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A várva várt, tökéletlen nyarunk
Mit is várunk tulajdonképpen a nyár-

ban?  A meleget, a jó időt, a Balatont, a 
lángost, a hekket és egy pohár jéghideg 
limonádét?  Azt az egy hetet, amit hosz-
szas egyeztetések után sikerült kiírnunk 
magunknak a munkahelyen? Várjuk, 
persze, hogy várjuk. Olyan ez az egy, 
jobb esetben több hét, mint valamilyen 
reménycsillag, ami az idő előrehaladtával 
egyre fényesebben ra-
gyog. Hetek, hónapok 
óta erre készülünk, ta-
lán már karácsony más-
napján le tudtunk fog-
lalni magunknak egy 
„extra” kedvezményes 
utazást, és imádkozunk, 
hogy semmi ne jöjjön 
közbe, se a kollégánk, 
de mi se törjük ki addig 
a bokánkat. Persze utá-
na se, de addig semmi-
képpen! Hiszen mennyi 
egyeztetés, és ki tudja 
hány hónapnyi spórolás 
és lemondás van abban a foglalásban. 

Persze, hogy várjuk azt az egy hetet. 
Úgy érezzük, hogy nekünk ez jár, hiszen 
mégiscsak egész évben robotoltunk, dol-
goztunk, kertészkedtünk, a házat javítot-
tuk, mindemellett hazajárunk legalább ha-
vonta kétszer, besegítünk szüleinknek hol 
a lekvárfőzésben, hol a favágásban. A lista 
végtelen, ezt mindketten tudjuk, én is, és 
Ön is, kedves Olvasó. 

Azt mondjuk, hogy „na majd most!” 
fogunk pihenni, de sokszor valahogy 
mégsem jön össze. Mert mintha a falon 
is egyre több lenne a folt (mikor festet-
tünk utoljára??), az ablakok is tisztításra 

szorulnak, a gyerekekkel is kellene egy 
picit készülni a nyáron az évkezdésre, ha 
mást nem, az utolsó pillanatban belesza-
golni a kötelezőkbe, és ennek tetejében 
még a kert is egyre jobban gazosodik. 
Hogyan tudnánk így nyugodt lélekkel 
pihenni azzal a limonádéval a kezünk-
ben? Tegyük a szívünkre a kezünket! 
Ugye ismerős az érzés? 

Várjuk azt az egy hetet, azt gondolva, 
hogy majd kipihenjük az elmúlt fél/egy 
év fáradalmait. Lassan közhellyé nőtte 
ki magát az a gondolat, amit karácsony 
táján szokás elővenni: elmennek mellet-
tünk az igazi pillanatok, amíg a külső-
ségekkel vagyunk elfoglalva. Vártuk a 
karácsonyt, az ajándékozást, a roko-
nokkal való találkozást, a fényeket, a 
mosolygós arcokat. Persze, ezekben is 
volt részünk, de ha nem voltunk résen, 
akkor abban az adott pillanatban lehet, 
nem vettük észre, hogy fontosabb volt a 
különböző karácsonyfadíszek egyenle-

tes eloszlása a fán, mint a párunk büsz-
ke arckifejezése, hiszen ő megtette azt, 
amit kértünk, a díszek felkerültek. A 
díszek felkerültek, az ötfogásos vacso-
ra készen állt a csak erre az egy, ünne-
pi napra vett terítőn, mi meg beestünk 
a fa tövéhez hullafáradtan, olajszagúan 
egy pici türelmet kérve a családtól, hogy 
rendbe szedhessük magunkat az ünnep-

re. Szerettük volna, hogy 
minden tökéletes legyen, de 
legalábbis próbáltuk hozni 
a megszokott színvonalat, 
ugyanúgy, mint az előző 
években.

Ne hagyjuk, hogy a 
nyárral is ugyanez történ-
jen! Szeretnénk, hogy a 
nyaralás, a nyár is tökéletes 
legyen, de mi van akkor, ha 
idén nem ez a cél? Szükség 
van egyáltalán nyári célok-
ra? Nyilván tudjuk a józan 
eszünkkel, hogy nem lógat-
hatjuk a lábunkat minden 

nyári hétvégén, a napi felada-
toknak mennie kell, a ruhának tisztának 
kell lennie, de feltételezem, hogy fény-
evők se szeretnénk lenni, így ételnek is 
kell lennie az asztalon… de mi lenne, ha 
ezúttal egy picit kevesebbet görcsölnénk 
az extra feladatokon? Mi van akkor, ha 
idén később csináljuk meg azt a konyha-
festést? Az ismerősök, rokonok, látogatók 
nem fogják nagyítóval keresni a vasárna-
pi ebédről felfröccsent makronagyságú 
olajfoltokat, de a szemünkre se fogják 
hányni, hogy bezzeg hányadik éve nem 
friss a festés a falakon.                     

 ››› ›››

Virág Péter fotója

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



Pétfürdői Krónika
XVII. évfolyam 168. szám

2

››› ››› Tessék elárulni, mi történik, ha egy 
picit eltoljuk az ablakmosást ebben az év-
ben? Nyilván nem a mínusz két fokban 
esünk neki ennek az áldásos tevékenység-
nek, de nem fog összedőlni a világ, ha ezt 
most nem a forró, nyári hétvégék egyikén 
ejtjük meg, ugye? Ugye??

Tegyük le egy picikét a tennivalókat, 
csapjuk fel a napilapokat vagy az inter-
netet, és jobbnál jobb programok sorából 
válogathatunk idén nyáron is. Bornapok 
vannak ilyenkor minden nagyobb város-
ban, kinti előadások, koncertek, utcazene 
fesztiválok csábítják minden évben a po-
tenciális pihenni vágyókat. 

Ha már pihenésről „beszélünk”. Mikor 
is találkoztunk utoljára azzal a bizonyos 
gyerekkori jóbaráttal? Vegyük fel a tele-
font, és lepjük meg egy hívással! Lehet, 

hogy ő is csak a kezdeményezésre vár, és 
ott voltunk a gondolatainak egy hátsó, 
elrejtett sarkában, csupán ez a lökés kel-
lett, és már el is indul a néhány éve abba-
hagyott beszélgetés. Pont ott, ahol akkor 
befejeződött. 

Mikor voltunk utoljára a Balatonon, 
csak úgy spontán? Nem két héttel koráb-
ban lebeszélve, előre megtervezett forga-
tókönyv szerint? Állítom Önöknek, hogy 
felüdülés lehet a váratlan program öröme, 
egyszer-egyszer érdemes kipróbálni! 

Mi van akkor, ha bújkál bennünk a 
takarítás kisördöge (ugyan sose találkoz-
tam még vele), és nem tudjuk feldobni a 
lábunkat a kissámlira, le akarjuk tudni 
ezt az egészet minél hamarabb? Legyen 
így, de biztosan elő lehet keresni a ked-
venc sorozatunkat, és ebéd utáni sziesz-

taként azzal a bizonyos, sokat emlegetett 
jéghideg házi limonádéval a kezünkben 
néhány részt megnézni! Köztes megol-
dásnak ez hogyan hangzik? 

Eljött végre a várva-várt nyaralás. Hur-
rá nyaralunk! Vagy mégsem? Hiszen 
állandóan azon jár a fejünk, hogy vajon 
lekapcsoltuk-e otthon a tűzhelyet, elrak-
tuk-e a fájdalomcsillapítót és a sebtapaszt, 
megvannak-e az irataink, benne van-e a 
bőröndbe a fürdőruhánk és a naptej.

Kedves Olvasó! Legyen ez idén egy pi-
cit másképp! Ne aggódjunk annyit, ne 
legyen minden tökéletes. Legyen töké-
letlen, de a miénk. Kapcsoljunk ki arra 
a bizonyos egy hétre. Vagy akár hosszabb 
időre is… 

Ambrus Melinda

Pedagógusnapi elismerések
Magyarországon 1952-ben ünnepelték 

először a pedagógusnapot. 2019-ben má-
jus 31-én köszöntötték Pétfürdőn a tele-
pülésen dolgozó és nyugdíjas tanárokat, 
tanítókat, nevelőket, 
valamint az oktatási 
intézmények tech-
nikai dolgozóit a 
Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár-
ban.  

Szabó János, a 
Humán Bizottság 
tagja méltatta a je-
les nap alkalmából 
összegyűlteket. Be-
szédében elmondta: 
„Naponta, óránként 
20-30 szempárral 
szembenézni, hi-
telesnek maradni, 
érdeklődést fenntar-
tani és tudást átadni 
nem könnyű feladat... 
Önök mégis nap mint 
nap megteszik, mert 
ezt a hivatást választották. Sokan ebben a 
teremben már több, mint 30 éve. Mennyi 
minden változott az Önök pályája alatt! 
Ha belegondolnak, mennyi mindennel kel-
lett megküzdeni, mennyi technikai fejlődés 
ment végbe ezen időszak alatt, amihez a 
pedagógusnak alkalmazkodnia kellett. 

Mennyit változott az iskola és a szülők kö-
zötti kapcsolat, mennyit változott a peda-
gógus státusza, megítélése, tisztelete. Egy 
dolog azonban nem változott; a gyermek. 

Akinek szüksége van az óvodai nevelésre, 
szüksége van az iskolára, hiszen itt fogja 
megtanulni azokat az alapokat, melyek 
nélkül nem fog boldogulni az életben…” 

Köszöntője másik részében a szónok a 
nevelő munkáját a kertészéhez hasonlí-
totta. „…A palántát a szülők hozzák.  Az 

iskola másra nem vállalkozhat, csak arra, 
hogy felnöveszti a palántát. Megmunkálja 
a földet körülötte. Ösztönzi, hogy gyöke-
rei táplálékot kapjanak. Félretolja, lenye-

si a környezetéből 
mindazt, ami meg-
gátolná, hogy a nö-
vekedéshez elenged-
hetetlenül szükséges 
fény férjen hozzá.
Olykor meg, ha erős 
a szél, a felnövekvő 
hajtást karóhoz köti, 
hogy derékban ne 
roppanjon. S egy idő 
után elveszi mellőle 
a karót, s ettől kezd-
ve aggódva figyeli, 
most már távolabb-
ról: vajon olyanná 
nőtt-e fel, amilyen-
nek szerették volna.
A hajtásból más fel-
nőni nem fog, csak 
az, amit a szülők 
ültettek. De hogy 

majd önállóan is megkapaszkodjék, hogy 
egyenes törzzsel álljon, hogy megnyugtató, 
életet sugárzó legyen: felelős érte, aki ösztö-
nöz, aki kertészkedik, aki a csenevésznek 
látszó hajtásra esetleg tápsót is tesz. Igen 
nagy a felelőssége az iskolának…”

››› ›››

A 2019-ben jubilálók csoportképe
Kolping iskola: Németh Andrea Zita, Ikerné Szabó Hajnal, 

Gáspár-Várhegyi Katalin, Gáspár Zoltán, 
„Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda: Kovács Béláné, 

Radovitsné Hornyák Marianna, Vargáné Barsi Bernadett, Nagy Andrásné, 
Horváth István Általános Iskola: Szabó Hedvig Zsuzsanna, Kőmives Judit igazgató, 

Szakács Istvánné rubindiploma, átvette unokája, Milánkovicsné Szakács Eszter  
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››› ›››  Az ünnepség keretében került sor 
a pályájuk során jubileumi évforduló-
hoz érkezett pedagógusok méltatására 
is. Először Porogi Lajosné, a „Panelkuc-
kó” Napközi Otthonos Óvoda vezető-
je köszöntötte egy-egy virágcsokorral a 
jubiláló óvodapedagógusokat. Kovács 
Zsuzsannát 40 éves, Radovicsné Hornyák 
Mariannát 30 éves, Vargáné Barsi Ber-
nadettet 25 éves, Nagy Andrásné dajkát 
pedig 40 éves évfordulója alkalmából. 

A Horváth István Általános Iskola 
igazgatója, Kőmives Judit méltatta Sza-
bó Hedvig Zsuzsannát 40 éves jubileuma 

kapcsán. A nyugdíjba vonuló tanítónő 
40 éves pedagógus szolgálati emlék-
éremben részesült, melyet az iskola tan-
évzáró értekezletén adtak át neki. Az 
iskola egykori tanítója, Szakács Istvánné 
72 évvel ezelőtt szerezte meg a diplomá-
ját, ezért a Széchenyi István Egyetem 
Apáczai Csere János kara rubin diplo-
mában részesítette, amelyet unokája vett 
át. Kőmives Judit igazgatónő 30 éve te-
vékenykedik a pedagógusi pályán. Kol-
légája, Oláh Viktória, a Horváth István 
Általános Iskola igazgatóhelyettese kö-
szöntötte egy csokor virággal. 

A Pétfürdői Kolping Katolikus Szak-
középiskola Szakiskola és Kollégium 
nevében Fodor Tamás címzetes igazgató 
köszöntötte Ikerné Szabó Hajnalt 40 éves 
jubileuma alkalmából, Németh And-
rea Zitát és Sebestyén Istvánnét, akik 30 
éve, valamint Gáspár-Várhegyi Katalint 
és Gáspár Zoltánt, akik 25 évvel ezelőtt 
döntöttek a tanári pálya mellett. 

Az ünnepség zárásaként Hatás Andrea 
színésznő és növendékei örvendeztették 
meg a Közösségi Ház nagytermében 
összegyűlteket műsorukkal. 

A. M.

Évadzáró koncert
A Napfény Női Kar június 12-én tartotta 

hagyományos évadzáró koncertjét.
Az idei év érdekességét 

az adta, hogy Lovrek Ká-
roly karnagy februárban 
bejelentette, nyugdíjba 
vonul, és a kórus vezeté-
sét is abbahagyja. A kez-
deti megdöbbenés után 
szerencsére hamar rá-
találtunk /vagy ő ránk/ 
Kutenicsné Izer Viktóri-
ára, aki kedvességével, 
lelkesedésével hamar 
belopta magát szívünk-
be, és teljes odaadással 
készülünk vele az elkö-
vetkező feladatokra.

Az évzáró koncerten előadott művek 
többségét a régebbi dalok adták, de né-
hány újat is be tudtunk mutatni, mint 
az iskolásokkal énekelt Nemes Nagy 
Ágnes–Balázs Árpád: Bodzavirág című 
kórusművet, valamint az ősbemutató-

ként előadott Webber: Macskák című 
musicaljének részletét, amelyet Endl 

László zongorakísérőnk nekünk dolgo-
zott fel és írt át.

A koncertet színesítette nagyon sok 
vendégelőadó, akik zenéltek, énekel-
tek, verset mondtak. Köszönjük, hogy 
megtiszteltek bennünket előadásukkal. 

Ünnepi beszédében Tóthné Vad Edit az 
elmúlt év eseményeit elevenítette fel, 

megemlékezett ez elhunyt 
kórustársakról, és szólt az 
éneklésben rejlő pozitív 
energiákról.

A koncert családias, moz-
galmas, mindenki számára 
inspiráló és vidám hangu-
latban zajlott.

Köszönjük a Polgármester 
asszony, a Képviselő-testü-
let, a Közösségi Ház támo-
gatását és Szakály Ferencné 
munkáját. Köszönetünket 
fejezzük még ki a lelkes, 
ránk figyelő közönségnek, 
akik minden évben támo-

gatnak bennünket azzal, hogy megtisz-
telik jelenlétükkel hangversenyeinket.

Bízunk benne, hogy új karnagyunk-
kal továbbra is sikerekben és jó hangula-
tú koncertekben lesz részünk.

Udvardi Ilona

Az iskola énekkarát Cseresznyés Zsuzsanna vezényelteA Péti Férfikar

A Napfény Női Kar új karnagyával, Kutenicsné Izer Viktóriával



Pétfürdői Krónika
XVII. évfolyam 168. szám

4

Tanulni, nevelni, hinni
„A 99 éve, 1920. június 4-én aláírt tri-

anoni békediktátum kitörölhetetlen, máig 
feldolgozatlan nyomot hagyott Közép-Eu-
rópa nemzeteinek tudatában. Generáci-
ók óta a régió történelmének és politikai 
eseményeinek közvetlen vagy közvetett 
befolyásolója. Közép-Európa államai és 
nemzetei a döntés rájuk vonatkozó követ-
kezményeinek megfelelően eltérő módon 
viszonyulnak a szerződéshez. A magyarság 
számára Trianon a XX. század legna-
gyobb tragédiája.” 

Ezekkel a szavakkal köszöntötte a 
megjelenteket Budai László, a várpalotai 
Krúdy Gyula Városi Könyvtár igazgató-
ja június 2-án, a Zalai György Polgári 
Kör, valamint a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár által 
szervezett Nemzeti Ösz-
szetartozás Napi ünnep-
ségen.

A megemlékezés 
kezdetén a jelenlévők 
közösen énekelték el 
nemzeti imánkat, a 
Himnuszt. Ezután Bu-
dai Enikő Vörösmarty 
Mihály Szózatát kezd-
te el szavalni, a költe-
ményt édesapja, Budai 
László fejezte be. Böjte 
Márton Reményik Sán-
dor: Átok című versét 
mondta el, majd Dombi 
Réka Wass Albert: Erdélyi fák között 
című szerzeményét adta elő.

Dombi Norbert, a Humán Bizottság 
elnöke a békediktátumról szólva azt 
mondta:

„…Egy régi 
magyar mondás 
szerint három a 
magyar igazság 
és egy a ráadás. S 
hogy mi lehet ez 
a három? Tanul-
ni, nevelni, hinni! 
Tanulni végre az 
előttünk járók-
tól, akik folyton 
okítanak, hiszen 
elkísértek idáig is 
bennünket. Csu-
pán fülünk nem volt 
mindig a hallásra. Nevelni az utánunk 
érkezőket derék magyar emberekké, akik 
újra építhetik a hazaszeretetet a követke-
ző nemzedékek számára. Hinni a terem-
tő Jóisten gondviselésében, aki az elmúlt 
évszázad során is megmutatta, hogy fi-
gyelemmel van irántunk, ezért nem ra-
kott ránk soha nagyobb terhet annál, 
mint amennyit elbírunk. Az elmúlt száz 
esztendőnek elegendőnek kellett lennie 
ahhoz, hogy kisírjuk magunkból a fájdal-
munkat, hogy beleordítsuk a világ arcába 
mindazt, ami velünk történt. De ideje új 
fejezetet nyitnunk. Ideje begyógyítani a 
sebeinket. Anyagot, testet a szellem gyó-
gyít, a szellem maga a nemzet, az anyag, 

a test pedig a 
magyar haza. 
G y ó g y u l n i 
kell, nem fel-
kaparni, ha-
nem hagyni, 
hogy a sebek 
b e f o r rha s sa -
nak végre. 
Ép, egészséges 
szellem nél-
kül soha nem 
fogunk tudni 
feltápászkodni 
az önsajnálat 
apá t iá jábó l . 
Ép, egészsé-

ges szellem nélkül soha nem fognak be-
gyógyulni a testi sebeink. S hogy mi a 

ráadás? Felemelni a fejünket, befejezni 
a siránkozást, az önsorsrontást. Ahogy él 

még a magyar az el-
szakított területeken, 
nem fogytak el, nem 
olvadtak be. Holott 
a száz év alatt min-
dent megtettek azok 
az országok, amelyek 
belőlünk szakították 
el őket, hogy egyetlen 
szál magyar se ma-
radjon ott. Ők mégis 
állnak. S talán job-
ban tudják nálunk 
is, hogy mit jelent 
magyarként megma-
radni. Ideje hát meg-

rázni magunkat, és egészséges lelkületű, 
élni akaró, büszke magyarként boldogul-
ni tovább a világon. S akkor nem csak a 
remény fog életben maradni, hanem az 
áhított eredmény is megérkezik…” 

A beszéd után a Szent László Kórus 
műsora következett. Az ünnephez illő 
dallamok mellett Nagy Gáborné szaval-
ta el Komjáthy Jenő: Költő vagyok, majd 
Aranyosi Ervin: Magyar vagyok című 
poémáit.

A ünnepség zárásaként a Zalai György 
Polgári Kör nevében Erdélyi Attila és 
Nagy Sándor megkoszorúzta a templom-
kertben elhelyezett Trianoni emlékmű-
vet, majd a jelenlévők is elhelyezték az 
emlékezés virágait.

Borzási Nikoletta

Budai Enikő

Budai László

Dombi Norbert

Dombi Réka
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Részlet Ury János: Pétfürdő című 
dolgozatából

Ury János (1935-2001) helytörténész 
munkássága során többek között kutatta 
a Péti Nitrogénművek 1927-1945 közötti 
históriáját.

„…Pétfürdő életében a legfontosabb 
változás 1929-ben következett be, amikor 
is a magyar kormány úgy döntött, hogy 
itt építteti fel a hadsereg számára fontos 
„légsalétromgyárat”. Pétfürdő közlekedés 
szempontjából igen előnyös helyen van. 
Vasút és elsőrendű út vezet át rajta, illet-
ve közvetlen közelében. Mindez azonban 
nem lett volna elég a gyár létesítéséhez. 
A fő vonzerő a Sárrét alatt volt: a gyen-
ge minőségű, fiatalkorú, felsőmediterrán 
lignit. A kis kalóriájú, de elég homogén 
szén 6 méter vastagságú telepekben volt 
található. Bányászás már 1886-tól folyt, 
de a nagy víztartalom, kis kalóriaérték és 
erős töredezés miatt még komoly pénz-
ügyi támogatás mellett sem bírta a ver-
senyt az ország többi szenével. 

Ugyancsak az itteni telepítés mellett 
szólt, hogy a Pét patak télen-nyáron ké-
pes volt kielégíteni a gyár víz szükség-
letét. Ezért úgy döntött a kormányzat, 
hogy a gyárat Péten építi fel. Az épít-
kezések 1930-ban kezdődtek és 1932-
re befejeződtek. A gyár építésével egy 
időben elkezdődött az ún. belső lakóte-
lep kialakítása, ahol a gyár műszaki és 
adminisztratív dolgozóit, illetve a gyár 
üzemeléséhez nélkülözhetetlen szak-
munkásokat helyezték el. Ezzel kezdetét 
vette Pét legújabb kori története.

Az ipartelep nagyarányú fejlődése és a 
munkásság lakásellátásának egyre súlyos-
bodó kérdése késztette az igazgatóságot, 
hogy a gyártelep közelében telepes közsé-
get létesítsen, ahol a munkások kedvező 
és könnyen teljesíthető feltételek mellett 
a korszerű követelményeknek megfelelő, 
tehát egészséges, kényelmes és kellemes 
lakást nyújtó saját hajlékhoz juthatnak. 
Az első 20 ház 1938-ban épült fel, és ezt 
követően évente 20-20 újabb házat adtak 
át. A munkásházak építésével egy idő-
ben megkezdődött a templom építése is, 
amelyet Czapik Gyula veszprémi püspök 
jelenlétében Endrédi Vendel zirci apát 
szentelt fel 1940-ben. 

A szépen induló fejlődésnek 1944. jú-
nius 14-én, majd kerek egy hónap múlva, 
július 14-én az amerikai légierő szőnyeg-

Hetvenöt év elmúl-
tával június 14-én 
emlékeztek az egy-
begyűltek a második 
világháború pétfürdői 
szempontból egyik 
legtragikusabb esemé-
nyére a Pétfürdői Kö-
zösségi Ház és Könyv-
tár előcsarnokában. 
Az ünnepség szónoka 
Gelencsér István hely-
történet-kutató, a Hu-
mán Bizottság tagja volt. 
A rendezvény a Hősök terei Bombázási 

bombázása vetett véget. A gyárat 70%-
ban, a falu házait 35%-ban lerombol-
ták…”

Megemlékezés 2019-ben

De minek?
emlékmű megkoszorúzásával zárult. 

Gelencsér István helytörténet-kutató az általa szerkesztett 
kiállítás tablóit végigjárva ismertette 

az 1944. június 14-én történteket 

Egy velem egyidős palotai bará-
tom vagy 29 éve azt mondta: „Na, a 
Gelencsérnek megint írhatnékja volt.” 
Igen, mert ha „közírok”, akár önma-
gamtól, akár felkérésre, moderálom ma-
gamat, mert muszáj! Száz gondolat fut át 
rajtam; mit, hogyan, miért, miért nem, 
meddig mehetek el? Mert az írás nem 
azonos a szóval. Bizony nem!

Így állok ezzel most is. Arról kell ír-
nom, mi történt Pétfürdőn 1944. június 
és július 14-én délelőtt. De minek? Amit 
akartam, azt elmondtam, és bemutat-
tam idén június 14-én annak a tizenkét 
embernek, aki jelen volt a megemléke-
zésen. Tudósított róla a Közösségi TV, 
a Napló. Igen, a II. világháború egyik 
„jelentéktelen” hadi epizódjáról, a két 
péti szőnyegbombázásról történt meg-
emlékezés. De minek?

Három emberöltővel ezelőtt romba 
dőlt a gyár, negyvenkét ember meghalt, 
sok lakóház, sok család tönkrement. 
Tudni kell, a háborúkat nem a kisem-
berek generálják, ők „csak” a halottai és 
szenvedő alanyai – akár katonák, akár 

civilek. A nagyok, a politikusok álszent 
módon sajnálják a történteket belül sá-
táni vigyorral.

Valaha azt tanultam, hogy létezik 
igazságos és igazságtalan háború. Filo-
zófiai okfejtés, de a végkifejlet ugyanaz.

Klasszikus értelmű társadalmi meg-
emlékezés hazánkban már régóta nincs. 
Összejönnek néhányan, a szónokok az 
aktuális történelmi burokban elmond-
ják saját politikai verziójukat, majd lát-
ványosan koszorúznak. Minden politi-
kai érának létezik történelemhamisító 
törekvése és képessége. De minek? A 
tény, az tény!

Pétfürdőn hetvenöt évvel ezelőtt meg-
halt negyvenkét ember. De miért? Volt 
értelme?

Mindenhol, így Pétfürdőn is nagy jelen-
tősége, ezért hírértéke is van a beruházá-
soknak. (Ezt részleteiben ne froclizzuk!) 
De a hely történelmisége, nem gazdasági 
értelmű élhetősége, mindezek gyűjtemé-
nyi bemutatása, összességében a helyi ér-
ték csakúgy elsikkad. De miért is?! 

Gelencsér István
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Tanévzáró a Horváth István Általános 
Iskolában

Az előző évek hagyományaihoz híven, 
az utolsó tanítási napot követő szom-
baton elballagtak a nyolcadik osztályos 
tanulók, valamint utána lezajlott a tan-
évzáró ünnepség is. A végzősök végig-
járták az iskolát, besétáltak minden tan-
terembe, miközben az alkalomhoz illő 
dalokat énekeltek. 

Miután mindenki elfoglalta helyét az 
épület előtt, kezdetét vette a tanévzáró 
ünnepség. A Himnusz elhangzása után 
Strenner Barnabás 7. b osztályos tanuló 
köszönt el a ballagóktól. Hangsúlyoz-
ta, hogy bár igazán nem is-
merték meg egymást köze-
lebbről, azért mindannyian 
ebbe az intézménybe jártak, 
és ez örökre összeköti az is-
kola növendékeit. A ballagó 
nyolcadik évfolyam nevében 
Vajda Szabolcs 8. b osztályos 
tanuló búcsúzott. Humor-
ral átszőtt beszédében frap-
pánsan összefoglalta, mit 
sikerült megtanulniuk és mit 
nem ezalatt a nyolc év alatt. 
Őszinte köszönetét fejezte ki 
ennek a közösségnek, szüle-
iknek, tanáraiknak, diáktár-
saiknak, hogy „felnövesztették” ezt az 
évfolyamot.

Csapó Emma ötödik osztályos mű-
sorvezető ezt követően felkérte Kőmives 
Judit intézményvezetőt ünnepi beszéde 
megtartására, aki mindenekelőtt az isko-
la ebben a tanévben elért kiváló eredmé-

nyeire hívta fel a figyelmet. Tizenhárom 
tanuló tett sikeres angol nyelvvizsgát. 
Ugyanennyien eredményesen vizsgáz-
tak különféle ECDL (Európai Számító-
gép-kezelői Jogosítvány) modulokból. 
Hatuknak ez négyszer sikerült eddig, 
ezért ők már a bizonyítványukat is meg-
kaphatták. Ketten – Pók Patrik és Habi 

Milán – a London 
Bridge angol nyel-
vi verseny országos 
döntőjében közel 
150 versenyző közül 
az 5. és a 7. helyezést 
érték el. A kosár-
labdacsapat idén a 
diákolimpia megyei 
döntőjében az elő-
kelő 3. helyezést érte 
el. Többen a megyei 
népdal-éneklési ver-
senyen ezüst minő-
sítést értek el. 

Az intézménynek mind a 300 diákja 
egyformán fontos, és meg is tesz min-
dent a minél jobb eredményért. Kitűnő 
tanulmányi eredményt ért el 38 tanuló, 
jeles bizonyítvánnyal büszkélkedhet 28 

diák. Minden nyolcadikos az általa vá-
lasztott középiskolában folytathatja ta-
nulmányait. 

A beszédet követően elektromos zon-
gorán játszott Balogh Panna ötödikes 
tanuló, aki Oscar Mericanto: Keringő 
című művével búcsúzott a ballagóktól. 

Ezután következett a kimagasló ta-
nulmányi és sporteredményt elértek 
jutalmazása. A Pétfürdő Sportjáért Ala-
pítvány nevében Szlávik József adta át az 
alapítvány elismerését Nagy Dávid és Fe-
nyő Jordán hetedikes tanulóknak, akik 
a tanévben kimagasló sporteredményt 
értek el. A DSE nevében Szakály Ferenc 
jutalmat adott át Nagy Zs. Ádám 8. osz-
tályos tanulónak kiemelkedő sporttel-
jesítményéért. A Napsugár Alapítvány 
a gyermekekért minden évben megju-
talmazza a kimagasló tanulmányi ered-
ményeket. A jutalmakat az alapítvány 
nevében Reichardné Réz Zsuzsanna adta 
át Vajda Szabolcsnak, Kujber Viviennek, 
Simák Larinának és Sándor Mirabellá-
nak. Sebestyén Tünde, a Szülői Munka-
közösség elnöke jutalmat adott át Fehér 
Laurának és Gáspár Richárdnak, akik a 
felső tagozatban 4 éven keresztül kitűnő 
tanulmányi eredményt értek el. Geiszler 
Dávid Olivér, Somogyi Flóra, Balogh 
Máté Zsolt, Nagy-Zsugya Ádám (8.a), 
Kujber Vivien, Vajda Szabolcs, Csizma-
dia Flóra, Sebestyén Maja, Czene Ádám 
8. b-s tanulók jeles tanulmányi eredmé-
nyeikért vehettek át jutalmat Somogyi 

Veronika intézményveze-
tő-helyettestől. 

A ballagó diákok Kujber 
Vivien zongorajátékával 
búcsúztak iskolájuktól és 
évfolyamtársaiktól. Most 
először, hagyományte-
remtő szándékkal a bú-
csúzó két osztály az iskola 
zászlójára felkötötte az 
osztálynévsort tartalmazó 
szalagot. A 8. a nevében 
Balogh Máté és Nagy Pet-
ra, a 8. b nevében pedig 
Kalocsa Liliána és Vajda 
Szabolcs helyezte el a sza-

lagokat. Végezetül Somogyi Veronika 
intézményvezető-helyettes ismertette a 
tanév rendjére vonatkozó információ-
kat, majd a Szózat hangjaival ért véget a 
tanévzáró ünnepség.

/forrás: az iskola facebook-oldala/
(A fotókat Varga József készítette)

Strenner Barnabás búcsúzott a nyolcadikosoktól

A ballagók névsorát megörökítő szalagok
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Vajda Szabolcs 8. b osztályos tanuló 
búcsúbeszéde:
Kedves Diáktársaink, Tanáraink, Vendégeink!
Tisztelt Egybegyűltek és Anya! De főleg Anya!

Sokszor volt úgy, hogy ki szeretted volna tekerni a nyakam, az elmúlt 8 évben… Többször megígérted, hogy otthonba fogsz 
küldeni, de örömmel tölt el, hogy ezt mégsem tetted meg! Akkor is főztél rám, mikor – totál jogtalanul – egyest kaptam, 
vagy – teljesen ártatlanul – szaktanári figyelmeztetést. Még az elmúlt héten is behoztad a földrajz atlaszomat, a tesicuccomat 
és az igazolásaimat, amit otthon felejtettem. Köszönöm, hogy a továbbtanulás nehéz perceiben mindig azzal vigasztaltál, hogy 
a ……. suliban első helyen fognak felvenni!

Kedves Anya! El ne felejtsünk szót ejteni apáról! … Apa, aki örült a kettesemnek is, nem kapott agybajt akkor sem, ha 
bukásra álltam, és jót nevetett az iskolai problémáinkon. 

Tisztelt Hivatalból Megjelentek és kedves Önként Megjelentek!
Készítsünk most egy rövid SWOT-analízist a Horváth István Általános Iskolában eltöltött 8 évünkről… Hogy nem tudják, 
mi is az a SWOT-analízis? Hát ez nem a mi intézményünk hibája…

Reeeengeteget tanultunk. Mindenből. De tényleg! De: sajnos nem sikerült megtanulnunk mindent ez alatt a nyolc év alatt, 
amit elvártak volna tőlünk tanáraink. Így nem tudunk atomreaktort összerakni, időgépet előállítani, és mitózissal osztódni. 
Viszont mindenki tud cipőt kötni! Néhány túlhaladott osztálytársunk már ki is tudja bogozni a cipőfűzőt! Néhányan 
már az analóg órán is le tudják olvasni a pontos időt… Nem tudunk kitölteni sárga csekket… Viszont simán megírunk 
makroökonómiából egy esszét… angol nyelven.  

A kompetencia-mérés eredménye azt mutatja, hogy kimagasló a szövegértési intelligenciánk, azonban a Házirendet egy-
szerűen nem tudjuk értelmezni. Pontosan tudjuk, hol van a morfémák határa. Néhányan azonban nem tudják pontosan, hol 
van tanáraink tűréshatára. 

Komolyra fordítva a szót: őszintén köszönjük ennek a közösségnek: szüleinknek, tanárainknak, diáktársainknak, hogy 
„felnövesztettek” bennünket. Búcsúzunk: Isten veletek!

65 éves általános iskolai osztálytalálkozó 
Pétfürdőn

A közelmúltban ünnepelte a II. világ-
háborút is átélt nemzedék egyik osztálya a 
fenti évfordulót. A találkozóra a Szabadté-
ri büfé teraszán került sor.

Sajnos nem voltunk sokan, mert a 34 
fős osztályból öten nem tudtak eljönni, 
19 fő pedig már csak a mennyből nézheti 
az összejövetelt. A jelenlevők azonban – 
mint mindig – ezúttal is nagy örömmel 
üdvözölték egymást.

Az ünnepségen (nekünk az volt) megje-
lent Horváth Éva, Pétfürdő eddigi egyetlen 
polgármestere is, aki a köszöntő után a Pét-
fürdői Krónika című újság számaiból adott 
át néhányat a nem helyi lakosoknak.

Ezután név szerinti felsorolással, fő-
hajtással emlékeztünk minden elhunyt 
osztálytársunkra. Nem csak becsültük, 
de szerettük is egymást. A lányokat „fiú-
sítottuk”, és így könnyebb volt a barátság. 

A fényképezés után meséltünk egykori 
csínytevéseinkről, baráti kapcsolatokról, 

nagyszerű tanárainkról. Felelevenítettük 
hócsatáinkat, számháborúinkat az utcák 
– Piros utca, Kék utca, Sárga utca, stb. – 
csapatai között.

Örültünk, hogy újra szép lett a tavunk, 
de hiányoltuk az 50 m-es medencénket, 
ahol egykor nagyszerű ered-
mények születtek helyi ver-
senyzőinknek köszönhető-
en. Például Bóna Klári azon 
kívül, hogy sokunkat meg-
tanított úszni, még országos 
bajnok is volt, a szintén péti 
Krumpach Lacival egyetem-
ben. 

A találkozó alkalmából 
nagyon jó hangulatba ke-
rültünk, és a régi szokás 
szerint cukkoltuk egymást 
az egykori dolgok felem-
legetésével. Mindeközben 
megérkezett a helyi Kolping 

iskola séfjének, Csikós Zolinak a remek-
műve választékos ebéd formájában. Ez 
utóbbi csak fokozta a hangulatunkat.

Végezetül bemutatjuk fényképen a 
résztvevőket. 

Tránszky László

A találkozó résztvevői
első sor balról jobbra: Tóth Ilona, Enyedi Mária, 

Torma Margit, Thomázy Anna, Mészáros Endre, Tóth 
Viktória, Németh István; második sor balról jobbra: 

Sági István, Tránszky László, Csernyi István
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Gyermeknap

A Közösségi Ház előtt az Alex Állatvédő Egyesület 
önkénteseinek kutyás bemutatójával kezdődött a nap

 Közben a Fanyűvők játszóház jóvoltából lehetett kosaras körhintázni

és ügyességi játékokat kipróbálni
A színháztermi programot a „Panelkuckó” Napköziotthonos 

Óvoda gyermeknéptánc-csoportja nyitotta meg,

majd az Eszterlánc Mazsorett Együttes és a Dance Action SE lépett színpadra

A program ismét a ház előtt folytatódott Borsos Dávid rendőrszázados és Marshall kutyája, ››› ›››
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valamint a Várpalotai Kutyaiskola növendékeinek közreműködésével  A műsort az Egyszervolt Mesezenekar zárta

Napközben a ligetben lehetett mászófalat 
mászni,

lovagolni
és íjászkodni

A rendőrség Bikesafe programjába regisztrálhatták 
kerékpárjaikat a pétfürdőiek A Közösségi Ház emeletén pedig az arcfestés mellett ››› ›››

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár május 25-én rendezte meg gyermeknapját.
A programok 14 órától kezdődtek. Kicsi és nagy egyaránt talált magának elfoglalt-
ságot. A ház előtti téren a Fanyűvők játszóház fajátékait próbálhatták ki a gyerekek, 
a Várpalotai Rendőrkaptányság pedig BikeSafe programjával színesítette a napot.
A Közösségi Ház emeleti termeiben kézműves foglalkozásokon vehettek részt, emel-
lett pedig egy óriás társasjátékban is összemérhették tudásukat. Az egyik legnépsze-
rűbb időtöltés idén is az arcfestés volt. A Szabadtéri melletti ligetben a sportolni-
mozogni vágyókat várták. Lehetett íjászkodni, hatalmas falat mászni és lovagolni. 
A kísérőprogramok mellett az Alex Állatvédő Egyesület, majd a Várpalotai Kutya-
iskola és Borsos Dávid rendőrszázados közös kutyabemutatóját tekinthette meg a 
nagyérdemű. A színházteremben fellépett a „Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda 
gyermeknéptánc-csoportja, a Dance Action SE, valamint az Eszterlánc Mazsorett 
Együttes. A nap végén pedig az Egyszervolt Mesezenekar szórakoztatta az érdeklő-
dőket interaktív koncertjével.  /A fotókat Kardos Judit és Pátkai Brigitta készítette./

››› ›››
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››› ›››

Könyvtári történetek… 
Könyvtári foglalkozások

Nyüzsi, szaladgálás, kutakodás a 
polcokon, kézművesedés, ceruzamanó 
készítés, betűrendbe sorolás, könyves-
polc rendberakás, vidám hangulat, 
diavetítés, lelkes könyves feladatlap-ki-
töltés, na jó, egy kis hangoskodás, bár 
ez ilyenkor nálunk majdhogynem kö-
telező is. Egy könyvtárban amúgy illik 
csendben lenni, de nem nálunk, a már 
hagyományos tanév végi könyvtári fog-
lalkozásokon.

Igen, megint nálunk jártak az iskolá-
sok, az egész alsó tagozat a vendégünk 
volt. Egy hétig tartott a fent említett 
nyüzsi, szaladgálás, kutakodás…

Minden osztályt, minden gyermeket 
egy személyre szabott játékos feladat-
lappal vártunk. A lurkók megkeresték 
saját könyveiket, melyek segítségével 
megoldhatták játékos feladataikat.

Igen, nagyon rendetlennek, káo-
szosnak tűnhet ilyenkor a betérőnek 
könyvtárunk, a számtalan könyves-
polcról lekerülő könyv, a gyereksereg 
miatt, de ez a cél: hogy kézbe kerülje-
nek a könyvek, történetek, aztán egy 
kisgyermek táskájába, és otthon bekuc-
kózva, lapozgatva, elolvasva a szívébe, 
lelkébe is beköltözzék a mese. 

Amúgy is mi a csudának roskadoz-
nak a polcok egy könyvtárban, ha nem 
kerülnek a könyvek az olvasó kezébe?

Örülünk, ha nyüzsgés van nálunk, 
köszönjük minden lelkes gyerkőcnek az 
aktív, ügyes részvételt, és a tanító nénik 
töretlen támogatását. Külön köszönet a 
3. a osztálynak, akik énekeltek nekünk. 
Csodás ajándék volt. 

Ne feledjétek a nyári olvasmányokat, 
gyertek el hozzánk, segítünk megkeres-

ni saját, kedvenc történeteiteket, köny-
veiteket!

Könyvtári ünnepség

Eltelt egy újabb év, befejeződött a má-
sodik Könyvbagoly olvasópályázatunk. 
Tavaly októberben, a Könyves vasárnapon 
indítottuk útjára a baglyokat második al-
kalommal, és zártuk a szinte egész tanévet 
felölelő játékot idén június 1-jén. Nagyon 
sok gyermek kapott személyes meghívót 
könyvtárunktól, mert aktív résztvevője 
volt az olvasópályázatnak, és mert könyv-
tárunk lelkes, rendszeres olvasója.

Szerettük volna köszönetünket kife-
jezni gyermekolvasóinknak, szüleiknek 
és nagyszüleiknek, hogy érezzék, érték 
az olvasás. Nemcsak a bővülő szókincs, 
a könnyebb tanulás, a gördülékenyebb 
fogalmazásírás okán; nemcsak azért, 
mert milyen jó kevésbé izgatottan állni 

a tábla előtt a szó-
beli feleleteknél, 
a kitáguló-színes 
fantáziavilág és 
képzeletgazdago-
dás miatt, – mert 
bizony annyi min-
dent kapunk az 
olvasással, amit 
szinte észre sem 
veszünk, – hanem 
azért, mert egy-
szerűen olvasni jó.

„A mese olyan 
történet, amelyben 

mindenért meg kell dolgozni, semmi sem 
magától szép és jó, semmi sem magától 
működik rendben. A hős épp azért jár be 
egy utat, hogy széppé, jóvá, működővé te-
gye maga körül mindazt, ami rút, rossz 
vagy működésképtelen.” (Boldizsár Ildikó 
mesekutató)

Én is hiszem, hogy a mesék, történe-
tek, melyeket olvasunk, meghallgatunk, 
legyenek szomorúak vagy kacagtató-
ak, gazdagítanak, segítenek bennünket 
mindennapjainkban.

Mindig örömmel látunk benneteket 
nálunk!

A könyvtár visszavár!
Borbélyné Schenek Szilvia

könyvtárvezető

számos kézműves foglalkozást  és egy óriási társast is kipróbálhattak  a gyerekek



Pétfürdői Krónika
XVII. évfolyam 168. szám

11

Díjazott pétfürdői szakközépiskolások
A Pétfürdői Kolping Katolikus Szak-

középiskola, Szakiskola és Kollégium 
két tanulója is jutalomban részesült a 
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara 2019. június 6-án megtartott 
hagyományos tanévzáró ünnepségén, 

amelyen a szakképzés időszerű hely-
zetének áttekintése mellett sor került a 
kiváló tanulók, szakoktatók 
és gyakorlati képzőhelyek 
elismerésére is.

Az idén kilencedik alak-
alommal adták át a megyei 
szakképző intézmények ja-
vaslata alapján „Az Év Ta-
nulója” díjat. A tizennyolc 
jutalmazott között harmad-
szor szerepeltek a pétfürdői 
Kolping iskola diákjai, ez-
úttal Kozári Kristóf és Nagy 
Bence.

Kozári Kristóf végzős sza-
kács tanuló ebben a tanév-
ben két szakmai versenyen is 
képviselte iskolánkat. 2018 októberében 
a Bakonyi Gasztro Kupán ezüst minősí-
tést, 2019 áprilisában pedig a szolnoki Pe-
likán Kupán elismerő oklevelet szerzett. 
Kozári Kristófnak az „Az Év Tanulója” 
díjra való jelölését – szakmai fejlődését, 
érdeklődését, tehetségét, kitartó munká-
ját figyelembe véve – iskolánk nevelőtes-
tülete és a celldömölki Holstein Pizzéria 
és Étterem, mint gyakorlati képzőhely 
egybehangzóan támogatták.

Nagy Bence szintén végzős asztalos 
tanuló jó iskolai teljesítménye mellett a 

gyakorlati képzőhelyen nyújtott kima-
gasló teljesítményével érdemelte ki a je-
lölést. 2017-től a felsőörsi NOR-HOLZ 
Bt.-nél végzett munkáját gyakorlati ok-
tatásvezetője kezdettől fogva figyelemre 
méltónak, rendkívül igényesnek értékel-
te. A jelölés azt is hangsúlyozta, hogy 
Bence a munkahelyi környezetben és az 
osztályközösségben mindvégig pozitív, 
innovatív személyiségként volt jelen.

Ladányi Ibolya

Pünkösdi Fesztivál a Kolping iskolában
A pétfürdői Kolping iskolában több 

mint másfél évtizedes hagyomány a 
Pünkösdi Fesztivál, amelyet évről-évre 
a Diákönkormányzatot vezető tanárok 
szerveznek a tanulók, valamint az in-
tézmény pedagógusainak, dolgozóinak 
közreműködésével. Az idők, körülmé-
nyek változásával ez az esemény más-
más jelleget öltött, volt, hogy májusfa-
kitáncolós, népzenével kísért ünnepség 
kerekedett, máskor a lelkiségre került a 
hangsúly, ismét más alkalommal első-
sorban a vendégek fogadásáról, a kap-
csolatteremtésről szólt ez a nap. 

Ebben a tanévben  június 13-ára  egy 
bensőséges, diáknap jellegű fesztivál 
szerveződött. Kézműves foglalkozások, 
vetélkedők várták a fiatalokat, akik ki-
próbálták többek között a nemezelést, a 
kötélverést, a kosárfonást, de volt íjász-

verseny, táncverseny és ujjlenyomat-vétel 
is. Apró dísztárgyakat is készíthettek, 
közben egy-egy állomáson ügyességi fel-
adatokat oldottak meg. 

A program keretében Horváth István, 
a Bakonykarszt Zrt. megyei vízszolgál-
tató vállalat munkatársa a vízvédelemről 
tartott előadást. A délelőtt közös ebéd-
del zárult. A 9. osztályos vendéglátó el-
adó tanulók és szakoktatóik páratlanul 

finom paprikás krumplit készítettek az 
egybegyűlteknek. 

Végül az eredményhirdetés követke-
zett, melynek során kiderült, hogy ez 
alkalommal a 10. évfolyamos festő-szá-
mítógépszerelő osztály  teljesítette leg-
jobban a feladatokat, de néhány egyéni 
díj is gazdára talált. 

A Kolping iskola ezúton is köszöni 
a foglalkozásokat vezető szakemberek 
közreműködését! Köszönet tehát a Vesz-
prém Megyei Népművészeti Egyesület 
kézműves tagjainak: Miklós Juditnak, 
Vörös Józsefnek, Boros Józsefnek, Hegedűs 
Árpádnak, továbbá a pétfürdői Fanyüvők 
Játszóháznak, valamint dr. Kovácsné dr. 
Haller Annamáriának, Mátyusné Tasnádi 
Mariannak  és Horváth Istvánnak, hogy 
hozzájárultak a fesztiváli nap sikeréhez!

L. I.

Nagy Bence asztalos tanuló elsősorban 
a gyakorlati képzőhelyen nyújtott 

teljesítményével érdemelte ki 
„Az Év Tanulója” díjat

Kozári Kristóf szakácstanuló a tanév folyamán 
két szakmai versenyen is bizonyított, így a Kolping iskola 

kiváló tanulója elismerés mellett 
a megyei Iparkamara díját is kiérdemelte
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A lezárult adósságrendezés margójára
Serfőző László, mint a Selavi Kft. 

ügyvezetője, a Pétfürdői Krónika 167. 
számában megjelent Nagy Zsolt, mint a 
Péti MTE elnöke, által jegyzett cikkre 
kívánok reagálni, mivel az írás több be-
kezdésében is valótlan, pontatlan megál-
lapításokat rögzített cégünkkel kapcsola-
tosan, abban okiratokkal alátámasztható, 
hamis, csúsztatott tények jelentek meg. 

Először is rögzíteni kívánom, hogy a 
„Szajna” elnevezésű vendéglátóipari egy-
ség tekintetében a 2015. évben megkö-
tött, és az akkor regnáló elnökség által 
kidolgozott bérleti szerződés semmiféle 
előnytelen feltételt nem szabott az egye-
sületre nézve. A jelenlegi elnökség egyik 
tagja egyébként szintén részt vett a bérleti 
szerződés előkészítésében, így rá nézve is 
sértő ez a megállapítás. 

Zárójelben kívánom megjegyezni, tu-
domásom szerint a jelenlegi bérlő jóval 
kevesebb bérleti díj ellenében bérli az üz-
lethelyiséget. Nem tudom, ez mennyivel 
előnyösebb az egyesület számára?

Az akkori vezetőség már a pályázati 
kiírásban is rögzítette, hogy a bérlőnek a 
kerthelyiséget fel kell újítania, és az ezzel 
járó költségeket bérlő köteles viselni. Az 
általunk megkötött szerződés, valamint a 
felújítás, elszámolás során készült iratok 
valóban tartalmazták azt a kitételt, hogy 
amennyiben a bérleti szerződés bármely 

okból megszűnik, úgy az egyesület köte-
les a bérlőnek az általa a bérleményre for-
dított összeget megfizetni, ugyanakkor 
a szerződés fennállásáig a bérlő jogosult 
volt a bérleti díjból havi 35 000 Ft-tal 
kevesebb összeget teljesíteni, ezzel kvázi 
törlesztve az egyesület „tartozását”.  

Társaságunk – mivel hosszú távra ter-
vezte a bérlemény üzemetetését – elfo-
gadta a fenti megállapodást, bár ha jól 
megnézzük, nem volt előnyös döntés, ám 
ezek ellenére is, amikor csak lehetősé-
günk volt rá, támogattuk a Péti MTE-t.

Sajnálatos módon – és szintén igazol-
hatóan – 2017 őszétől a PMTE új elnök-
sége mindent megtett a működésünk 
ellehetetlenítése érdekében, és a rá eső 
kötelezettségeket sem teljesítette. Hóna-
pokon keresztül próbáltuk megtalálni a 
mindenki számára legkevésbé fájdalmas 
megoldást, sikertelenül, így kénytelenek 
voltunk a bérleti szerződést felmondani.

Társaságunk által a bérlemény felújításá-
ra fordított költségek fennmaradó részét az 
elnökség nem, illetve jóval kisebb összeg-
ben kívánta kifizetni, és mindent megtett 
annak érdekében, hogy kötelezettsége alól 
mentesüljön, ennek érdekében nem min-
den esetben járt el korrekt módon.

A közöttünk kialakult vitát 2018. év 
augusztusában közjegyző által kirendelt 
szakértő bevonásával kívántuk rendezni, 

azonban hiába készült el a szakértői véle-
mény, az egyesület továbbra sem mutatott 
hajlandóságot tartozásának rendezésére, 
így kénytelenek voltunk jogos igényünk-
nek fizetési meghagyás kibocsáttatásával 
érvényt szerezni.

Jogi képviselőink több tárgyalást foly-
tattak annak érdekében, hogy az ügyet 
lezárhassuk. Az egyesület részére több-
szöri engedményt, részletfizetési lehető-
séget is felajánlottunk, azzal a feltétellel, 
hogy Nagy Zsolt, mint az egyesület elnö-
ke, a nyilvánosság elé tárja az ügy pontos, 
valós részleteit, ám ez sem valósult meg. 

Fentiek okán 2019. március 18. napján 
végrehajtási eljárást kezdeményeztünk az 
egyesülettel szemben, ugyanakkor az egye-
sület elnöke már itt is pontatlan tényeket 
közölt, hiszen állítása szerint ezen eljárás 
már 2018 decemberében megindult, ráadá-
sul a követelt összeget is helytelenül jelölte 
meg. Társaságunk az elnök által közölt ösz-
szegnél jóval kevesebb értékkel számolt, és 
végül zárta le a kialakult vitát. 

Mindezeket a társaságunk ellen irá-
nyuló folyamatos hitelrontás kicsúcso-
sodásaként írt cikk helyreigazítása miatt 
kívántam nyilvánosságra hozni.

Serfőző László
ügyvezető

Selavi Kft.

A köz szolgálatában
Pétfürdő Nagyközség Önkormány-

zata, valamint a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár július 2-án rendezte 
meg azt az ünnepséget, melyen a he-
lyi köztisztviselőket, az egészségügyben 
dolgozókat, a szociális munkásokat és 
a péti bölcsődében tevékenykedőket kö-
szöntötték.

Az ünnepi beszédet idén Láng 
Géza alpolgármester mondta, aki 
dióhéjban ismertette az egészségügy-
ben dolgozók előtt tisztelgő Semmel-
weis-nap és a többi hivatást ünneplő 
jeles alkalmak létrejöttének történe-
tét, nagyra értékelve az e területeken fá-
radozók áldozatos, kemény munkáját.

Ebben az évben öt jubiláló köszöntésé-

re is sor került. A Polgármesteri Hivatal 
dolgozói közül Szabóné Czifra Melinda 
jegyző méltatta a Gáspár Júliát 40 éves, 

Paróczainé Kovács Ildikó Rózsát 
30 éves és Fenyő Andreát 25 éves 
jubileuma alkalmából, majd Hor-
váth Éva polgármester köszönte 
meg munkáját Szabóné Czifra 
Melindának 40 éves jubileuma 
alkalmából. Magasi Attilánénak, 
a pétfürdői bölcsőde dolgozójá-
nak 25 éves jubileuma alkalmából 
Papp Alexandra, a Pétfürdői Gon-
dozási Központ vezetője adott át 
virágcsokrot.

A rendezvény zárásaként 
Kéméndi Tamás harmonikamű-

vész koncertjét hallgathatták meg az 
ünnepeltek.

 Pátkai Brigitta Kíra

Idén jubilálók: Szabóné Czifra Melinda, 
Fenyő Tiborné, Gáspár Júlia, Magasi Attiláné
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Tanuljunk meg „kutyául”
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

vendége volt június elsején Nyakas Gábor 
kutyaviselkedési szakértő, az Alba Dog 
Center vezetője, aki a helyes kutyanevelés-
ről, kutyatartásról tartott interaktív elő-
adást a Szabadtéri melletti ligetben. 

Gábor a saját maga által kidolgo-
zott  New Generation Training  névre 
keresztelt módszer híve, mely azt vall-
ja, hogy a kutyanevelésben nem létezik 
egyetlen univerzális módszertan. Vé-
leménye szerint minél több szakember 

munkásságát és módszereit 
ismerjük meg, annál hatéko-
nyabbak tudunk lenni ku-
tyáink nevelésében, vagyis a 
kulcs, a folyamatos tanulás. 
Pályája során tanulmányozta 
Bart Bellon, Helmut Raiser, 
Victoria Stilwell és Cesar 
Millan kutyatrénerek köny-
veit, írásait. Cesar Millan ma-
gyarországi előadásain több 
alkalommal volt a segítője. 

Nézeteire a legna-
gyobb hatást dr.  Csányi Vil-
mos munkássága gyakorolta. 

A ligetbe majdnem min-
denki kedvencével érkezett, 
hiszen Gábor az elméleti 
oktatás után gyakorlati órá-
val zárta a programot. Több, 
mint 30 négylábút (és gazdit) 
okított egyszerre. Az ebek 
között akadt mentett és elő-
kelő pedigrés, széltől óvott 

kedvenc és karakán munkakutya is. Ér-
keztek egészen piciri és hatalmas egye-
dek. Mindnyájan – gazdik és blökik – 
jól megfértek egymással.  

Nyakas Gábor praktikus tanácsokat 
adott a pórázon sétáltatásról, a juta-
lomfalat osztásának szükségességéről, a 
motiválásról. Arra ösztönözte a gazdi-
kat, próbáljanak meg kedvencük fejével 
gondolkodni. 

Ézsiás AnitaA gyakorlati foglalkozáson

Nyakas Gábor lelkes segítőjével, Quinny-vel, 
az amerikai staffordshire terrierrel
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Pénteken a megnyitó után elsőként a BrassDance varázsolt 
fergeteges hangulatot a színpadra fúvós showjával

majd Gálffy Anna vezetésével bemutatkoztak a pétfürdői 
kangás anyukák és babáik,

akiket Gárdonyi Andi és zumbacsoportja követett

A Muskátli Táncegyüttes szatmári táncot 
adott elő

A veszprémi Winners VTE mellett  fellépett a Dance Action SE, ››› ›››

Péti Nyár
Június 28-án és 29-én került megrendezésre az idei Péti Nyár. Péntek délutántól vasárnap hajnalig számos helyszínen zajlottak 

a programok: a színpadi produkciók mellett a Közösségi Házban, a Szabadtéri melletti ligetben, a Kolping iskolában, a PMTE 
pályán, az alapítványi pályán és a Horváth István Általános Iskola udvarában várták az érdeklődőket. A Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár megbízásából Kardos Judit és Buzás Dániel fotózta végig a rendezvénysorozatot. Ezekből a felvételekből készült 
az alábbi válogatás.
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és az oroszlányi Silhouette Táncegyesület zárta
A táncosok után a sportolóké volt a főszerep, a PMTE felnőtt foci-

csapata a jövő szezonban már a megyei első osztályban játszhat

A tűzijáték után a pénteki napot

a fiatalok egyik kedvenc zenekara,

az Intim Torna Illegál zárta ››› ›››

valamint az Eszterlánc Mazsorett Együttes A délutáni programot a kaposvári NDC››› ›››
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 A Közösségi Házban idén is várt mindenkit 
az Utazó Planetárium,

a legókiállítás,

A 2019-es Péti Nyár főzőversenyén szárnyasok rotyogtak a bográcsokban 
és sültek a grilleken

Szombat reggel a sportolásé volt a főszerep, 
9 órakor kezdetét vette a Mozdulj Pét! Sok helyszínen, jó néhány sportág kipróbálására nyílt lehetőség

az Airsoft,

egy R/C modellrepülő-szimulátor, számos retró számítógépes játék  ››› ››› 

››› ›››
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kézműves foglalkozásokon részt venni,

 újságpapírból halacskát készíteni

A ligetben lehetett lovagolni,

póni-hintón utazni,

és a Menő menza interaktív kiállítás

fajátékokkal játszani,

A PMTE pályán hatalmas felfújható játékok 
várták a gyerekeket

Természetesen a településnéző kisvonat 
idén is körbejárt Pétfürdőn ››› ›››

››› ›››
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Szomszédolás címmel rendezett dalos találkozót 
a Kolping iskola udvarán a Szent László Kórus

A 2019-es Péti Nyarat az Anna & The Barbies 
zenekar koncertje után DJ Deka és Miss Chrisstyn slágerei zárták

 a Balaton M&K Fúsvószenekarral együtt 
adtak műsort

Kalapács József rockénekes vendégszereplésével került sor 
a Zenével írt történelem című zenés-táncos műsorra

majd a Bab Társulat Fenevadjai szórakoztatták a nagyérdeműt

Eljött hozzánk Marcaliból a Marcto ütőegyüttes, akik

A délutáni színpadi programot Kovácsovics Fruzsina 
gyermekkoncertje nyitotta meg,
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Pétfürdői Krónika

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

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

Hírek, közlemények, programok

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár nyári nyitvatartása 
a következőképpen alakul:
a könyvtár 2019. július 15-től augusztus 11-ig zárva tart.
2019. augusztus 12-től augusztus 23-ig 10.00 és 16.00 
óra között tart nyitva.
A könyvtár 2019. augusztus 26-tól a megszokott nyitvatar-
tással várja olvasóit: 
hétfőtől csütörtökig 13 – 18 óráig, pénteken 10 – 18 óráig, 
a hónap első szombatján 10-14 óráig.
A Közösségi Ház 2019. július 15-től augusztus 11-ig 
zárva lesz,  2019. augusztus 12-től augusztus 23-ig 
8.00-16.00 óra között lesz nyitva. 
A Közösségi Ház augusztus 26-tól rendes nyitvatartással, 
hétköznap este 20 óráig várja látogatóit.
A Pétfürdői Közösségi Televízió műsora július 29-től 
(hétfő) augusztus 20-ig (kedd) szünetel. 
A nyári szünet utáni első adásnap 2019. augusztus 21-én, 
szerdán lesz.

A “Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda nyári zárvatar-
tása: 2019. augusztus 10 – augusztus 23. Szünet utáni első 
nevelési munkanap: 2019. augusztus 26.
A 2019/2020-as nevelési évre beiratkozott gyermekek szülei 
részére szülői értekezletet tartanak 2019. augusztus 26-án 
15.00 órakor.
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