. Fittyet 
hánytak a tv-re, rádióra, pedig figyelmez-
tettek, hogy nagy havazás várható, aki 
teheti, ne induljon útnak. A fürdőben 
nem is volt gond, mindenki nagyon jól 
érezte magát. A hazafelé vezető út kicsit 

hosszabbra sikerült a szokásosnál, mert 
csak Lepsényig jutottak el. Ott kellett 
éjszakázni. Itt megtapasztalták az össze-
fogást, az emberséget és a segítőkészséget 
az ottlakóktól. Természetesen ez így volt 
az egész országban. Az itthon maradottak 
telefonon tartották a frontot, amikor a 
hozzátartozók keresték a szülőket, nagy-
szülőket.

Ebben az évben voltunk kirándulni 
Magyarpolányban, a Jeli arborétumban. 
Jártunk Székesfehérvár-Sóstón, ahol az 
„Énekel az erdő” rendezvényre voltunk 
hivatalosak.

December 8-án megünnepeltük a Nyug-
díjas Klub keretein belül működő Mus-
kátli Néptánccsoport megalakulásának 5 
éves évfordulóját.

2014.
Áprilisban rendeztük meg először az 

„Életet az Éveknek” Országos Nyugdíjas 

Szövetség Veszprém megyei szervezete ál-
tal támogatott megyei néptánc találkozót 
a Közösségi Ház és Könyvtárral közösen. 
A Várvölgyben voltunk kirándulni. Tés 
volt a következő célpont, ahol megnéztük 
a szélmalmokat, a kovácsműhelyt és a ki-
látót. Augusztusban voltunk Alsóörsön, 
valamint Aggteleken és a szerencsi Csoko-
ládé Fesztiválon. Novemberben háromna-
pos kirándulást szerveztünk Nagyatádra, 
ahol természetesen fürdés is szerepelt a 
programban. Az odavezető úton megnéz-
tük a Buzsáki tájházat, és Niklán a „niklai 
remete”, Berzsenyi Dániel kúriáját. El-
mentünk Csurgóra, ahol megtekintettük 
a híres gimnáziumot, majd egy pincében 
múlattuk az időt, egészen estig.           »»»

Az Albert pihenőnél
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»»» Hazafelé megálltunk Várdán, Szász 
Endre házánál, ahol megcsodáltuk az al-
kotásait, gyűjteményét.

2015.
Nagy megtiszteltetés érte a Muskátli 

Néptánccsoportot, megkapta a Pétfür-
dő Kultúrájáért díjat. Hajdúszoboszlón 
kétszer voltunk 3 napra kirándulni. A 
nyugdíjas Ki mit tud? mellett a prog-

ramba természetesen belefért a városné-
zés, a fürdés, a debreceni kirándulás is. 
Júliusban voltunk Nádasdladányban, 
megnéztük a Nádasdy-kastélyt.

2016.
Májusban Harkányban voltunk 3 nap-

ra. Odafelé megálltunk Dombóváron, 
megnéztük a Fekete István Múzeumot, 
egy cukrászati kiállítást, a szigeterdei la-
kótornyot.

Júniusban ismét voltunk Harkányban 3 
napra, és ha már itt jártunk, meglátogat-
tuk a Siklósi Várat és a máriagyűdi kegy-
templomot. Hazafelé megebédeltünk a 
híres Tenkes Csárdában. Júliusban meglá-
togattuk a veszprémi várat és a várbörtönt, 
szerencsére már nem működik, így senki-
nek nem kellett attól félni, hogy ott fogják. 
Decemberben voltunk kirándulni Vörsön. 
Itt megnéztük a tájházat, a Tűzoltó Múzeu-
mot, és az Európa-szerte híres Betlehemet. 

2017.
Április 6-án lejárt az előző vezetés 5 éves 

mandátuma, ezért a tagság új vezetést vá-
lasztott. A bizalmat kapott új vezetőség: 
Borbándi Ambrusné elnök, Szuper Judit 
alelnök, pénztáros, Drebálné Bartha Kata-
lin elnökségi tag, könyvelő, Horváth László 
elnökségi tag, Nagy Tamás  elnökségi tag.

A klubnapunk júniusban és a nyári szü-
net után szeptemberben is az Albert pi-
henőnél volt. Augusztusban négy napos 

kiránduláson voltunk Sopronban, igazi 
„retro” ifjúsági táborban. Innen kirándul-
tunk Sopronba, Hegykőre, Nagycenkre és 
Bécsbe.

A Muskátli Néptánccsoportról
2008-ban alakult a Nyugdíjas Klub tag-

jaiból 6 fővel. Ma a csoportnak 19 tagja 
van. Az eltelt idő alatt sokat fejlődtek, bár 
nem fiatalodtak, és nagyon sok szép ered-

ményt értek el:
A Pétfürdő Kultú-

rájáért díj kitünte-
tettjei, az Országos 
Nyugdíjas KI-MIT-
TUD-on kétszer 
kaptak aranymi-
nősítést, a Né-
pek Tánca-Zenéje 
aranyminősítés bol-
dog tulajdonosai. 
Rendszeresen részt 
vesznek a Balaton-
füredi nyugdíjas 
amatőr fesztiválon, 
a litéri szenior nép-

tánc-találkozón. Emellett természetesen 
rendszeresen fellépnek a nagyközség, vala-
mint a környező települések rendezvénye-
in. Az eddig elért eredményekért köszönet 
az oktatónknak, Rózsás Tünde Tímeának, 
és kívánjuk, hogy ezután is legyen türelme 
hozzánk.

A színjátszó cso-
portról

Lelkes csapat jött 
össze, több jelenetet 
tanultak be. Szere-
peltek klubnapokon, 
a veszprémi szín-
játszók fesztiválján 
nagy sikerrel. Sajnos 
a lelkesedés alább 
hagyott, de nem ad-
juk fel.

Már 4 éve járunk a 
saját vers- és próza-
írók bemutatójára. 
Értékes alkotások születtek.

Tollforgatóink: Bodó Istvánné Jutka, 
Drebálné Bartha Katalin, Eiterer Ferenc, 
Ritz Zoltánné Margitka, Nagy Imréné Jut-
ka, Szigeti Frigyes. 

Köszönjük a Közösségi Ház és Könyvtár 
igazgatójának és minden munkatársának 
a támogatást. Nagyon sok jó programjuk 
van egész éven át, csak el kell jönni, meg-
nézni, meghallgatni, és jól szórakozni. 

Hagyományos a Pogácsafesztivál, aminek 
aktív részesei vagyunk, fellépőként vagy 
pogácsasütőként. Jelen vagyunk a mada-
rak és fák napján, a Mátyás napi rendezvé-
nyen, a kisgazdaasszony vetélkedőn, a Péti 
Nyáron, és sorolhatnám még.

Tagjai vagyunk a Veszprém megyei „Éle-
tet az éveknek” Nyugdíjas Egyesületnek. 
Programjaiknak sok esetben részesei va-
gyunk. 4 éve rendezzük meg a nyugdíjas 
néptánc-találkozót. Két alkalommal ren-
deztük a megyei nyugdíjas tekeversenyt.

Az Országos Nyugdíjas Tekebajnokságon 
(2017.10.12) Budapesten férficsapatunk 
3. helyezést ért el. Tagjai voltak: Balogh Ti-
bor, Iváncsics Géza, Negyela József, Ulrich 
István. Női csapatunk első lett. A tagok: 
Czimerné, Kissné S. Katalin, Kuczi M., 
Turzáné.

Természetesen mi is tartunk a tekedél-
utánt, ahol tekézés után jó kis zsíroske-
nyér-partit rendezünk. Nem csak mihoz-
zánk jönnek, hanem mi is megyünk más 
klubok által rendezett programokra. Pl. 
színjátszó-népijáték fesztiválra, Idősek Vi-
lágnapjára, vers és prózaírók bemutatójára.

Köszönetünket fejezzük ki a polgármes-
ter asszonynak, az önkormányzatnak, ezen 
belül a Humán Bizottságnak a támogatá-
sért, hogy a működésünk és terveink meg-
valósításához hozzájárultak.

A 15. születésnapunk alkalmából kö-
szöntöttük egy-egy szál virággal azokat a 
klubtagokat, akik 2002-ben és jelenleg is 
tagjaink: Bódis Lajosnét, Cziráki István-
nét, Keszler Istvánnét, Szlávik Józsefet.

Kívánok a Péti Nyugdíjas Klub tagjainak 
az elkövetkező időkre is sok programot és 
kellemesen együtt töltött órát.

Borbándi Ambrusné
a Péti Nyugdíjas Klub elnöke

A Selmeczki pincénél

Szüreti bál
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Sikeres akció
A várpalotai körzeti megbízott és 

kutyája segítségével a balatonfüredi 
járőrök rövid időn belül elfogtak egy 
férfit, aki betört az egyik helyi óvo-
dába.

A szolgálatban lévő járőrpáros 2018. 
január 21-én éjjel a balatonfüredi óvo-
da mellett elhaladva észrevette, hogy az 
intézménynél lámpázik valaki. A hely-
színen egy biztonsági cég vonulós jár-
őre fogadta őket, aki elmondta, hogy 
jelzés érkezett hozzájuk, miszerint az 
óvodában betörés történt. Az intézkedő 
rendőrök az adat- és információgyűjtés 
során megállapították, hogy a riasztás 
valós, majd a helyszínre Borsos Dávid 
rendőr főtörzsőrmestert és Marshall 
nevű szolgálati nyomkövető kutyáját 
kérték.

A négylábú segítő, miután szagot fo-
gott, egy közeli társasházba vezette a 

rendőröket , 
egészen a 30 
éves balaton-
füredi T. Gá-
bor lakásáig. 

A férfit elő-
állították a 
Balatonfüredi 
Rendőrkapi-
tányságra, és 
gyanúsított-
ként hallgat-
ták ki. A helyi 
lakos átmá-
szott az óvoda 
kerítésén, és az 
ingatlan ablaküvegét egy kővel betörte. 
Ezután az ablakon benyúlva a kilinccsel 
kinyitotta azt, majd azon bemászva a cso-
portszobában tárolt, mintegy húszezer fo-
rintot eltulajdonította. 

T. Gábor cselekménye kapcsán a Bala-
tonfüredi Rendőrkapitányság szabálysérté-
si értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett 
lopás vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt rendelt el nyomozást.

A Péti Sólymokról
A Péti Sólymok Taekwon-dosainak a 

2017-es év eredményekben igen jól ala-
kult, számos hazai, illetve nemzetközi 
versenyen indultunk, és értünk el dobogós 
helyezéseket.

Az év márciusban a Magyar Bajnoksággal 
vette kezdetét, amelyen maroknyi csapa-
tunk rendkívül jól teljesített, magyar baj-
noki címet, illetve több érmet is szereztünk 
egyéni és csapat versenyszámokban is.

Áprilisban folytatódott egy Budapes-
ten megrendezésre kerülő nemzetközi 

versennyel a tavaszi szezon, itt is több 
alkalommal álltak dobogóra verseny-
zőink. Majd következett a megyei baj-
nokság ezúttal Nemesvámoson, ahol 
az egészen kicsik is kipróbálhatták a 

versenyzést nagyon szép eredmények-
kel. A szezont a hagyományosan Hat-
vanban megrendezésre kerülő Nem-
zetek Kupája verseny zárta, amelyen 
a sólymokhoz méltó sok szép csillogó 
érem született.

A nyár sem múlt el edzés nélkül, egy 

lelkes kisebb csoport folyamatosan 
készült a szeptemberben Üllőn meg-
rendezésre kerülő, szintén több ország 
részvételével zajló megmérettetésre. Itt 
is több bajnoki cím született, illetve 

különdíjjal is gyarapodott kupa-
gyűjteményünk. A tavalyi utolsó 
erőpróba a Veszprémben tartott 
megyei küzdelmi verseny volt a 
már hagyományos kiváló eredmé-
nyekkel.

Fontos, hogy 2017-ben 2 tanít-
ványunk nemzetközi szinten is 
bemutatkozott Lengyelországban, 
Romániában, Ausztriában, Íror-
szágban, és ha nem is mindegyik 
versenyen, de ezeken is nyertek 
érmeket, és rengeteg tapasztalatot 
szereztek.

Természetesen az idén sem pihe-
nünk, februárban kezdünk egy or-
szágos szemináriummal, majd egy 

kis csapatépítő farsangolással folytat-
juk, márciusban ismét a Magyar Baj-
nokságon veszünk részt. Áprilisban 2 
tanítványunk Szlovéniába utazik a ma-
gyar válogatott tagjaként, hogy részt 
vegyenek az Európa Bajnokságon.

Enyingi László

Borsos Dávid rendőr főtörzsőrmester és Marshall

A péti taekwon-dosok
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Kéziratot nem adunk vissza. Lapzárta minden hónap 5-én.

Hírek, közlemények, programok
A Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtár, valamint a 
Nitrogénes Nyugdíjas Klub 
vendége lesz február 5-én, 
hétfőn 14 órától gróf Ná-
dasdy Borbála írónő, koráb-
ban balettmester, színész-
nő. Életéről és nemrégiben 
megjelent Asszonyszerelem, 
asszonysors című könyvéről 
is mesél. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak!

• • •
Február 10-én 15 órától kerül 
sor a X. Péti Pogácsafesztivál-
ra a Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtárban. Minden ér-
deklődőt szeretettel várnak!

• • •
Február 15-én, csütörtökön 
13 órától tartja éves Gyer-
mekvédelmi tanácskozását 
a Pétfürdői Gondozási Köz-
pont a közösségi ház emeleti 
kamaratermében.

• • •
Február 15-én, csütörtökön 
16 órától Pétfürdő Nagyköz-
ség Képviselő-testületének 
Humán Bizottsága fórumot 
rendez a pétfürdői civil szer-
vezetek számára a közösségi 
ház emeleti nagytermében. 
Témái a következők lesznek:
1. Rövid beszámoló a civil 
szervezetek 2017. évi támo-
gatásáról 
2. A 2018-as esztendőre vo-
natkozó fontosabb informá-
ciók megbeszélése

3. Kérdések-kérések, javas-
latok, egyéb ügyek

• • •
Február 16-17-18-án kerül 
sor a XIX. Pétfürdő Kupa 
2018. amatőr tekebajnok-
ságra Pétfürdő Nagyközség 
Önkormányzata, valamint 
a Pétfürdő Sportjáért Ala-
pítvány közös szervezésé-
ben. Helyszín: a PMTE 
tekepálya. A versenyre 
február 10-éig lehet jelent-
kezni Tránszki Lászlónál a 
06-30/4190-944-es telefon-
számon.

• • •
Február 17-én, szombaton 
9 órától kerül sor a Megyei 
Polgárőr Szövetség tisztújí-
tó közgyűlésére a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyv-
tárban.

• • •
Február 17-én, szombaton 
15 órától a Péti Nyugdíjas 
Klub farsangi bált rendez 
a közösségi házban. Az élő-
zenés, jelmezes mulatozásra 
szeretettel várnak minden 
mulatni vágyó örökifjút. A 
belépés díjtalan.

• • •
Február 20-án, kedden 15 
órától 18 óráig véradást 
szervez a Magyar Vöröske-
reszt Pétfürdői Alapszerve-
zete a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtárban.

• • •

A Várpalotai Rendőrkapitányság Berhidai Körzeti meg-
bízott Csoport tagjai és elérhetőségei: 
Goda Dénes rendőr törzszászlós (tel: 06 30 467 14 57)
Borsos Dávid rendőr főtörzsőrmester 
Molnár József rendőr zászlós
Bors József rendőr főtörzsőrmester (tel: 06 30 271 21 45)
Fehér Árpád rendőr zászlós (tel:  06 30 600 46 08)
Füst Ádám rendőr főtörzsőrmester (tel: 06 30 600 46 07) 
Zsombók Brigitta rendőr főtörzsőrmester 
Kovács Ákos rendőr főtörzsőrmester

1 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott 
a Péti Nyugdíjas klub Muskátli Néptánccsoportja a 
Csoóri Sándor Alaptól.

Néptáncosokat, hagyományőrzőket támogat a magyar 
kormány. 
A népi kultúra közösségteremtő műfajainak szakmai 
működését, művészeti munkáját támogatja a Csoóri 
Sándor-program, amelynek elindítását Balogh Zoltán, 
az Emberi Erőforrások Minisztere jelentette be 2017-
ben. Erre a programra jelentkezett a Péti Nyugdíjas 
Klub keretein belül működő Muskátli Néptánccsoport 
2017 augusztusában. 2017. november 28-án kaptuk 
meg a pályázatunk befogadásáról szóló nyilatkozatot.
Ezután regisztráció, kérdőívek, nyilatkozatok pontos ki-
töltése, határidőre való beküldése (postai úton és elekt-
ronikusan) volt a feladat, hogy a támogatást elnyerjük.
Ehhez segítséget kértünk és kaptunk a Várpalotai 
EuroConsult Pályázatkészítő Kft.-től.
2017. december 22-én kaptuk e-mailben az értesítést, 
hogy a beadott pályázatunk érvényes, és 1 millió Ft 
vissza nem térítendő támogatást kapott a Péti Nyugdí-
jas Klub Muskátli Néptánccsoportja, amit népviselet-
vásárlására használhat fel, szigorú elszámolás alapján.
Ezúton is köszönjük a Csoóri Sándor Alapnak a támo-
gatást és az EuroConsult Pályázatkészítő Irodának a 
segítséget.

Borbándi Ambrusné,
a Péti Nyugdíjas Klub elnöke,

a Muskátli Néptánccsoport vezetője

Február 23-án, pénteken 16 
órától a Várpalota-Pétfürdői 
Kertbarát kör baráti találko-
zót rendez a Kisbadacsonyi 

kertbarátokkal a közösségi 
házban. A programra várják 
a kertbarát kör tagjait!

• • •
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