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Az érvényes és eredményes népszavazás 
évfordulója
2018. május 19-én ismét megemlékez-

tünk az 1996-os érvényes és eredményes 
népszavazásról, mely során arról döntöttek 
az itt élők, hogy Pétfürdő önálló település-
ként létezzen majd a jövőben.

Az ünnepség a régi Polgármesteri Hi-
vatal emléktáblájának koszorúzásával 
kezdődött, ahol Miskolczi Ferenc, a Te-
lepülésfejlesztési Bizottság elnöke tartott 
beszédet és a Szent László kórus énekelt. 
A megemlékezés a Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtárban folytatódott. Az 
emeleti nagyteremben Pétfürdői tavasz 
címmel a természet és Pétfürdő szépsé-
geit megörökítő fotókiállítást nézhették 
meg az érdeklődők.

A színházteremben Horváth Éva pol-
gármester köszöntője után elsőként a 
„Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda 
gyermeknéptánc-csoportja lépett szín-
padra, akiket Sebestyén Mia és Szakály 
Zorka pompontáncával követett. Ezután 

a Horváth István Általános Iskola 3. a és 
b osztályának műsorát láthatták a nézők. 
Negyedikként az Eszterlánc Mazsorett 
Együttes Viola csoportja adta elő táncát. 
A gyermekek után a Napfény Női Kar 
szerepelt, végül a Muskátli Táncegyüttes 
mutatott be két produkciót, melyből az 
egyik az új, üveges-korsós táncuk volt, a 
másikban pedig a csoport férfi tagjai rá-
baközi verbunkost jártak.

Sz.R.

Pétfürdői Krónika - Pétfürdő Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja.  A szerkesztőség címe: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. Telefon: 88/476-891.

Az ünnepség a régi Polgármesteri Hivatalnál kezdődött
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Miskolczi Ferenc beszéde a népszavazás 22. évfordulóján 
megtartott ünnepségen
Hölgyeim és Uraim!  Kedves Pétfürdő-

iek!
Ma 22 éve, igen kedves közönség, 22 

évvel ezelőtt, május 19-én történt az a 
Pétfürdő történetében mérföldkőnek, 
vagy még inkább alapkőnek számító 
esemény, amiről megemlékezni 22. alka-
lommal gyűlünk itt össze.

1996. május 19-én volt az a helyi nép-
szavazás, amikor arról szavazott Pétfür-
dő, hivatalosan Várpalota II. kerületének 
lakossága, hogy akar-e önálló település-
ként létezni. A népszavazás érvényes és 
eredményes volt, aminek következtében 
hosszas egyeztető tárgyalások után az 
akkori köztársasági elnök, Göncz Árpád 
1997. október 1-jétől Pétfürdőt önálló 
településnek nyilvánította.

Egy-két kivételtől eltekintve 22 éve mon-
dom itt, ezen a napon a régi Polgármesteri 
Hivatal falán lévő emléktábla előtt az ünne-
pi megemlékezést, s bizony ez azt is  jelenti, 
hogy mi, az akkori eseményeket megélő 
emberek éppen 22 évvel idősebbek, koro-
sabbak lettünk – s az emberi földi élettar-
tam végességéből következően – vannak 
sokan, akik már nem lehetnek közöttünk.

És itt játsszunk el egy kicsit a gondo-
lattal… A nagy háború után 22 évvel az 
1967-ben volt. Én, s itt a közönség sorai-
ból sokan még gyerekek voltunk akkor. S 
gondoljanak bele, milyen végtelenül távoli, 
szinte egy más világban lévő eseménynek 
tűnt nekünk akkor a nagy világégés. S 
hogy miért mondtam ezt el?

Mert így megérthetjük, hogy egy mai 
14-16 éves tinédzser miként gondolkod-
hat 1996. május 19. felől. Messze a távo-
li múltban a nagyfaterék csináltak valami 
népszavazást, s leváltunk Várpalotáról.

Nem tudom, a pétfürdői iskolában hely-
ismereti foglalkozáson van-e szó róla, hogy 
volt Pétfürdő nagyközség történetének egy 
null-pontja, egy történeti kiindulási pont, 
az 1996. május 19-ei népszavazás. Tudják-e 
a mai gyerekek és fiatalok, az azóta ideköl-
tözöttek, hogy a mai, sokak által megcso-
dált és irigyelt, szép, rendezett, élhető Pét-
fürdő ennek a napnak a következménye? 
Tudják-e, hogy egy hosszú előkészítő folya-
mat, sok munka, elszántság, tenni akarás és 
lokálpatriotizmus csúcsosodott ki ebben 
a napban? Tudják-e, hogy köszönet illeti az 

akkor itt élőket, hogy elmentek szavazni, 
s a többség úgy döntött, hogy egy önálló 
Pétfürdőn szeretne élni, mert azt szerette 
volna, hogy a helyi dolgokról a helyben 
megválasztott, megmérettetett képviselők 
döntsenek, akik közvetlen napi kapcso-

latban vannak a pétfürdői polgárokkal?  
Tartok tőle, hogy a gyerekek, a fiatalok, 
a nemrég beköltözők már nem tudják, 
miről is emlékezünk mi itt az emléktábla 
előtt minden év május 19-én! Feltehetjük 
a kérdést: jól van ez így?                      »»»

Az óvoda gyermeknéptánc-csoportja

Sebestyén Mia és Szakály Zorka

A 3. a és b. osztályosok

A Pétfürdői tavasz fotókiállítás
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»»» Nem, nincs ez így jól.  
Van egy olyan szólás, hogy: amelyik 

nemzet nem becsüli meg, és nem ismeri 
a múltját, eredetét, az a jövőjét sem tudja 
sikeresen építeni.

És ez a gondolat igaz a településekre, a 
lakóhelyi közösségekre is. 

Hányszor hallom az igazán régi, itt szü-
letett pétieket lelkesen mesélni a Péten 
töltött gyermekkorukról, ifjúságukról: ki 

lakott régen ebben a házban az utca ele-
jén, ki volt a régi ammónia I. üzemben 
a kompresszorkezelő, ki telepítette ezt a 
szőlőt, s ki építette a présházat, pincét, 
s milyen isteni pálinkát tudott főzni az 
öreg…  S régen ezt az utcát Piros utcá-
nak, azt meg Kék utcának nevezték, a 
Pál házon túl almáskert volt, a Horizont-
tól lefelé meg búzaföld.

Mert ez egy település élő, mindennapi 
történelme, s ennek egyik sorsfordító 
pontja volt az 1996. május 19-ei népsza-
vazás, amely az önálló, virágzó települési 
léthez vezetett.

Azt azért elmondhatom önöknek, hogy 
mi, idősebbek, akik tevékeny résztvevői 
voltunk az akkori eseményeknek, amíg 
élünk és aktívak leszünk, mindig is tar-
tunk egy kis ünnepélyes megemlékezést, 
s újra átéljük annak az 1996-os májusi 
napnak a felfokozott hangulatát.

Kedves Pétfürdőiek!
A messziről jött ember és a mai, azt az 

időt meg nem élt fiatal gondolhatja azt, 
hogy: „na és, mi volt ebben a népszava-
zásban olyan nagy dolog?” 

Gondolhatná a messziről jött ember és 
a huszonéves ifjú – utólag, mai eredmé-
nyeinket látván –, hogy egy ilyen kérdés-
re nyilván mindenki rohant szavazni, és 
az igennél húzta be az X-et. De ez nem 
teljesen így volt, kedves messziről jött 
emberek és kedves fiatalok. 

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

Az embereket meg kellett győzni, hogy 
képesek leszünk megállni a saját lábun-
kon, hogy az ügyeiket ugyanúgy el fogják 
tudni intézni a helyi hivatalban, hogy a 
szociális háló nem lesz lyukasabb, mint 
Várpalotán volt, – sőt sűrűbbre szőjük 
azt –, hogy a busz ugyan nem helyi járat 
lesz, de ugyanolyan sűrűn fog közlekedni, 
s hogy a drágább bérlethez a nyugdíjasok-
nak, rászorulóknak kiegészítést fizetünk.

S végül nem sokkal, csak egy kicsivel, 
de győztek az igenek.                          »»»

A Napfény Női Kar

A Viola csoport

A Muskátli Táncegyüttes
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»»» S ez az eredményes népszavazás 
vezetett oda, hogy másfél évvel később, 
1997. október 1-jén a köztársasági elnök 
Pétfürdőt önálló községgé nyilvánította. 

Tisztelt Egybegyűltek!
Ez a nap, május 19., a mi napunk, 

pétfürdőieké. Az idén a pünkösdvasár-
nap előtti szombatra  esik, azaz munka-
szüneti nap. A naptárban Milán és Ivó 
napja. Dolgos hétköznapokon vagyunk 
túl, s munka után eljövünk ide minden 
évben, immár 21. alkalommal, hogy 
megemlékezzünk a huszonkét évvel ez-
előtti eseményről. Mert ez számunkra 
fontos, nekünk itt kezdődött az a válto-
zás, ami mai életünket megalapozta. Ez a 
nap immár tradíció, pétfürdői tudatunk, 
büszkeségünk, lokálpatriotizmusunk 
szerves része!

Emberi léptékkel mérve a 22 éve önál-
lóság útjára lépett Pétfürdő ifjúvá érett. 
A huszonévesekre jellemző erőteljes, 
lüktető, tervekkel teli, gyorsan fejlődő, 
egyre szépülő település.  

Huszonkét év egy sok száz- vagy ezer-
éves település életében egy röpke pilla-
nat, a fiatal Pétfürdő életében azonban 
nagy idő. Különösen az, ha az elmúlt 
huszonkét év változásaira gondolunk. 
A huszonkét évvel ezelőtti Várpalota II. 
kerület egy kopottas, szegényes, foltos 
ruhájú, elhanyagolt ipartelep volt. S ma?  
Településünk idegenbe szakadt fiai-lá-
nyai, ha tíz-húsz év elmúltával visszalá-
togatnak gyermekkoruk vagy ifjúkoruk 
helyszínére, vagy a bármilyen okból 
idelátogatók ámulattal és a legnagyobb 
elismerés hangján szólnak arról, milyen 
gyönyörű is lett ez a Pétfürdő. 

Tisztelt Pétfürdőiek, kedves Közönség!
Egy 16 évvel ezelőtti választási kam-

pányszövegemben azt találtam leírni – a 
lényeg tömörítésére törekedve – , az a 
célom, hogy Pétfürdő az ausztriai kisvá-
rosokhoz, falvakhoz hasonló településsé 
váljon. Úgy gondolom, hogy jó úton 
vagyunk; s rendezettség, külcsín, virágo-
sítás, településkép tekintetében már jól 
közelítjük ezt az állapotot.

Most, a huszonkettedik évfordulón kije-
lenthetjük: jó érzés ma pétfürdőinek lenni, 
büszkék lehetünk a településünkre! A hu-
szonéves ifjúvá érett Pétfürdő büszke lehet 
a megtett útra, az elért eredményekre!

Köszönöm a figyelmüket!
Isten áldja Önöket, Isten áldja Pétfür-

dőt!

Horváth Éva polgármester beszéde
Nagy szeretettel és tisztelettel köszön-

tök mindenkit, aki megtisztelt minket 
és a pétfürdőieket azzal, hogy ezen az 
ünnepségen részt vesz.

22 év. 1996. május 19-e vasárnap 
volt és borzasztó meleg. Melegebb, 
mint ma. Kicsit megrettentünk, mert 
a település lakói felkerekedtek, és el-
indultak a Balatonra, a hétvégi háza-
kat rendbe rakni. De azért 5 óra után 
egyre többen jöttek vissza, és nagyon 
sokan mentek el szavazni az utolsó két 
órában. Így lett érvényes és eredmé-
nyes ez a népszavazás, ami a pétieknek 
köszönhető, ami lehetővé tette, hogy 
Pétfürdő nagyközség önállóvá váljon, 
leváljon Várpalotáról. 

E nélkül a nap nélkül nem lehetett 
volna 1997. október 1. Ez a nap a péti 
polgárokon múlott. A következő év 
október elseje már mindenféle dönté-
seknek a végeredménye volt. Május 19-
ét a péti emberek akarták, elmentek, 
szavaztak. Ez volt a fogantatás, vagy 
inkább a születés pillanata. Erre lehe-
tett építeni, ezért lehetett továbblépni, 
hogy eljussunk 1997. október elsejéig. 

Az önállóvá válás után megalakult 
képviselő-testület első határozatai közé 
tartozott, hogy május 19-ét Pétfürdő 
napjának nevezte el, és arról is döntöt-
tek, hogy ezentúl ünnepeljük meg ezt 
a napot.

A legelső alkalommal, 1998. május 
19-én avattuk fel a táblát a régi Polgár-
mesteri Hivatal falán, és azóta minden 
évben ott kezdjük az ünneplést. Ma is 
így történt.

Kicsit féltem, hogy nagyon kevesen 
leszünk, de nem. Végül is nem. Féltem 
azért, mert hosszú hétvége és pünkösd 
van, és talán sokan elmennek, és elfe-
lejtik, hogy ezt a napot meg kéne ün-
nepelni. Hála Istennek, nagyon szép 
számmal vagyunk, de ettől függetlenül 
én nagyon sok embert hiányolok. Hiá-
nyolom azokat, akik pont ennek a nap-
nak köszönhetik, hogy részt vehetnek 
Pétfürdő irányításában, hogy meghoz-
hatják a döntéseket. Úgy gondolom, 
kutya kötelességük lenne részt ven-
ni a pétfürdői ünnepeken, és nekik is 
megköszönni a pétfürdői polgároknak, 

hogy ott lehetnek, ahol vannak. Ezt 
most már muszáj volt kimondanom. 
22 éve nyelem, és eddig nem akartam 
szóvá tenni, de most már azt mondom, 
hogy előbb-utóbb muszáj erről beszél-
ni, mert ezt nem csak én veszem észre, 
hanem a közönségből is látom a bólo-
gatást, és hallom a megjegyzéseket és 
a kérdéseket, és sajnos nem tudok rá 
válaszolni… Aki itt van, és ünnepelni 
szeretne, az biztosan jól fogja magát ma 
érezni.

Ez a nap azért is érdekes, mert mindig 
valamit megpróbáltunk hozzácsatolni. 
Az, hogy szép kiállítások vannak, az 
nagyon jó dolog. De május 19-én avat-
tunk is, és alapköveket is elhelyeztünk. 
Május 19-én tettük le a bölcsőde alap-
kövét, a Millenniumi, most már Szent 
István park alapkövét, az új Polgármes-
teri Hivatal alapkövét. Avattuk a falu-
széli keresztet, avattuk az akkor éppen 
aktuális beruházást, ami elkészült. Te-
hát mindig volt valami, amivel bővült 
kicsit a település. Így az emberek lát-
hatták, hogy egyik évről a másikra mi 
minden történik kis hazánkban. 

A mostanihoz is kapcsolódott a kiállí-
táson kívül valami. Igaz, hogy a tavalyi 
év október elsejére terveztük, csak egy 
kicsit kicsúsztunk az időből, de hát ez a 
mai, az igazi pétfürdői ünnep. Tegnap 
délután egy könyvbemutatót tartot-
tunk. Egy olyan dokumentumkötetét, 
ami hiányt pótló, vagy legalábbis elkez-
di pótolni a hiányt. A Település Védő és 
Szépítő Egyesület barangolós füzeteivel 
már sok, Pétfürdővel kapcsolatos, köz-
érdeklődésre számot tartó érdekességre 
hívta fel a figyelmet.

Ez a tegnap bemutatott könyv pedig 
egy olyan dokumentum- és interjúkö-
tet, amelyben azok az adatok, történé-
sek találhatók, amelyek elvezettek 1996. 
május 19-éig és 1997. október 1-jéig. 
Mindenkinek szíves figyelmébe aján-
lom.

Szokás ezen a napon, a pétiek ünne-
pén, hogy a helyiek készülnek és szó-
rakoztatnak minket. Ma sincs ez más-
képp. Mi, pétiek, fogadjuk, nézzük 
őket nagy lelkesedéssel. Mindenkinek 
jó szórakozást kívánok.

Elhangzott május 19-én a színházteremben
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20 éve történt…
Az érvényes és eredményes népszavazás 

évfordulójának alkalmából, május 18-
án került bemutatásra a tavalyi év végé-
re elkészült 20 éve történt… Dokumen-
tumkötet Pétfürdő önállóvá válásának 
20. évfordulójára című Galambos István 
és Wirth István szerkesztésében megjelent 
kötet.

A könyv megszületéséről, tematikájáról 
az egyik szerkesztő, dr. Galambos István 
beszélt. A helytörténeti műben az érdek-
lődők a korszakot elemző két tanulmány 
mellett Pétfürdő önállóvá válásának né-
hány kulcsszereplőjével (a teljesség igénye 
nélkül): Leszkovszki Tiborral, Péter István-
néval, Horváth Évával, Farkas Györgyivel, 

Gelencsér Istvánnal, Pekker Józseffel, Boncz 
Lászlónéval, Erdélyi Attilával, Bálint Gé-
zánéval, Miskolczi Ferenccel olvashatnak 
interjúkat, valamint a folyamatot legin-
kább reprezentáló legfontosabb doku-
mentumokkal is megismerkedhetnek.

A 20 éve történt… Dokumentumkötet 
Pétfürdő önállóvá válásának 20. évfor-
dulójára című könyv megvásárolható a 
Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár-
ban.

dr. Galambos István
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Egészséghét a „Panelkuckó” Napközi-
otthonos Óvodában
2018. április 16. és 21. között Egészség-

hetet tartott óvodánk, amelyre az egészsé-
ges életmódra nevelés irányelveit szem előtt 
tartva több programot szerveztünk.

Már előző héten beszélgettünk a gyere-
kekkel az egészséges életmódról, az egész-
séges táplálkozásról és az egészségheti 
programokról: kirándulni megyünk, gyü-
mölcsöket és zöldségeket kóstolunk, lesz 
terápiás kutyusok bemutatója, valamint 
eljön a Réparetek... duó is, akiket mindig 
nagy érdeklődéssel várnak.

Sajnos a hétfőre tervezett kirándulást 
későbbi időpontra kellett halasztani az 
időjárás miatt, de néhány csoport azért 
eljutott a közeli játszótérig, ahol sokat 
mozogtak és levegőztek a gyerekek.

Keddre és szerdára gyümölcsöt és 
zöldséget hoztak a gyerekek. Ezekből a 
csoportok kedvük szerint sütöttek, pá-
roltak, aszaltak. Volt, ahol nyersen is 

megkóstolták a beho-
zott terméseket, majd 
zöldség- és gyümölcs-
salátát készítettek 
belőle. Voltak, akik 
müzliszeletet, répa-
tortát és mártogatóst 
is csináltak. Ez remek 
alkalom volt arra, 
hogy a gyerekek meg-
kóstolják, és barát-
kozzanak a számukra 
esetleg ismeretlen 
ízekkel is.

Csütörtökön a Vakok és Gyengénlátók 
Veszprém Megyei Egyesületéből látogat-
tak meg bennünket. A gyerekeknek olyan 
játékokat mutattak be, amelyekkel a vak 
vagy gyengénlátó kisgyerekek játszani 
tudnak. Ki is próbálhatták őket bekötött 
szemmel, hogy megtapasztalják, milyen 
lehet a nem látó gyerekeknek. Megismer-
kedhettek a Braille-írással is, és egy eszköz 
segítségével a nevüket is leírhatták.

Egy vakvezető kutyával és gazdájával 
is találkoztak a gyerekek. Elmesélte, 
milyen a közös életük, miben segíti őt 
Happy (így hívják a kutyát), mi mindent 
tud, hogy vezeti őt az utcán. Ebből egy 
kis ízelítőt is láthattunk. Végül az ovisok 
legnagyobb örömére az udvaron játsz-
hattak is a kutyával.

Csütörtökön és pénteken a védőnők 
beszélgettek a gyerekekkel játékos for-
mában arról, hogyan lehet megoldani 
a konfliktusokat. Pénteken, a védőnők 
előadása után a nap fénypontja követke-
zett: a Réparetek... duó szórakoztatta a 
gyerekeket az óvoda udvarán.

Sok mozgással, vidámsággal telt el az 
idő, és gyerek-felnőtt egyaránt jól érezte 
magát.

Szombaton, a hét zárásaként Családi 
Napot tartottunk, melyre szülők, gye-
rekek, testvérek egyaránt jöhettek. Volt 
vércukorszint- és vérnyomásmérés, fris-
sítő masszázs, csontkovácsolás a felnőt-
teknek; sok mozgás, játék, egészséges 

falatok kóstolása, társasjáték a gyere-
keknek. Megtanulhattuk egy ambu-
babán az újraélesztés is, és ismét ellá-
togatott óvodánkba a „Gyermekekkel 
a Kutyákért – Kutyákkal a Gyermeke-
kért” Alapítvány elnöke, Bara Ivetta is, 
aki terápiás kutyákkal érkezett. A ku-
tyákat egy felépített akadálypályán vagy 
az udvaron, pórázzal lehetett vezetni a 
gyerekeknek.

Szülők, gyerekek egyaránt jól érez-
ték magukat az Egészséghét keretében 
megrendezett programokon, melynek 
megtartása már hagyománnyá vált óvo-
dánkban. A Családi Nap megszervezé-
sében a Magyar Vöröskereszt Pétfürdői 
Alapszervezete is közreműködött.

Ezúton mondunk köszönetet a Va-
kok és Gyengénlátók Veszprém Megyei 
Egyesületének, Andóné Horváth Erzsé-
bet és Gárdonyi Andrea védőnőknek, a 
Magyar Vöröskereszt Pétfürdői Alap-
szervezete vezetőjének, Horváth Tün-
dének és önkéntes segítőinek az Egész-
séghét sikeres lebonyolításában való 
közreműködésükért.

„Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda
nevelőtestülete és alkalmazotti 

közössége
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Kolping ballagás
Iskolánk végzős diákjai 2018. május 

11-én ballagtak el. Már reggel nagy volt 
az izgalom az iskolában, a ballagtató osz-
tályok szívüket, lelküket beletették a ter-
mek, folyosók díszítésébe. Fél 10 tájban 
az ünnepeltek is megérkeztek szüleik és 
hozzátartozóik kíséretében. Öröm volt 
rájuk nézni. Csinosak, szépek, fiatalok. 
Az ünnepi frizurák, elegáns ruhák min-
denkit lenyűgöztek.

A végzősök először meghatott tanára-
ikat keresték fel, és köszönték meg ne-
kik egy-egy szál virággal a sok munkát, 
erőfeszítést. Délelőtt 10 órakor szólalt 
meg a ballagó fiatalok számára az utolsó 
osztályfőnöki órára szólító csengő. Ezt 
követően kettes sorokba rendeződve, 

osztályfőnökeik, igazgatóik és a Kolping 
zászló felvezetése mellett vonultak át a 

Pétfürdői Közösségi Házba, ahol a balla-
gási ünnepség zajlott.

Az ünnepséget 
a végzősök ke-
ringője nyitotta 
meg. A gyönyörű 
ruhákban herceg-
nővé változott lá-
nyok, az öltönyös 
fiatalurak büszke 
mosolyt csaltak 
szüleik és tanáraik 
arcára egyaránt. 
A táncot, mint 
a korábbi évek-
ben is mindig, 
Kustos Lászlóné, Gabi néni tanította be. 

Az ünnepi beszé-
dek elhangzása 
után a ballagó és 
ballagtató osz-
tályok műso-
rai következtek. 
A műsort egy-
egy ajándékozási 
ceremónia szakí-
totta meg. Min-
den tanulmányait 
elvégzett diákunk 
kapott egy szép 

könyvet, a legjobbak jutalomkönyvet, és 
kiosztásra került az „Iskolámért” díj is, 

melyet idén Dombi Henrietta és Moór 
Richárd kapta meg. A jutalom díszokle-

velét és a vele járó pénzjutalmat az iskola 
Don Boscoról elnevezett Kolping Csa-
ládjának képviseletében Gáspár-Várhegyi 
Katalin szakoktató adta át. Ezt az értékes 
díjat minden évben azok a szakmunkás-
vizsga előtt álló diákok kaphatják, akik 
– mint a díj nevében is van – sokat tettek 
az iskola hírnevének öregbítéséért, osztá-
lyukért, osztálytársaikért.

Tanulmányaik végeztével, könnyes szem-
mel, de a jövőbe vetett hittel bocsátjuk út-
jukra fiataljainkat, sikeres vizsgát, eredmé-
nyes munkába állást kívánva nekik.

Isten áldja meg őket minden szereteté-
vel!

Darkóné Antalóczy Zsuzsanna

XXXVIII. Nemzetközi Balatoni Férfi-
kari Dalostalálkozó
Ez év május 12-én a Siófoki Férfi 

Dalkör szervezésében rendezték meg a 
XXXVIII. Nemzetközi Balatoni Férfika-
ri Dalostalálkozót, melyre a Péti Férfikar 
is meghívást kapott.

A helyszín a siófoki Kálmán Imre Kul-
turális Központ színházterme volt. A 
rendezvényen a péti kóruson kívül öt 
együttes vett részt, közöttük a székelyföl-
di Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalár-
da. Ez utóbbi énekkart mindenki hatal-
mas ovációval üdvözölte.

A kórusok – a pécsi Bartók Béla Férfi-
kar, a Péceli Petőfi Sándor Férfikórus, a 
Padragi Bányász Férfikórus és a Siófoki 
Férfi Dalkör a mieink és a sepsiek mel-

lett – öt-hat dalművet adtak elő. Számos 
egyházi ének és slágerszámba menő ope-
ra-kórusmű hangzott el.

A Péti Férfikar műsorán szerepelt Ma-
ros Rudolf: Háros felől, Bartók Béla: 
Levél az otthoniakhoz, Bartók Béla: Hu-
szárnóta, Pintér József: Három katona-
dal, Liszt Ferenc: Magyar ünnepi dal. Ve-
zényelt: Lovrek Károly, zongorán kísért: 
Endl László.

A pétiekkel (és a siófokiakkal) évtize-
dek óta szinte testvéri kapcsolatban lévő 
sepsiszentgyörgyiek repertoárjában sze-
repelt: László Attila (+): Jelige, Seprődi 
János: Régi székely katonadalok, Gárdo-
nyi Zoltán: Jere bé, violám, Ludwig van 

Beethoven: Isten dicsősége, Wolfgang 
Amadeus Mozart: Bűvös csengettyű (a Va-
rázsfuvola c. operából.) Az énekkar kar-
nagya Jakab Árpád volt.

A dalostalálkozót a város polgármes-
tere, dr. Lengyel Róbert nyitotta meg, 
aki egyebek mellett megemlítette, hogy 
ezt a kulturális eseményt a mai együtt-
éneklést szeretők elődei kilencven éve 
indították útjára. A műsor zárásaként a 
fellépő kórusok együttesen énekelték el 
Vavrinecz Béla művét, a Széles a Bala-
tont a szépszámú közönség nagy tetszése 
mellett.

Gelencsér István



XVI. évfolyam 160. szám

       Pétfürdői Krónika

8

Madarak és fák napi tudás- és erőpróba
A madarak és fák napjának az a célja, 

hogy különböző megemlékezésekkel, ren-
dezvényekkel a társadalom, különösen az 
ifjúság természetvédelem iránti elkötele-

zettségét elmélyítse. A hagyomány immá-
ron több mint százéves. Megszervezésének 
közvetlen előzménye a hasznos madarak 
védelme érdekében 1902-ben kötött pári-
zsi egyezmény, mely után Chernel István 
ornitológus még ebben az évben megszer-
vezte az első madarak és fák napját.

Pétfürdőn is megrendezésre kerül ez a 
neves nap 2011 óta a Pétfürdői Közös-
ségi Ház és Könyvtár szervezésében. Az 

erőpróba hagyomá-
nyos terepe régeb-
ben a Nyugdíjas 
pihenő és a péti 

dombok voltak, de 
többször is előfor-
dult, hogy az esős 

idő meghiúsította a programot, ezért a ren-
dezők a Hősök terére és Peytu mezejére he-
lyezték az állomásokat az utóbbi években.

Idén május 12-én a vállalkozó szellemű 
indulókra 7 állomáson vártak a pétfürdői 
civil szervezetek képviselői által összeállí-
tott feladatok. 5 percenként szólították 
a szervezők a 26 csapatot. A várakozás 
ideje alatt a kézműves foglalkozásokon 

stílusosan filc- és 
fonalmadarakat 
lehetett készíte-
ni. A Nitrogé-
nes Nyugdíjas 
Klub által biz-
tosított büfé és 
a Fanyűvők Ját-
szóház játékai is 
gondoskodtak 
arról, hogy min-
denki jól szó-
rakozzon, és ne 
maradjon éhesen 
a nap folyamán.

»»»

A madarak és fák napi rendezvény 
önkéntesei voltak:

A Máltai Szeretetszolgálat Pétfürdői 
Csoportjából: Gárdonyi Róbert, Kiss 
Alexandra, Takács Bianka
A Nitrogénes Nyugdíjas Klubból:
Farkas Miklósné, Fülöp Lászlóné, Ke-
resztes Pálné, Vargáné Kovács Julianna
A Peytu Íjász Hagyományőrző Egye-
sülettől: Baráth Erzsébet, Mészáros 
Szilvia, Rácz Tünde, Soós Richárd, 
Trencsér Flórián
A Péti Nyugdíjas Klubból:
Drebálné Bartha Katalin, Horváth 
László
A Település Védő és Szépítő Egyesület-
től: Gáspár Imréné, Horváth Zsuzsanna
A Várpalota-Pétfürdői Kertbarát Kör-
ből: Barkóczi Lajos, Barkóczi Lajosné, 
Molnár Szabolcs, Józsa Ildikó

Köszönjük munkájukat, segítségüket!
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Ép testben ép lélek
A Magyar Vöröskereszt Pétfürdői Alap-

szervezete a III. Egészségnapot szervezte 
meg 2018. május 19-én a lakosság részére.

2014-ben, az 
első alkalommal 
a Pétfürdői Kö-
zösségi Ház és 
Könyvtár fogad-
ta a rendezvényt, 
majd 2017-
ben és idén is a 
Horváth István 
Általános Iskola 
adott otthont a 
programnak.

Az Alapszerve-
zet és az iskola 
évek óta folyamatosan együttműködve 
segíti a gyermekek egészséges életmódra 
nevelését, ezzel egyidejűleg népszerűsít-
ve az önkéntes munka, a segítségnyújtás 
fontosságát. 2017-ben 80 fő, 2018-ban 
68 fő regisztrált a rendezvényre. 

A programon a hagyományos vizsgála-
tokra: vércukor-, vérnyomás-, koleszte-
rinmérésre került sor Simákné Tremmel 
Alinka és Szeivolt Anna segítségével. Az 
Amplifon Magyarország audiológusa, 
Sebestyén Tünde hallásvizsgálatot végzett.
Csupecz Csaba és Horváth Tímea masz-
százzsal kényeztette az érdeklődőket.

Az évek óta nagyon népszerű csontra-
kásról Matusinka András, Dóka Viktor, 
Szász Viola Borbála és Kaposi Gergő gon-
doskodott.

A Várpalotai Tradicionális Reiki Klub 
tagjai univerzális energiával kezelték az 
érdeklődőket. A reikinek az a legfőbb 

célja, hogy beindítsa a kezelt személy ön-
gyógyító mechanizmusát, és a meglévő 
blokkokat feloldja a testben. Lehetőség 

volt meridián tornára, amely a testek-
ben lévő meridián pontok stimulálásával 
serkenti a szervezetet a gyógyulásra. Az 
újraélesztés gyakorlását Győri Margit se-
gítette.

Az E-Vitál Bolt jóvoltából gyógyteákat, 
pezsgőtablettákat kóstolhatott a lakosság. 
A szüleikkel érkezett gyermekek sem 
unatkoztak, színezhettek és logikai já-
tékokkal játszhattak. A lakosság részére 
gyümölcsök, zöldségek, pogácsa, kávé és 
ásványvíz került kínálásra.

Köszönjük a támogatást Pétfürdő 
Nagyközség Önkormányzatának, a Péti 
Pékségnek a pogácsát, az ebédet pedig 
a Diófa Vendéglőnek! Köszönet és hála 
minden önkéntesnek a részvételért!

Nagyon fontos az ember életében, hogy 
ne csak a testével, 
hanem a lelkével 
is foglalkozzon! Az 
úgynevezett alter-
natív gyógymódok, 
kezelések segítenek 
megismerni önma-
gunkat. Segítenek a 
lelki gyógyulásban, 
hisz a lelki sebek is 
ugyanolyan fon-
tosak, mint a testi 
tünetek. Így lehet 
csak ép testben ép 
lélek!

Szabó-Horváth Tünde
a Magyar Vöröskereszt Pétfürdői 

Alapszervezetének titkára

»»» Az erő- és tudáspróba állomásai a kö-
vetkezők voltak: a Peytu Íjász és Hagyo-
mányőrző Egyesületnél íjászkodni lehe-
tett, a Berhidai Lovas egyesület hátasain 
ülve, kézben tartott vízzel teli pohárral 
kellett szépen körben haladni, a Várpa-
lota-Pétfürdői Kertbarát Körnél állathan-
gokat kellett felismerni, a Település Védő 
és Szépítő Egyesület tagjai az év fájával, 
a virágos kőrissel, és az év madarával, a 
vándorsólyommal kapcsolatos találós kér-
déseket tettek fel, a Péti Nyugdíjas Klub 
állomásánál kiderült többek között az is, 
mit jelent, ha valaki kemény fába vágja a 
fejszéjét, vagy ha maga alatt vágja a fát. 
A Máltai Szeretetszolgálat képviselői első-
segélynyújtással kapcsolatos kérdésekkel 
készültek a madarak és fák napjára, így 
velük együtt a kisebbek és a nagyobbak is 
összefoglalhatták többek között, hogy mit 
kell tenni, ha leégtünk.

A nap végén, miután beérkezett 
mindenki, a szervezők összesítették a 
megszerzett pontokat. Majd az aján-
dékcsomagok kiosztása, a helyezettek 
díjazása következett. Harmadikak lettek 
a Méhecskék, a Hőscincérek, a Három 
testvér, a Csajszis tündérek, a Bakonyi 
poroszkálók. A képzeletbeli dobogó má-
sodik fokára állhattak fel: Kristóf és Pat-
rik csapata, az Erdei baglyok, a Madarak, 
a Pixelek, a Mókus örs és a Katicaboga-
rak. Első helyezést értek el: a Ropicák 
együttese, Horváth Péter, a Király bri-
gád, az Erdei gombák és a Csapatom a 
családom.

Ambrus Melinda
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XVIII. Megyei Egyház-zenei találkozó
Településünk két énekkara, a Péti Fér-

fikar és a Szent László Kórus is meghí-
vást kapott 2018. május 25-ére Zircre, 
a XVIII. Megyei Egyház-zenei találko-
zóra.

Az 1736-42 között épült cisztercita 
apátsági templom 54x28x26 méteres 
belső tere csodálatos akusztikát biztosí-

tott a 19 (!) fellépő női, férfi és vegyeskari 
előadásnak.

A különböző létszámú (és felkészült-
ségű), főleg nyugdíjasokból álló ének-
együttesek közül magasan kitűnt a két 

péti kórus: a Szent Lász-
ló Kórus az egyedüli volt, 
amely három szólamban 
énekelt furulya 
és triangulum 
kísérettel. Mű-
sorukon a kar-
nagyuk, Szöllősi 
Zoltán két saját 
s z e r z eménye , 
Szűz Mária, 
édesanyánk és 
Áldj meg minket 

c. műve is szerepelt.
A Péti Férfikar pedig szabá-

lyosan bezengte a templom-

hajót. A rendezvény zárószámaként a 
Péti Férfikar irányításával, Lovrek Károly 
dirigens vezényletével a fellépő kórusok 
és a szép számú hallgatóság együtt éne-
kelte a Boldog Asszonyanyánk című egy-
házi művet.

Gelencsér István

Gyereknap
Idén is megrendezésre került Pétfürdőn 

a gyereknap a Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtár szervezésében május 26-án, 
szombaton. 

Az idei gyereknap az intézmény szín-
háztermében kezdődött a Rutkai Bori 
Banda interaktív hangversenyével. Ez-
után több helyszínen sok-sok meglepetés 
várta a kicsiket és a kísérőket.

Az ügyességi játékok megoldásához 
menetlevelet kaptak a vállalkozó szelle-
műek, akiknek több állomás feladataival 
kellett megküzdeniük, amiért legvégül 
jutalomban részesültek. A könyvtárában 
totót kellett kitölteni, melyhez a fejtörő 

megfejtésével megtalált könyvek 
tárták fel a válaszokat. A Hősök 
terén a Bakony Bike Kerékpá-
ros Egyesület szlalom pályáján 

kellett vé-
giggurulni 
biciklivel 
vagy rol-
lerrel. A 
Várpalotai 
Re n d ő r -
kapitányság 
munkatársa iná l 
kockákból közúti 
táblákat rakhattak 
össze az ügyeseb-
bek, a „csibészek-
től” pe-

dig ujjlenyomatot is vettek 
a rend őrei. Pétfürdő polgár-
őrsége akadálypályával várta 
a gyerekeket. A ligetben a 
Peytu Íjász Hagyományőrző 
Egyesület tábláit is célba kel-
lett venni a gyerkőcöknek. A 
következő próba a falmászás 
volt, melynek magasságát fé-
lelmet nem ismerve győzték 
le az ifjak. A hete-

dik megállónál a Berhidai Lovas Egyesü-
let pacijaival ismerkedhettek, majd lóhá-
ton végzett ügyességi feladatokat kellett 
teljesíteni. 

»»»

A Szent László Kórus

A Péti Férfikar

A színpadon a Rutkai Bori Banda és péti segítőik

Baleseti bemutató

Rajtra készen
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Hősök napi megemlékezés
A Pétfürdői Település Védő és Szépítő 

Egyesület rendezésében került sor a Hősök 
Napi megemlékezésre 2018. május 27-én 
délelőtt a pétfürdői temetőben elhelyezett 
emlékműnél.

A Szent László Kórus és a jelenlévők el-
énekelték a Himnuszt, majd dr. Kovácsné 
dr. Haller Annamária, az egyesület elnö-
ke mondott emlékbeszédet.

Kiemelte a magyar katonák történelmi 
léptékű szerepét és hősiességét, a harctéri 
halál és túlélés megrázkódtatásait, az itt-
hon maradott családok és hozzátartozók 
keserveit, megpróbáltatásait az évszá-

zadok során. Ez a lelki és 
fizikai hősiesség az alapja 
a nemzetünk több, mint 
ezer éves fennmaradásá-
nak.

Nagy Gáborné csodála-
tos versmondása emelte 
a megemlékezés színvo-
nalát, ugyanúgy, mint 
Kovács Gábor kórustag 
I. világháborús katona-
nótákból összeállított 
dalcsokra. A megemlékezés végén meg-
koszorúzták az emlékművet, és szemé-

lyesen is virágokat helyeztek el a részt-
vevők.                           Gelencsér István  

»»» A Közösségi Ház emeletén kézműves 
foglalkozások, arcfestés és az IglouPhoto 
várta az érdeklődőket. Itt vicces képeket 
készíttethettek magukról különböző hát-
terekkel a gyerekek és felnőttek egyaránt. 
A színházteremben a nap folyamán fel-
lépett az Eszterlánc Mazsorett Együttes 
és bemutatót tartottak a taekwondo-
szakosztály tagjai, a Péti Sólymok is.

A Hősök terén a Fanyűvők Játszóház 
ezúttal is mindenkit népi fajátékaival 
várt. A délután folyamán bemutatót lát-
hattunk még Borsos Dávid főtörzsőrmes-
tertől és kutyájától, Marshalltól. Őket 
a Magyar Vöröskereszt Pétfürdői Alap-
szervezetének imitátorait követték, akik 
egy közúti balesetkor szükséges teendő-
ket mutatták be. A hasznos informáci-
ók után ismét a kutyáké volt a főszerep, 
az Alex Állatvédő Egyesület önkéntesei 
tartottak kutyás bemutatót a nap zárá-
saként.

Szokolai Róbert

A péti gyereknap segítői voltak:
Az Alex Állatvédő Egyesülettől: Radnai 
Beáta, Vermes Vanda
A Bakony Bike Kerékpáros Egyesületből: 
Bíró Tamás, Nagy Anett, Rédling Béla
A Magyar Vöröskereszt Pétfürdői Alap-
szervezetétől: Győri Margit, Nagy Petra 
Andrea. Sas Vivien, Szabó-Horváth Tün-
de, Tombor Boglárka
A Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesület-
től: Bécs Ferenc, Bondor László, Magyar 
Lajos, Mészáros Szilvia, Soós Richárd, 
Szabóné Varga Csilla
A Polgárőrségtől: Baranyai Ferenc, 
Gelencsér István, Lujber Tibor, Zugor 
József
A Várpalotai Rendőrkapitányságtól: Bar-
tók Judit rendőr százados, Borsos Dávid 
rendőr főtörzsőrmester, Czaltigné Ihász 
Szilvia rendőr törzszászlós, György Tamás 
(kutyás segítő), Honti Krisztina rendőr  
alezredes, Marshall, a rendőrkutya
Köszönjük munkájukat, segítségüket!

Emlékbeszédet mondott dr. Kovácsné dr. Haller Annamária 

Itt voltak a palotai rendőrök is 

Marshall akcióban

Falmászás

A könyvtári állomáson
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A Napfény Női Kar évadzáró koncertje
Idén immár 15. alkalommal került meg-

rendezésre a Napfény Női Kar évadzáró, 
anyák napi koncertje május 30-án.

A kórus tagjai az emeleti nagyterem 
két ajtaján bevonulva Várnai Ferenc: 
Mindenik embernek című dalával kezd-
ték műsorukat. A zenés délutánt Ud-
vardi Ilona kórustag nyitotta meg rövid 
köszöntőjével. 

Majd következő művek csendültek 
fel: ismeretlen szerző: Kék ibolyácska, 
César Franck: Allelluja, Orazio Vecchi: 

Néked szól ez a dal. Szólót énekeltek: 
Andóné Horváth Erzsébet, Kocsisné 

Vörösházi Villő, Kovács 
Béláné, Molnár Klaudia, 
Molnárné Csizmadia Jolán 
és Tóthné Vad Edit. Zon-
gorán kísért Endl László. 
A kórust Lovrek Károly ve-
zényelte.

Az esemény vendége volt 
a Horváth István Általános 
Iskola gyermekkórusa. A 
két korosztályt összeköt-
ve előbb Tóthné Vad Edit 

Hule j 
Emese: Ajándék 
című novelláját ol-
vasta fel a közön-
ségnek. Az iskolai 
énekkart Cseresz-
nyés Zsuzsanna ve-
zette. A gyerekek 
az Úgy tetszik, hogy 
jó helyen vagyunk 
itt népdalkánont, 
Kocsár Miklós 
Weöres Sándor 

verseire írt kórusműveit, valamint 
Máté Péter: Zene nélkül mit érek én 

című számát adták elő. A kórust Kujber 
Vivien kísérte zongorán.

A dalok végeztével, szép keretet adva 
a délutánnak, ismét Udvardi Ilona 
mondott köszönetet Horváth Éva pol-
gármesternek, a Képviselő-testületnek, 
Angeli Katalinnak, a Közösségi Ház és 
Könyvtár igazgatójának és munkatár-
sainak, valamint Szakály Ferencnének, 
a Polgármesteri Hivatal dolgozójának a 
kórust segítő munkájukért és támoga-
tásukért. 

Sz. R.

Pedagógusnap
Június 1-jén került megrendezésre a pe-

dagógusnapi ünnepség a Pétfürdői Közös-
ségi Ház és Könyvtárban, ahol a település 
minden oktatási intézménye képviseltette 
magát. Ekkor került sor a jubiláló 
pedagógusok méltatására is.

A program kezdete előtt a Pét-
fürdői Közösségi Ház és Könyv-
tár munkatársai egy-egy szál 
virággal köszöntötték Pétfürdő 
tanárait, tanítóit, az intézmények 
technikai dolgozóit. Az ünnep-
ségen részt vettek a „Panelkuc-
kó” Napköziotthonos Óvoda, a 
Horváth István Általános Iskola, 
valamint a Kolping Katolikus 
Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium dolgozói.

Az önkormányzat nevében Dombi Nor-
bert képviselő, a Humán Bizottság elnö-
ke szólt a résztvevőkhöz: „…Fát nem a 
jelennek ültetünk, hanem a jövőnek. S, 
mint a jó kertész az ültetett fában, úgy 

mi is minden egyes nap gyönyörködünk 
a gyermek létezésében, s abban, hogy ész-
revétlenül növögetnek milliméterről mil-
liméterre, s bár minden pillanatban cso-

daszépek, mégis évtizedek múlva érik el a 
legkiteljesedettebb formájukat.

Jórészt önökön múlik, hogy mivé válnak 
végül. Elvadult, nyesetlen, gondozatlan, 
rakoncátlan, gyümölcsöt hozni nem képes 
élőlényekké, vagy olyanokká, amelyekben 

örömét leli a szűkebb és tágabb közössé-
gük is. Akikből talán éppen az önök tevé-
kenysége nyomán válik valamikor olyan 
ember, akinek az eredményeire majd a fél 

világ támaszkodhat, vagy tapsol-
hat egyszer…”

Az ünnepi beszéd elhangzása 
után a jubilálók köszöntésére ke-
rült sor. 

A Horváth István Általános 
Iskolából Megyesi Pálné, Böbe 
néni idén töltötte harmincadik 
évét a tanári pályán. A Pétfürdői 
Kolping Katolikus Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kollégium 
2018-ban két jubilálóval büsz-
kélkedhet. Dr. Kobulej Ivánné és 

Székely Béla 25 éve választották hivatá-
sul az oktatást. Az idei pedagógusnapi 
rendezvényt Makrai Pál Artisjus-díjas 
előadóművész zenés műsora zárta.

Sz. R.

Dombi Norbert bizottsági elnök köszöntötte az ünnepelteket

A Napfény Női Kar

A Horváth István Általános Iskola gyermekkórusa 



XVI. évfolyam 160. szám

       Pétfürdői Krónika

13

Jót tenni jó!
Hangverseny egy kislány megsegítéséért
Nagy volt a sürgés-forgás a nyár első 

napjaiban Pétfürdőn. Június 2-án egy 
jótékonysági hangverseny keretében pénz-
adományt gyűjtöttünk egy pétfürdői rászo-
ruló családban nevelkedő kislány részére: 
Kustán Viktória Rett-szindrómában szen-
ved, ezért speciális gyógyászati eszközre, 
egy intenzív gyermekágyra van szüksége.

Dr. Kovácsné dr. Haller Annamária 
konferálásában a jócselekedetek, a jót 
cselekvés fontosságáról, a közösségi 
összefogásról hallhattunk néhány gon-
dolatot, majd elsőként az ötlet megál-
modója, a Péti Férfikar lépett színpadra. 
Műsorukban a nyarat idézve balatoni 
dalokat, valamint Bartók és Liszt mű-
veket adtak elő Lovrek Károly karnagy 
vezényletével, Endl László zongorista 
közreműködésével.

A megjelent hallgatóság nagy örömére 

szolgált, hogy Kujber Vivien, a Horváth 
István Általános Iskola 7. osztályos ta-

nulója is elfogadta a 
felkérést, és egy igen 
nagy technikai felké-
szülést igénylő zongo-
radarabbal állt a jó ügy 
mellé.

A Napfény Női Kar 
ismételten jól szere-

pelt a délután 
folyamán, mű-
sorukban ízelí-
tőt kaphattunk 
Cesar Franck, 
Bartók Béla, 

Karai József és Maros Ru-
dolf zeneszerzők műveiből.

A Szent László Kórus 
Egyesület népdalcsokrot 
állított össze, melyet karna-
gyuk, Szöllősi Zoltán kísért 
zongorán. Műsorukat Ke-
rekes Andrea furulyabetétje 
tette különlegessé. 

Talán nem túlzás, hogy 
az eseményre a koronát a 
Vadrózsa Citerazenekar 3 

tagjának fer-
geteges játéka 
és éneke tette 
fel, akik Ősi-
ből érkeztek 
segíteni a rá-
szoruló csa-
ládnak.

Az 500 és 
1000 Ft-os 
t á m o g a t ó -
jegyekből a 
hangve r s e -
nyen 93 500 
Ft adomány 

folyt be. A fellépő kórusok a gyűjtést 
június végéig folytatják, mert soha nem 

késő adakozni, hiszen „jót tenni jó!” 
Adományozási szándékkal Andóné Hor-
váth Erzsébetet a Védőnői Tanácsadóban 
lehet felkeresni az Iskola utca 5. szám 
alatt vagy a 06-88/476-032-es telefon-
számon.                          Talum György

A Péti Férfi Kar

A Napfény Női Kar

A Vadrózsa Citerazenekar

A Szent László Kórus

Kujber Vivien
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Nemzeti összetartozás napja
1920. június 4-én a franciaországi Ver-

sailles-hoz tartozó Nagy-Trianon kastély 
folyosóján írták alá Magyarország képvise-
lői és a háborúban győztes antanthatalmak 
az első világháborút lezáró 
békediktátumot, amelynek 
következményeként Ma-
gyarország területe 283 ezer 
négyzetkilométerről 93 ezer-
re, lakossága pedig 18,2 mil-
lióról 7,6 millióra csökkent. 
Mintegy 3,2 millió magyar, a 
magyarság harmada került az 
új határokon túlra. A trianoni 
tragédiára emlékezve június 
4-ét a magyar Országgyűlés 
2010-ben a nemzeti összetar-
tozás napjává nyilvánította.

Településünkön ebben az 
évben a Zalai György Polgári Kör, va-
lamint a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár szervezésében a szentmise után 
került megrendezésre a nemzeti összetar-
tozás napi megemlékezés a templomtéri 
emlékműnél.

Az ünnepség nemzeti imádságunk, a 
Himnusz eléneklésével kezdődött. Majd 
Budai Enikő pétfürdői óvodás és Böjte 

Márton szavalt. A megemlékezés szó-
noka a várpalotai Krúdy Gyula Városi 
Könyvtár vezetője, Budai László volt, 
aki hangsúlyozta, „…a döntő fontosságú 

megmaradásunk 
s z e m p o n t j á b ó l , 
hogy leszárma-
zottaink, jövőbeli 
magyar közössé-
geink arra min-
denképpen emlé-
kezzenek: Erdély 
temetőiben ma-
gyar ősapák is 
nyugszanak a már 
régen eltűnt, elkor-
hadt fejfák alatt. 
És döntő fontos-
ságú megőrizni 

azt a tudást, amit a Himnusz is rögzít. 
Bendegúznak vére, Attila királyunk ne-
künk, magyaroknak nyerte Istentől ezt a 
hont, a Kárpát-medencét. Ezt a tudást a 
legfontosabb kötelességünk tovább adni, 
hiszen, bibliai párhuzamot vonva, a 
Kárpát-medence a magyarság számá-
ra az ígéret földje. Ez a mi Isten által 
kijelölt helyünk. A rabló mongolok és a 

törökök rabigája után a XX. században 
is rengetegszer hangzott fel vert hadunk 
csonthalmain győzedelmi ének. Mégis 
élünk, mégis itt vagyunk, mert nekünk 
ez a küldetésünk és feladatunk van nem-
zetként. Mi kiválasztott nép vagyunk. A 
mi történelmünk Isten élő példája arra, 
hogy miképpen lehet és miképpen kell 
hősi életet élni, miképpen lehet az ellen-
ségeinkre akkor is áldást kérni, ha azok 
elveszejtésünkre törnek…”

A szónoklat után ismét Böjte Márton 
mondott el egy alkalomhoz illő verset, 
majd a jelenlevők virágokat helyeztek el 
az emlékműnél. Az ünnepség a Székely 
Himnusz eléneklésével zárult.

Borzási Nikoletta

„Elrepültek a könyvbaglyok”
Köszönöm, hogy sokan megtisztelték, 

megtiszteltétek könyvtári ünnepségünket és 
Könyvbagoly Olvasópályázatunk záró ren-
dezvényét 2018. június 9-én.

Kedves Gyermekol-
vasóink! Ez az alka-
lom értetek, rólatok 
szólt, hisz könyvtá-
runk nélkületek nem 
volna élő, ti varázsol-
tok életet a polcokon 
várakozó könyvekbe 
azzal, hogy kézbe ve-
szitek, belelapoztok, 
elolvassátok a bennük 
rejlő történeteket.

Varázslat történik, 
mert többek, gazda-
gabbak leszünk, ha 
olvasunk, útlevelet 
kapunk fantasztikus világokba, történe-
tekbe. Őrizzük ezt a varázslatot!

Szeretnék köszönetet mondani a szü-
lőknek, nagyszülőknek is, akik jó pél-
dával járnak gyermekeik, unokáik előtt, 
mesélnek, olvasnak, és kézen fogva el-

hozzák hozzánk gyermekeiket, hogy ol-
vasóink lehessenek.

Ünnepségünkön emléklappal és kis 
meglepetés-ajándékkal köszöntöttük 
kedves gyermekolvasóinkat, akik egész 
évben rendszeres kölcsönzőink voltak, 
valamint oklevéllel, ajándékkal, könyv-
utalvánnyal gazdagodtak olvasópályáza-
tunk dobogósai. Ők azok, akik egész év-
ben kitartó szorgalommal oldották meg 
a könyvbaglyos feladatokat, olvastak, 
mesét írtak.

Harmadik helyen végzett Kujber Vi-
vien, Csiga Liliána és Akkermann Dóra, 
második helyezett Kevi Vivien és Kevi 
Csenge lett, a dobogó első fokára Mészá-
ros Mira állhatott fel. 

Az ünnepségen készült fotóval nyitjuk 
meg könyvtárunk vadonatúj emlék-
könyvét, melybe remélem sok, hasonló 
kedves alkalom kerül majd be.

A könyvtár visszavár…
Borbélyné Schenek Szilvia 

könyvtáros

Gyermekkönyvtárunk „törzsolvasóinak” egy része

Budai László és kislánya, Budai Enikő

Böjte Márton
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Katicabogarak a könyvtárban…
Nem, nem katicainvázióról van szó, csak 

nagy örömünkre ismét nálunk járt a „Pa-
nelkuckó” óvodából a Katicabogár csoport. 
Egy hangulatos ovis könyvtári foglalkozá-
son vettek részt.

Ők visszatérő vendégeink, köszönet 
ezért a lelkes óvó néniknek! Előző alka-
lommal az állatoké volt a főszerep, most 

a növényekkel ismerkedtünk — szima-
toltunk levendulát, rozmaringot, cit-
romfüvet, mentát és kakukkfüvet. 

Segítettek az ovisok könyvespolcot 
rendbe rakni, majd „kirándultunk”a 
polcok között. Megkerestük a könyv-
tár legnagyobb könyvét, diafilmeket is 
vetítettünk, és az elmaradhatatlan bab-

Ritz Zoltánné:
Sokszor bántjuk…

Sokszor bántjuk azt, akinek 
A legtöbbet köszönhetjük.
Aki mindig szeret, mindent eltűr,
Mert végtelen a szeretete.

Az indulatból mondott szavak,
Nem a szívből származnak.
De mély sebeket ütnek, fájnak.
Aki szólja, talán ezt nem is tudja.

Az anya az, aki mindent elvisel, eltűr,
A szeretete miatt nem vág vissza,
Gyermekének, ha az szavaival bántja.
Nem gyors a válaszra inkább hallgat.

Mennyi törődést, odafigyelést
Adott míg a gyermeke felnőtt,
Közben mennyi féltést, aggódást átélt.
Vissza ezt talán soha nem kapja.

Nem is azért adja mert visszavárja 
Az anyai szeretet mindig csak adna.
Csakhogy gyermekét mindig 
Boldognak, örvendezőnek lássa!

Minden folt egy gyermek
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyv-

tárban tevékenykedő foltvarró kör 
tagjait kérdeztük szenvedélyükről. 
Ki, miért műveli a mesterséget, mik a 
foltvarrás szépségei? – Honnan jött az 
ötlet? Kinek a fejében született meg az 
elhatározás, hogy Pétfürdőn foltvarró 
kört alapít?
– Én mindig is varrtam – kezd bele Huj-

ber Ottóné Jutka – és nagyon sok anya-
gom összegyűlt, amiket nem használtam 
fel. Úgy alakult az élet, hogy munkanél-
küli lettem, és eldöntöttem, hogy ezzel 
fogom elütni az időmet, és felhasználom 
a maradékokat a foltvarrás technikájával.
– Autodidakta módon sajátította el a folt-
varrás mesterfogásait?
– Teljes mértékben.

zsákon zizegős olvasással zártuk a fog-
lalkozást.

Köszönjük a látogatást kedves Katica-
bogarak! Találkozzunk ismét a könyvtár-
ban!

Borbélyné Schenek Szilvia
könyvtáros

Írósarok 



XVI. évfolyam 160. szám

       Pétfürdői Krónika

16

»»» – Hogy lett ebből egy csoport?
– A könyvtárba jártam foltvarrós köny-
vekért, hogy tanulhassak. A Közösségi 
Ház egyik munkatársa említette, hogy 
azzal a kérdéssel fordultak hozzá, nem 
indul-e foltvarró kör a házban? Hamar 
megegyezésre jutottunk, hogy meghir-
detjük a szakkört, és ha jelentkeznek rá, 
akkor el is indítjuk. És jelentkeztek.

– Hány fővel indult a foglalkozás, és most 
hányan vannak?
– 12 fővel indultunk. Most tízen va-
gyunk, de hárman jelezték, hogy jövőre 
valószínűleg már nem tudják folytatni a 
tevékenységet.
– Számít a létszám, a több ember jobb?
– Nem, sőt. Jobb a meghittebb, kis kö-
zösség.
– Ez már egy baráti csoport? Vannak közös 
programok?
– Jó kis közösség vagyunk. Voltunk már 
együtt kirándulni is. Hiányozna, ha nem 
jönnénk.
– Borbándi Ambrusnét, Margitkát kérde-
zem, hogy fér bele még a foltvarrás is az 
életébe? A Péti Nyugdíjas Klub és a Mus-
kátli Táncegyüttes vezetője, aktív tagja 
minden pétfürdői megmozdulásnak, és 
még a foltvarrás is.
– Én már varrogattam a klub előtt is. Leg-
alábbis tudtam egyenesen varrni, és biztos 
voltam benne, hogy tudok ilyet csinálni. 
Idekerülve jöttem rá, hogy semmit sem 
tudok. Hogy hogyan fér bele? Az egészhez 
kell egy megfelelő társ és a család. – Az 
biztos is! – vágják rá a többiek.
– A foltvarrók családjában elterjed a tech-
nika?
– Úgy bizony – nevetnek fel egyszer-
re. Pétfürdőn lehet látni, ha valakinek 

a vállán van egy patchwork-ös táska, 
akkor az egy foltvarró valakijének a va-
lakije.
– Hetente hány alkalommal gyűlik össze 
a csoport?
– Hetente egyszer 3 órában.
– A foltvarráshoz nyugalom kell?
– Persze! Át kell szellemülni teljesen. 
Komoly lelki traumákon segített át né-

hányunkat ez a foglalkozás. Ha megér-
keznek az unokák, vége a varrásnak.
– Amikor összeül a csoport, akkor is sike-
rül kizárni a külvilágot, vagy akkor egy 
másfajta hangulatban telik az alkotás fo-
lyamata?

– A csoport üti az átszellemülést! – vágják 
rá a varrónők. Összeülve inkább beszél-
getünk, de nem kalandozunk, az éppen 
folyamatban lévő munka a téma. De 
alapvetően ritka, hogy befogjuk a szánkat!
– Hogyan dolgozik a csoport egy közös da-

rabon? Közös megegyezés a szín, a forma?
– Van egy alapvető irány, amit szeret-
nénk képviselni, elkészíteni. Utána 
egyezkedünk a színen és formákon. Eh-
hez mindenki hoz valamit.
– Mi a csoport eddigi legnagyobb mun-
kája?
– A Közösségi Ház emeletén található ta-
karó az eddigi legnagyobb munkánk. Az 
volt a legidőigényesebb. A csoport min-
den tagjának a keze munkája benne van. 
800 meg egynéhány kis darabból készült 
a takaró belseje, ami 80 elkészült dara-
bot jelent személyenként. 3-4 hónapunk 
ment rá.
– Ilyen aprólékos munkafolyamat nem tud 
unalmassá válni?
– Ugyanazt varrni unalmas, de mindig 
vannak új technikák, amiket szívesen 
csinál az ember.
– Nem veszi igénybe ez a tevékenység a sze-
met?
– Dehogynem! – harsog a szoba, és egy-
szerre kezdik törölgetni szemüvegeiket, 
dörzsölik ujjaikat és derekukat. – Meg a 
kezet meg a derekat, a hátat, a lábat, a 
vállat, a nyakat…– sorolják. – Ráadásul 
nagyon nehéz felállni a géptől, ha egy-
szer ihletet kap az ember. Ebből vannak 
az odaégett ebédek! Jaj, de mennyi.
– Hova lehet eljutni ezzel a hobbival? 
Vannak megmérettetések?

– Vannak országos, zsűrizett kiállítások, 
de nekünk nem ez a célunk. Saját örö-
münkre csináljuk, magunkat örvendez-
tetjük meg a kész darabokkal. Szeretünk 
fejlődni és új technikákat megtanulni.

»»»
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»»» – Attól függetlenül, hogy saját örömük-
re törekednek, Pétfürdőn már többször is 
láthattuk az elkészült darabokat. Milye-
nek a visszajelzések?
– Jók – mondják szinte egyszerre a folt-
varrók.
– Mikor láthatunk a péti foltvarróktól 
újabb kiállított darabokat?
– Még nem tudjuk, hogy Pétfürdőn mi-
kor lesz újra kiállításunk, de tervezzük. 
Október elsején Peremartonban lesz lát-
ható újra minden munkánk. 
– A pétfürdői kiállításon minden darabot 
láthattunk?
– Közel sem. Több száz kész mű van már 
mögöttünk.
– Az utolsó pétfürdői tárlat összeállításá-
nál lehettek fültanúi az arra járók a pus-
mogásnak: „Gyere ide! Itt lóg egy cérna!” 

Ennyire alapos és maximalista a csapat?
– Az Ági, az Ági az, aki nem szereti le-
csípni a cérnát! – mondják hangosan 
nevetve. Nem szabadna átesni a ló túlol-
dalára – folytatja Jutka – de előbb vagy 
utóbb, mindenki megfertőződik, és ma-
ximalizmussal végzi a munkáját.
– Maximalista női közösség. Elfogadott a 
kritika a csoportban?
– Hajajajj…– nevetnek fel a hölgyek. – 
Is-is! Jutka a kritikus. – mondják. A kri-
tika is előrevisz. Az építő jellegű kritika 
nagyon fontos. Sokszor olyanra világít rá 
a másik, amit már napok óta kerestünk: 
mi hibádzik?
– Mennyi időbe telik megtanulni a folt-
varrás technikáját?
– Nem mindegy, hogy ki, honnan kezdi. 
Van, aki varrni sem tudott, úgy került 

közénk. Egy felzárkóztató tanfolyam 
után mégis bírják tartani az iramot.
– Van a foltvarrásnak határa? Van, amit 

már nem lehet ezzel a technikával elkészí-
teni?
– Nincs. Foltvarrással minden elkészít-
hető, akár egy ruhadarab is. Az oroszok-
nál látni nagyon 
sok gyönyörű 
patchwork tech-
nikával készült 
ruhát.
– Drága fenntar-
tani a csoportot, és 
egyáltalán drága 
hobbi a foltvarrás?
– Nagyon drága, 
igaz, ez rajtunk is 
múlik. Lehet bon-
tott anyagból dol-
gozni, de mi nem 
abból dolgozunk. 

Jó anyagból szebb darab lesz. Épp így, 
könnyebb dolgozni jó szerszámmal.
– Akkor, aki azt gondolja, hogy a foltvar-
rók a padlásról összeszedett rongyokkal 
dolgoznak, nagyot téved?
–Nem feltétlen. Ha tudjuk, beleszőjük az 
otthon talált maradék anyagot is, de eb-
ben is a minőség a döntő. Agyonmosott, 
elkopott anyagot nem használunk.
– Akkor ezek szerint az nem a megfelelő 
segítség, ha az újságot olvasva mindenki 
összeszedi a nem használt ruhaanyagokat 
otthon, és felajánlja a péti foltvarróknak?
– Nem, ezt semmiképpen sem szeret-
nénk. Pláne, hogy rengeteg anyagunk 
van. Magunk is halmoztunk fel, és el-
hunyt társainktól is maradt ránk. Az 
eddigi szükségleteink kielégítésében –
eszközök, sablonok, anyagok – mindig 
támogatott minket a Közösségi Ház, 
amit ezúton is nagyon hálásan köszö-
nünk. Pár új tagnak azért örülnénk.
– Minden foltvarrónak van saját célja? 
Vannak eltervezett darabok, amit minden-
ki sajátjaként dédelget, és készít el?        

»»»

A foltvarrók legutóbbi tárlata a Közösségi Házban
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»»» – Erről az Ica tudna mesélni – kur-
jant fel ismét a vidám társaság. – Van-
nak ilyen dolgok, igen – kezdi el Ica. 
Mint a kutyás kép, amit egy barátnőm 
kért tőlem. Kaukázusi farkaskutyáik 
vannak, volt is egy ilyen kutyát ábrá-

zoló festményük egy amerikai festőtől. 
Megkérdezte, hogy ha nem nagy kérés, 
nem készíteném-e el takaró formájá-
ban. Kihívásnak tartottam, mert még 
sosem csináltam ilyet, így nekiálltam. 
Azóta is nagy becsben tartják, és napi 
szinten használják. A kiállítás erejéig is 
úgy kellett visszakérnem, mert büszke 
vagyok arra a darabra.
– Hogyan lehet tisztántartani egy ezzel a 
technikával készült darabot?
– Mosható mosógépben, de lehetőség 
szerint kímélő programon. Centrizni 
nem szabad! Akár vasalni is lehet óvato-
san. Tűző napra viszont nem lehet kiten-
ni, mert kifakul az anyag.
– Mivel számoljon, aki belevágna a folt-
varrásba akár egymaga, akár a péti csopor-
ton belül?
– Mindenképpen fogunk tartani újra 
egy felzárkóztató tanfolyamot. Az első 
időszakban a Közösségi Ház jóvoltából 
tudjuk biztosítani a kezdő szettet. Aki 
maga szeretné ezt megvásárolni, annak 
számolnia kell legalább 10 000 forintos 
kiadással. – Aztán jön a többi, mert ez 
még csak az eszköz – toldják meg a töb-
biek.
– Mikortól csatlakozhatnak az újak, és ki-
nél jelentkezhetnek?
– Most nyáron szünetet tartunk, ahogy 
minden évben. Szeptember-október kör-
nyékén tervezzük, hogy újra belevágunk. 
Jelentkezni pedig lehet a könyvtárban, 

vagy minket megkeresve szerda délelőt-
tönként a Közösségi Ház emeletén.
– Kicsit utána olvasva a foltvarrással ké-
szült dolgoknak, megtudhatja az ember, 
hogy ezeknek a holmiknak hatalmas esz-
mei és nem utolsó sorban, anyagi értéke is 

van. A péti 
foltvarróknak 
van bevétele 
az elkészült 
darabokból?
– Lehet-
ne, de nem 
adjuk el a 
műveinket. 
A kiállítá-
sok során 
r e n d e z e t t 
t o m b o l á k -
ból befolyt 
összeget tud-
juk forgatni, 
de az nem 

elég többre, mint egy újabb darabra. Az 
árusításhoz egy komolyabb vállalkozási 
formát kéne kialakítanunk, amire nincs 
igényünk. Nem is lenne értelme, mert 
sokan fel sem tudják mérni, hogy meny-
nyi munka és munkaanyag van egy-egy 
darabban. Nem tudnánk elkérni a valós 
értékét.
– Milyen érzés mégis, mikor másnak készí-
tenek egy darabot?

– Jaj, a szívünk így is beleszakad. Az a 
legnehezebb, mikor egy darabot rögtön 
elvisznek, és nem kapunk pár napot né-
zegetni, simogatni! Ugyanilyen volt az 
első kiállítás, amikor itt kellett hagyni 
mindent. Olyan volt, mint a gyereket a 
bölcsiben hagyni első nap. Mindegyik a 
saját gyermekünk. Ugyanakkor jó látni, 
ha valaki nagyon örül, és értékeli a neki 
szánt dolgot.
– Mit ad a patchwork az embernek?
– Sikerélményt! De nem mindig! – vág-
ják rá a többiek. Igaz, nagy kitartás kell, 
sokat kell tanulni, fejlődni.
– Meddig lehet ezt csinálni?
– Amíg bírjuk. Akinek nem adják fel az 
ízületei vagy a szemei, az a varrógép mel-
lől dől ki. Ez egy szerelem.

Szokolai Róbert

„Ez jó mulatság, 
férfimunka volt!”
A tavasz beköszöntével kezdődnek 

minden évben a futó-, atlétikai verse-
nyek és a különböző labdajáték-tornák. 
A pétfürdői Horváth István Általános 
Iskola tanulói az idei tanévben is számos 
sportversenyen vettek részt, ahol nagyon 
szép eredményeket értek el.

Iskolánk március 22-én mezei futóver-
senyt szervezett Balogh Klára testnevelő 
tanár vezetésével, Ácsné Kerekes Gabriel-
la, Ácsné Sebestyén Éva, Járási Adrienn és 
Kucsera Károlyné Kovács Szilvia tanárnők 
segítségével a Várpalotai kistérség iskolái 
tanulóinak. A hagyományokhoz híven 
Peytu mezején mérhették össze a gyere-
kek erejüket, kitartásukat.

A versenyen több mint 200-an vettek 
részt. Az első helyezett csapat, valamint 

az I-VI. helyezett egyéni versenyzők ju-
tottak a március 27-ei veszprémi megyei 
döntőbe. 
Eredményeink:
II. kcs. leány, csapat 2. hely
II. kcs leány, egyéni 1. hely Ardai Petra, 
3. hely Sándor Mirabella, 4. hely Ardai 
Luca
II. kcs fiú, egyéni 5. hely Mészáros Milán,
III. kcs fiú, csapat 3. hely
IV. kcs leány, csapat 3. hely
IV. kcs leány, egyéni 6. hely Sasvári Seron

Április 24-én Várpalotán rendezték 
meg a diákolimpia atlétikai területi dön-
tőjét. Az I. korcsoport csapatversenyén 
a lányok 3. helyezést, a fiúk 2. helyezést 
értek el.

»»»

Rongálás
A Péti MTE-től kapott tájékoztatás 
szerint május 18-án ismeretlen tet-
tesek megrongálták a sporttelep öl-
tözőjének bejárati ajtaját. Az esetet a 
sportegyesület bejelentette a Várpa-
lotai Rendőrkapitányságnak, akik a 
helyszíni szemle, illetve a térfigyelő 
kamerák felvételeinek megtekintése 
után azonnal megkezdték a nyomo-
zást az üggyel kapcsolatban. 
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»»» Egyéni összetettben Németh Fran-
ciska 3. helyezett, Patocskai Áron szin-
tén 3. helyezett lett.

A III. korcsoport csapatversenyén a lá-

nyok a 2., a fiúk a 3. helyen végeztek. 
Egyéni összetettben Polgár Petra bronz-
érmes lett.

Másnap került sor a IV. korcsoport 
döntőjére, ahol iskolánk lánycsapata a 
2. helyet szerezte meg. 

Az idei év legnagyobb sikerét iskolánk 
U14-es kosárlabdacsapata érte el. A 
rengeteg edzés, készülés meghozta gyü-
mölcsét. Iskolánk U14-es kosárlabda-
csapata Balogh Klára testnevelő tanár 
vezetésével április 4-én Várpalotán első 
helyezést ért el a diákolimpia megyei 
döntőjén. A fantasztikus sikert 5 csapat 
közül érdemelte ki iskolánk együttese.

Már a területi döntő is ígéretes volt, hiszen 
március 26-án az első mérkőzést a Várkerti 
iskola csapata ellen 49:9-re hoztuk, majd a 
másodikon is 49:20-ra győztünk, ezzel to-
vábbjutottunk a megyei döntőbe. Itt a Pápát 
66:33-ra, majd az Ajkát 73:53-ra vertük. 
Következett a döntő, ahol a Tapolcát kaptuk 
ellenfélként. A 2. negyed végén pár ponttal 
az ellenfél vezetett, de nyugodt, magabiztos 

játékkal átvettük a 
vezetést, és 87:69-
re megnyertük a 
mérkőzést!

Ezzel megyebajnok 
lett iskolánk csapata, 
és továbbjutottunk 

az országos elődöntőre.
A csapat tagjai, és a megyei három 

mérkőzésen szerzett pontjaik:
Bóka Péter (35; 26; 58), Bihari Márk (17; 

3; 8), Vancsek Arnold (8; 6; 4), Nagy-Zs. 
Ádám (4; 28; 8), Keskeny Armand (2; 10; 
4), Balogh Máté (2), Schillinger Norbert 
(2), Schmidt Márk, Nyírő Teofil, Szűcs 
Patrik, Czene Ádám, Bóta Kevin, Fehér-
Badics Barna.
Ki kell emelni Bóka Pétert és Nagy Zs. 
Ádámot, akik fantasztikus játékukkal 
és irányításukkal a csapat lelkei voltak. 
Büszke vagyok a csapatra – mondta Ba-
logh Klára Babu néni, aki szerint kitar-
tással és kemény munkával a továbbiak-
ban bármire képesek leszünk.

Hosszú és győztes menetelés után 
jutott el iskolai kosárlabdacsapatunk 
az országos elődöntőig, ahol tisztes 
helytállással zárták a nagy sorozatot. 
Lelkes szurkolótábor is elkísérte a fiú-
kat, akik mindent megtettek az újabb 
győzelemért, de a fizikai erőfölény és 
a technikai tudáskülönbség legyőzhe-
tetlennek bizonyult. A 4 csapat részvé-
telével zajló fordulón a mieink mellett 
a Sopron, a Körmend és az Oroszlány 
profi versenyzői szerepeltek május 17-
én a várpalotai sportcsarnokban. A to-
vábbjutás az országos döntőbe ugyan 
elmaradt, de bátran mondhatjuk a mi-
einknek: „Ez jó mulatság, férfimunka 
volt”! Gratulálunk a csapat minden 
résztvevőjének a felkészülésért és a 
helytállásért!

Köszönöm a segítséget Járási Adrienn 
testnevelő kollégának, és mindenkinek, 
aki buzdított bennünket és szurkolt 
nekünk! Külön köszönet Barták Péter 
kollégának, aki az iskola honlapját ki-
tűnően vezeti. Nagyszerű tudósításokat 
készít iskolánk eseményeiről, eredmé-
nyeiről!

Kosárlabda csapatunk csatakiáltásával 
zárom soraimat. Hajrá Pét! Hajts!  
   Balogh Klára

testnevelő tanár

Az atlétikai diákolimpián részt vett III. korcsoport

Az atlétikai diákolimpián indult IV. korcsoport

Az országos kosárlabda diákolimpia elődöntőjében

A megyei kosárlabda diákolimpia 1. helyezettjei 
a pétiek
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