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„Itt van az ősz, itt van újra…”
Sokaknak a lombhullás, a szüret, az
egyre borongósabb, ám még napsütéses
napok időszaka ez. Sokunk számára mást
is jelent. Valakinek a falevelek csodálását,
a lehulló levelek közötti túrák, séták sokaságát hozza magával. Elmerülnek abban, ahogy az őszi szellőben szállnak a
narancs-vörös-sárgászöld levelek.
A természet körforgása ismét emlékeztet minket az idő múlására. Erről Krúdy
Gyula szavai jutottak eszembe: „Nehogy
eszedbe jusson átaludni egy napot, vagy
érdektelen kirándulást tenni a város környékére: azt a napot elveszítetted! Ne
jusson eszedbe gyermekkorodra gondolni,
amikor hullani kezd a hó vagy beköszönt
az ősz, mert elgyengülsz a való élettel
szemközt. Ne tégy levéltárcádba szentimentális leveleket, hanem nyomban égesd
el őket.”
De van másik aspektusa is ennek az
időszaknak. A nagy,
dicsőséget
sugárzó
lombkoronák a semmibe lesznek. A fák,
amiknek lombjai alatt
átvészeltük a nyári
napsütést, lekopaszodnak. Maradnak a csupasz ágak, bennünk
pedig az üresség érzése. Az ősz kettősséget
hordoz magában: a
természet utolsó színvirágzásának ünnepét
és az esős, ködös elmúlás szomorúságát.
Átmenet a nyár és a
tél között. Emlékeztet

minket az élet körforgására. Mindaz, ami
nyár közepén elképzelhetetlennek tűnik,
ismét elérkezik: a nappalok megrövidülnek, a levegő hűvösebbé, nyirkosabbá
válik.
Az őszi hónapok rengeteg életeseményt foglalnak magukban. Szeptember elején véget ér a vakáció a diáksereg számára, és újból megkezdődik a
tanítás. Október 6., az aradi vértanúk
kivégzésének az emléknapja. Október
23-án az 1956-os forradalom kirobbanására és a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltására emlékezünk. November 1-jén mindenszentek ünnepe, majd
november 2-án halottak napja lesz.
De ez az idei ősz más, mint az előzők.
A járvány ismételt erőre kapása miatt
el kell gondolkodnunk, lesz-e lehető-

ségünk ebben az évben megemlékezni,
összegyűlni október 23-án, és koszorút
helyezni a szabadságunkért életüket áldozó honfitársaink emlékhelyeire?
Ez a helyzet teljesen felforgatta az
emberek hétköznapi életét. És a borongós őszi napok mellé odatársul a szorongás, a jövőért való aggódás, a megbetegedéstől való félelem.
De mint egész életünkben, most is
előre tekintve, a számunkra fontos dolgokra kell koncentrálnunk! Kis odafigyeléssel, a meglévő szabályok betartásával átvészelhetjük ezt az időszakot! És
jövőre lesz lehetőségünk ismét együtt
szüretelni, felvonulást rendezni, megemlékezni és ünnepelni.
Németh Viktor

Varga József fotója
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Október 1-jén
1997. október elsejétől lettünk független
település. Az 1996. május 19-én lezajlott
érvényes és eredményes népszavazás következményeként – amikor is arról döntöttek
az itt élők, hogy el akarnak szakadni Várpalotától – Göncz Árpád, a köztársaság
akkori elnöke Pétfürdőt önálló községgé
nyilvánította. Ezt a napot minden évben
megünnepeljük.
Függetlenségünk napja ebben az
évben az eddig megszokottaktól kissé másképpen zajlott. Idén a járványhelyzet miatt a péti ligetben került sor
nemcsak az örömtűz meggyújtására,
hanem a teljes program lebonyolítására.
Itt adta át Horváth Éva polgármester a
Pétfürdőért díjat Dr. Kovácsné Dr. Haller Annamáriának. Ezután a polgármester összefoglalta és méltatta az eltelt 23
év eredményeit.
Az ünnepi műsorban fellépett az
Eszterlánc mazsorett együttes, a Dance
Action SE, a Szent László Kórus, a Nap-

fény Női Kar, valamint a Péti Férfikar,
verset mondott Nagy Gáborné.
A program az örömtűz meggyújtásával zárult, amelyet a település leválását
előkészítő bizottság jelenlevő tagjai a
FutaPét Egyesület által szervezett fáklyás futás résztvevőivel együtt lobbantottak lángra.

Horváth Éva polgármester köszöntőjét mondja

Dance Action SE
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Az október elsejei ünnepség kísérő
rendezvényei voltak, amelyek a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár nyitvatartási idejében megtekinthetők: Győrffy
Zsuzsa festőművész „Ősz húrja zsong...”
című tárlata, Horváth László fafaragó
alkotásainak bemutatója és a VárpalotaPétfürdői Kertbarát Kör tökkiállítása.

A kitüntetés átadása

Eszterlánc Mazsorett Együttes

Szent László Kórus
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Nagy Gáborné szaval

Dance Action SE

Győrffy Zsuzsa: Pusztulunk, veszünk...

Eszterlánc Mazsorett Együttes

Napfény Női Kar, Péti Férfikar

A kertbarátok tökkiállítása
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Részlet Horváth Éva polgármester október 1-jén elhangzott beszédéből
tőlem, mi az a függetlenség, és hogy jó-e ez.
Szeretnék válaszolni
néhány szóban, nem
húzva az időt. Pétfürdő 1996. május 19-én
döntött arról, hogy önálló településsé kíván
válni, és ez 1997. október 1-jén megvalósult.
Mert úgy gondolták az
itt elő emberek, hogy
jogunk van önállóan
Horváth Éva polgármester meghatározni a sorsun„…Ez a 24. alkalom, hogy összegyű- kat. Én úgy hiszem, ez sikeres volt.
lünk, hogy fényt adjunk mindenkinek,
Csak néhány gondolat arról, hogy az
fényt, amit emberek alkotnak meg, és ami elmúlt 23 év alatt mi minden történt. Kima is apró lángokból fog összeállni. Októ- épült Pétfürdő ivóvíz- és szennyvízrendber elsejét mi úgy hívjuk, hogy a Függet- szere. Kiépült a csapadékvíz-rendszere. Az
lenség napja. Minden évben megkérdezik összes utat felújítottuk, a járdákat megépí-

tettük. Felújítottuk az orvosi rendelőt, az
iskola mindkét épületét, az óvodát. Felújítottuk a Közösségi Házat. Megerősödtek a
civil szervezetek. A segítségükkel alakítottuk ki a sétányokat, parkokat, az Ifjúsági
tavat, és még sok mindent sorolhatnék.
Mindez úgy gondolom, a 23 év alatt, ha
nem vagyunk önállóak, nem valósult volna meg Pétfürdőn. Én azt hiszem, hogy
érdemes volt.
Ezt ünnepeljük ma. Ezért fog fellobbanni a máglya. Fiatalok hozzák majd a pici
lángokat, melyekből nagy tűz lesz. És mivel furcsa évet élünk, rendhagyó módon a
műsort is itt tartjuk meg, nem a Közösségi
Házban. Itt fogunk ünnepelni, hét órakor
pedig fellobban a nagy láng. Kívánom
mindenkinek, érezze jól magát a 24. tűz
mellett.”

A település legrangosabb kitüntetését idén Dr. Kovácsné Dr. Haller Annamária kapta meg. Az elismerés indoklása a következő:
„Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-i ülésén meghozta a 212/2020.(VIII.27.)
számú képviselő-testületi határozatot:
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2002.(IX.04.) számú önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján Pétfürdő nagyközség érdekében végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréséül
Dr. Kovácsné Dr. Haller Annamáriának
a „Pétfürdőért” kitüntetést adományozza.
Indokolás:
Annamária 1948-ban született Győrben. Vegyészmérnöki
diplomáját Veszprémben, műszaki doktori címét a Budapesti
Műszaki Egyetemen szerezte. Igazságügyi szakértő. 1995-ben
bűnügyi technikai termékek fejlesztésére, gyártására önálló vállalkozást alapított Pétfürdőn.
Tagja a Péti Nyugdíjas Klubnak, a Szent László kórusnak.
Alapítója a Muskátli néptánc-csoportnak.
2008-ban a Településvédő és Szépítő Egyesület elnökévé választották. Ezt a tisztséget 2020-ig az Egyesület megszűnéséig nagy
lelkesedéssel látta el. Az Egyesület Annamária vezetésével sokat
tett a település szépítéséért. Az általa kezdeményezett programok, valamint fejlesztések közül csak néhány:
– virágos Pétfürdőért mozgalom,
– közterületeken, utcákon faültetések,
Dr. Kovácsné Dr. Haller Annamária átveszi a kitüntetést
– föld-víz világnapjának megünneplése az iskolás gyerekekkel,
– Tanösvény a Tányérfenyőnél,
– madarak és fák napjának megünneplése családi vetélkedőkkel,
– A Hollós-kanyarban „Strandliget”-emlékhely és tábla elhelyezése,
– pihenő padok örökbefogadása,
– Malom-emlékhely kialakítása,
– Feketedió ünnep és -fasor telepítése,
– kapcsolatfelvétel Balatonmáriafürdővel,
– adventi gyertyagyújtás.
A felsorolás biztosan nem teljes, de ennyi is bizonyítja, hogy milyen sokat tett dr. Haller Annamária Pétfürdőért.”
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Fél évszázad kertben, szőlőben
Amikor ezt a múltidéző és köszöntő írásomat elkezdtem, végiggondoltam, hogy
a kertbarát körünk tagjai, vezetői hány
hónapnyi idegeskedést, munkát fektettek
abba, hogy a civil szervezet megalakulásának 50 éves évfordulóját szerény méltósággal megünnepelhessék. Ám az átkozott
koronavírus, az életünk más szegmensei
mellett, ezt is keresztül húzta.
A régi életkor-számítások emberöltőnek
nevezték, ha valaki elérte a 25 éves korát.
A Várpalota-Pétfürdő Kertbarát Kör
Egyesület az idén betölti a második emberöltőjét, 50 éves, középkorú emberré
lett.
Igen, az ember elmúlhat, de a közös tevékenység, az ebből fakadó fáradtság, sikerélmény, öröm időtlen. Példa erre, hogy az
alapjaiban is jó kedélyű családom legidősebb gyereke sok tíz évvel korábban megkérdezte: „Pista, az idén termőre metszed a

szőlőt?” Vagy: minden évben izgalommal
várom, hogy az apám által 1938-ban telepített Afuz Ali szőlőtőke átvészelte-e a telet. Boldogság tölt el, mikor télen benézek
a spájzba, látva az általam befőzött 30-40
üveg (volt, hogy 75) paradicsomot, a 15-20
üveg baracklekvárt.
Befőzéskor a család vicces szekálódással
eltűnik a konyhából, mert ott akkor patikatisztaságnak kell lennie.
Öröm tölt el, mikor leszedek egy-egy 30
dekán felüli paradicsomot, vagy mikor a
16 kilós patisszonból magot kér az egyesület elnöke, pedig ő se piskóta a szakmában.
De felbőszülök, ha meglátom a tetveket, a
vígan röhögő poloskákat, amiket nem irt
ki a drága permetszer.
Bizonyára észrevette a Kedves Olvasó,
hogy nem örömódát írok az egyesületünkről, az összejövetelekről, a metszés-bemutatókról, bormustrákról, kirándulásokról,

termék-kiállításokról, más, az életünket
meghatározó eseményekről. Nincs is szándékomban. Az ilyenek közlésére ott vannak a kiadványok.
A „születésnapi” köszöntésen túl szándékom volt, hogy minél több palotai,
péti fiatal és fiatal család érdeklődését
ráirányítsam a ház körüli testmozgás, a
saját zöldség, gyümölcs ízének, zamatának örömére. Azért is, mert tagságunk
átlagéletkora bizony bőven benne van a
harmadik emberöltőben, és sajna, egyre
gyakrabban elfáradunk...
Kedves Kertbarátaim! Kívánok nekteknekünk sok-sok örömérzést a „birtokon”,
a magán- és a társas életben egyaránt. Az
egyesületünknek pedig további sok éves,
évtizedes eredményes tevékenységet!
„Jó bor, jó egészség!”

kor elsőként Lázár Vilmost, Dessewffy
Arisztidet, Kiss Ernőt és Schweidel Józsefet végezték ki. Ők kegyelemből golyó általi halálban részesültek.

Hogy az értünk elhullott vérből mindig
új élet fakad.
És feltehetjük a kérdést, sikeres volt az
1848-49-es szabadságharc üzenetének elnyomása? Ezt a történelem egyértelműen megválaszolta. Nem
küzdelmeink végső állomása
volt, hanem csak egy fájdalmas,
fájdalmasan dicső fejezete annak, ami 1848. március 15-én
kezdődött el, és a kiegyezéssel
teljesedhetett ki. Az aradi 13-ak
mártírhalála, Batthyány és ’48
valamennyi hősének vértanúsága a kiegyezés utáni egyedülálló
felemelkedésben, a magyar polgárosodásban nyerte el értelmét.
A magyarságot a történelem összes vihara sem volt képes megtörni. Mert van,
amikor halni kell a hazáért, van, amikor
élni és tenni érte!
Ahogyan a Szózatban is megfogalmazza Vörösmarty Mihály:
„És annyi balszerencse közt,
Olly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e’ hazán”
Németh Viktor

Gelencsér István

Október 6.
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy
Arisztid, Kiss Ernő, Knezich Károly, Lahner
György, Lázár Vilmos, Gróf LeiningenWesterburg Károly, Nagy-Sándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác,
Gróf Vécsey Károly, Gróf Batthyány Lajos…
Ezek a nevek minden magyar számára
ismerősen csengnek. Október 6-a nemcsak azt jelenti, hogy akkor egy addig soha
nem látott, véreskezű politikai leszámolás
vette kezdetét, hanem a szabadságharc eszményének végső porba tiprási kísérletét is.
Ha ellátogatunk a Vas megyében található Rátót községbe, érdemes megtekintenünk az Aradi-emlékparkot. Ott látható
a 13 szimbolikus sírkő, rajta a 13 névvel,
az aradi vértanúk neveivel. Utána pedig figyeljük meg a mindegyik sírkőhöz és névhez tartozó tölgyfát.
A legenda szerint ezeket a tölgyfákat
maga Deák Ferenc ültette, majdnem 10
évvel azután, hogy a Haynau által kirendelt hóhérok végrehajtották az ítéleteket.
Ezek közül a fák közül sok még ma is a
föld mélyébe gyökerezve áll. Ahogyan az
aradi vértanúk is mélyen belegyökereztek a magyarság történetébe.
1849. október 6-án, reggel fél hat-

Később, 9 magyar honvédtábornokot
(Török Ignác, Láhner György, Knezich
Károly, Nagysándor József, LeiningenWesterburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és Vécsey Károly) vezettek
a bitófához.
Ugyanezen a napon Pesten kivégezték
az első magyar miniszterelnököt, gróf
Batthyány Lajost. Szimbolikusan őt is
golyó általi halálra ítélték.
És mi lehet számunkra a tanulság a
Deák Ferenc által ültetett tölgyfákból?
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Ég és Föld között
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban szeptember 4-én, pénteken nyílt meg
Balogh László+ és Balogh Klára, apa és
lánya, Ég és föld között című kiállítása.

Balogh Klára

Az intézmény számára is különleges alkalom volt ez a délután, mert bár
egész nyáron működött a ház, művészeti csoportjaik próbáltak, élték szokásos
közösségi életüket, és szabad téren néhány koncert is lebonyolításra került, de
zárt helyen fél év után először rendeztek
mindenki számára nyitott programot.
Ez a tárlat egy olyan sorozat része lett
volna – de a rendkívüli helyzet miatt
most ez volt az első alkalom – ahol péti
kreatív családok több nemzedékének
műveiből nyílik kiállítás.

Az alkotók közül az édesapa, Balogh
László már több mint két évtizede nincs velünk. De a régi pétiek még emlékeznek rá.
A Péti Nitrogénművek fotósa és dekoratőre
volt. A gyárat és a települést fényképezte
sok-sok éven keresztül. Nincs olyan fotókiállítás, helytörténeti vagy üzemtörténeti
munka, ahol ne találkoznánk felvételeivel.
Szabadidejében festett és rajzolt. Ezekből az
alkotásokból válogatott lánya a kiállításra.
A tárlaton gyermeke, Balogh Klára művei is szerepelnek, aki a péti iskola testnevelés-tanára, de egyben
gyógymasszőr, kosárlabda-edző, jogosítvánnyal rendelkező vitorlás, a Balaton
szerelmese, aki minden szabadidejét a
tavon tölti. Édesapja halála után kezdett
el intenzívebben rajzolni és festeni. Élete
első kiállítása ez a mostani.
Péntek délután az érdeklődőket először Angeli Katalin igazgató köszöntöt-

A bonitások
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te, majd a megnyitó műsorában stílszerűen családtagok vettek részt. Balogh

Fehér Tibor

Klára, Babu legkedvesebb unokabátyja,
Fehér Tibor méltatta az alkotókat, aki
nagy tisztelője keresztapja és unokahúga
munkásságának. Visszaemlékezésében
sok-sok meghitt-átélt pillanatot idézett
fel azokból az időkből, amit keresztapjával együtt töltött. Fellépett még Babu
keresztlánya, Balogh Panka is, aki táncos társaival, Fazekas Leventével, Hanti
Biankával és Hanti Szabolccsal többek
között szambát, rumbát, cha-cha-chát
mutatott be a közönségnek. Mindnyájan a Bonita Sporttánc Egyesület,
Veszprém tagjai.
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Horváth László fafaragó kiállítása
Október elsejétől tekinthető meg Horváth László fafaragó kiállítása a Pétfürdői
Közösségi Ház és Könyvtár előcsarnokában
az intézmény nyitvatartási idejében.
Horváth László Várpalotán született
1982-ben. Pétfürdőn 2019 óta él család-

jával, feleségével és két kisleányával. Az

egyik balatonfűzfői gyárban dolgozik
hegesztőként.
Nyolc évvel ezelőtt gondolt először a fafaragásra úgy, mint hobbira, a szabadidő
eltöltésének lehetséges módjára.
Kézügyességét felismerve három éve
gyakorlatban is hozzákezdett a fa megmunkálásához. Kezdetben karácsonyi,
húsvéti apró díszeket
készített a családnak,
rokonságnak. Többek között megtanulta a fa kiválasztását, a
térlátást, a perspektíva ábrázolását. Ahogy
mondja, minden faragás kihívás számára a
fantázia és az alkotás
terén egyaránt. Kedvenc fái a hárs és a tölgy.

Horváth László

Munka utáni kikapcsolódás céljából
alkot, ami a családja mellett örömet okoz
neki, és reméli, ez a tevékenység elkíséri
hosszú időre. Így kapcsolódik össze a fa
és a fém szeretete életében, munkájában,
hobbijában, alkotásaiban.
G.I.

Utazó Digitális Élményközpont
Pétfürdőn
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár
„állomáson” is megállt az Utazó Digitális
Élményközpont szeptember 8-án.

Mint arról már korábban is többször
beszámoltunk, a DJP-ről, azaz tudják,
a Digitális Jólét Programról van szó most
is. A Digitális Jólét Program
Pontok fejlesztése című nyertes
pályázatunk keretében számos
új eszközzel, „okos-eszközzel”,
lehetőséggel gazdagodott 2018
augusztusa óta, az eszköztelepítés után könyvtárunk. Olvasóink hamar birtokba vették, napi
szinten használják is a
laptopokat, a nyomtatót-szkennert.
Sokan éltek, élnek
a lehetőséggel, hogy
Drónröptetés az okostelefon, a lapIgazi tartalommal bíró, interaktív, top használat közben felmerült
izgő-mozgós, nyüzsgős, kipróbálós, problémákat próbáljuk meg
nyomkodós, tekergetős, mindent meg- együtt megoldani, segítsünk
fogható, szájtátva csodálkozós bemutató eligazodni ebben a digitális útrészesei lehettünk. Megismerkedhet- vesztőkkel teli világban.
tünk a 3D-nyomtató rejtelmeivel, a legoEnnek a nagy projektnek a
robotokkal, reptettünk drónt és VR- részeként volt lehetőségünk
szemüveggel hullámvasutazhattunk.
Pétfürdőre is meghívni ezt

a bemutatót a gyerekek nagy örömére.
A digitális világ csodái ma még sokunk
számára, ha néha felfoghatatlanok is, de
abban bizonyára egyetértünk, hogy elgondolkodtatók, izgalmasak.
A legizgalmasabb azonban a program során megismert eszközökben rejlő lehetőség.
Nagy élmény volt, köszönjük Pikó Tamás csapatának és a DJP-nek!
Borbélyné Schenek Szilvia
könyvtárvezető
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HÁÁÁT ez rémes volt….!
ÓÓÓ, hát nem ÚÚÚGY rémes!
Egy író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával és mesefiguráival – kiindulva történeteiből, nem is sikerülhet rosszul. De
miként is lehet rémes az, ami nem rémes???
Hát lássuk csak!
Kis olvasóinak a Rém jó könyvek-sorozatát mutatta be az írónő, a mese szereplőinek rajzolójával, illusztrátorával Dudás
Győzővel. Mimi, Piri, Memo, Dönci, MiCsi-Bá-Csi, Sáfrány és a banyatanya lakóinak történetei 8 kötetben vezetik végig a
kalandozni vágyó, olvasni tanuló ifjakat
az olvasóvá válás – hála ezeknek a könyveknek – cseppet sem rögös útján.
Az írónő angol-német szakon végezte el az egyetemet, tolmácsolt, tanított
nyelveket és fordít a mai napig a mesék,

regények írása mellett. 36 könyve jelent
meg, és már nyomdában van a legújabb

Tikk-takk című. Ebben Körtemájer- könyve megtalálható, kölcsönözhető a
Sercli Pál hajóskapitány segít trükkösen könyvtárunkban.
Nekem a Tündérboszorkány az egyik
és így könnyedén megtanulni ebbe a
remek mesébe csempészve a „Hány óra
is van? ” tudományát.
Azt gondolom, az
írás, az illusztrációk
készítése során fantasztikus lehet belemerülni
egy-egy
történetbe, a szereplőkkel együtt élni, a
mese, a regény világában létezni, míg
teljesen elkészül, kerek lesz egy-egy mese,
Az alkotó páros: Dudás Győző és Bosnyák Viktória
hogy
aztán az olvasó kézbe kedvencem, melyet ikerlányai Sári és Dóri
vehesse, hogy ő maga is kedvére írt. Ebben a kötetben egy iskolai
a történet részévé vál- könyvtár és a boszorkányosan tündéri
hasson. Ennek része- könyvtárosának történetét ismerhetjük
sei lehettünk egy közös meg. A másik kedvencem a Mantyusok
rémrajzolás erejéig ezen című meséje, ebben egy kisfiú és egy maa délelőttön. Minden kis nó-kutya szeretettel, kalanddal, törődéssel
olvasónk saját rémet raj- teli barátságáról olvashatunk.
Várlak benneteket, hogy együtt vázolhatott Győző bácsival, miközben Viki néni laszthassunk meséi közül. Remélem,
mesélt-mesélt, banyává, kedvet kaptatok, kaptok majd Viki néni
könyveihez, az olvasáshoz. Találkozmedvévé változva.
Viki néni könyvei iz- zunk a könyvtárban!
Borbélyné Schenek Szilvia
galmasak, színesek, ötletesek, viccesek,
könyvtárvezető
okosak, fordulatosak, szinte minden

Bár már erősen benne járunk az őszben, néhány nyári emlék felidézése talán mégsem
hiába való. A következő oldalakon a már tovatűnt napfényes évszakunk egy-egy szép
pillanatáról, eseményéről olvashatnak.

Nyár derekán
Loholunk lefelé az utcán. Az enyhe lejtőn mellettünk egy kis játéktraktoron robog a kisfiunk. Örömtől ittasan és némi
meglepetéssel az arcán tétován rángatja a
kormányt hol jobbra, hol balra. Az imént
érzett rá, hogyan lehet a pedálokkal mozgásba hozni azt a komoly járművet, nem
csoda, hogy kicsit esetlen még. Az apjával
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büszkén rohanunk utána az utcán, hiszen
az imént kezdte tekerni! Csak semmi szülői elfogultság, de akkor is már egyedül
száguldozik a lábbalhajtós traktorral.
Egy ismerős portához érünk. A kétszárnyú kapu tárva-nyitva, bent éppen
ponyvát terítenek le az udvarra. Férjem
megtorpan – Ide menjünk be! Mindjárt

hozzák a búzát! – mondja nagy szakértelemmel. Beköszön, számára mindenki jó
ismerős. – Lajos hozza a gabonát? – kérdezi. – Igen, most végeztek, mindjárt jön!
– válaszol Sándor, az érkező termény gazdája. – Ezt meg kell néznünk! – mondja
nekem, olyan gyermeki örömmel, mintha most látna először ilyet.
›› ›› ››

Pétfürdői Krónika
XVIII. évfolyam
›› ›› ›› Kikapja a fiunkat a traktorból, és
bőszen magyaráz neki, hogy mindjárt
jön Lajos bácsi a traktorral, és oda fogja borítani a gabonaszemeket. A fiam
mosolyogva hallgatja, kapkodja a fejét,
hogy honnan jöhet a Lajos bácsi, hol a
kapura néz, hol a leterített ponyvára.
Egyszer csak a távolból motorzúgás hallatszik. Már a közelben van.
Gyermekünk átvéve apja lelkesedését,
ugyanabba az irányba nyújtózkodik.
Már látszik az utca végén. Érkezik a
jókora pótkocsinyi búza. Lajos, a tagbaszakadt, napbarnított sofőr a keskeny

kapu ellenére rutinos mozdulatokkal
végzi a tolatást. Párszor javít rajta, mert
alábicskázik, de végül bent van az udvarban. Kipattan a traktorból, lehajtja
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a pótkocsi oldalát, a gabona eleje akár a
víz, zubogó hangon folyik le az oldalán.
Ekkorra már a gazda fia is megérkezik
segíteni. Majd elkezd szépen lassan
emelkedni a kocsi, és sistergő robajjal,
földet érnek a magok. A fiunk kitörő
örömmel fogadja a látványos produkciót. Mikor az összes szem lepotyogott a
kocsiról, a gazda és a fia szertartásszerű
mozdulattal jól odavágja a lenyíló ajtót a
pótkocsi oldalának, hogy még véletlenül
se maradjon szem a sarkokban, eldugott
szegletekben. Megcsapja az orrunkat a
friss aratás édeskés, fűszeres illata.
Ekkor már az
egész család odasereglik, mintha
egy rég várt vendég érkezett volna. Az asszonyok
vödröket hoznak.
Így tesz a gazda
édesanyja is. A
hajlott hátú nénike, arcán széles
mosollyal, ráncai
között kivillanó
csillogó tekintettel vizsgálja a nagy halom búzát. Kezével beletúr, egy maroknyit felmerít,
ujjai közt pergeti a magvakat, arcán
öröm, de még milyen! A fiunk is kö-

zelebb megy a nagy kupachoz, őszinte mosollyal arcán ő is hasonlóképpen
tesz. Kis kezeit könyékig meríti a ga-

bonában, majd az ujjai között hagyja
kifolyni a szemeket. Érdekes, jóleső, új
tapasztalás számára. A nénike csengő
hangon kacagni kezd, és megállapítja,
hogy mekkora már ez a kisfiú. – Repül
az idő! – mondja. Hangjában megannyi
aratás visszhangzik, melyet átjár az izgalom, öröm, elégedettség, megújulás,
reménység…
P. Szabó Orsi

A névadó lovagkirály
925 évvel korábban,
játszadozók csak
július 28-án Szög nevű
el is képzelhetlovával a lemenő napot
tétek valaha. A
követve halt meg a telekoronát ki kell
pülésünk második tempvinni és meghorlomának névadója: I.
dozni az egész
Szent László király.
nép előtt. Mert
Emlékezve rá, állengem válaszjon itt egy részlet Igtottak, mind a
nácz Rózsa: ÜNNEPI
hétvezér maraFÉRFIÚ (Püski, 1989)
dékai, a teljes
című könyvéből.
törvény, a Vér„…A koronát a tempszerződés hamilomban a fejemre tették,
sítatlan szentsége
s mikor utána párnára
szerint, válaszhelyezve, magam előtt
tottak a kisebvitettem: új ceremóniát
beket képviselő
Szent
László
szoba
a
péti
római
katolikus
kezdtem. Ez az egész. A
főbbek, és a kitemplomban sebbeknek, az
korona jelentését jobban, s
mélyebben tudom, mint ahogy ti, koronával egész népnek a királya lettem, azoké is, akik

nem férnek be egy ilyen koronázó templomba. Te ezt nem gondolhattad természetesen,
te, ti nem érthettek engem… Mikor Istvánt
szentté könyörögtem, mikor később megvilágosodott előttem, hogy azért tehettem meg
szentnek, mert valóban az volt: úgy, ahogy
én tudom és élem, hogy mi az szentnek lenni – régebbről, mint ti tanítjátok, régebbről,
mint a szentírás, a zsidók, sokkal régebbről,
– ó én tudom, akkor is magamért imádkoztam, a magam szentségéért vívtam, mert
azzá kell válni, azzá, ez az ember egyetlen
útja, nincs más célja az életnek, csak ez, –
mikor a rokonaimat segítettem, akkor is a
magam útját jártam, nekem volt jó segítőnek
lennem, nekem kellett a jóindulat, rajtam
segített az, hogy másokon segítettem, azért
véreztem és harcoltam…”
Az idézetet találta és lejegyezte Gelencsér
István
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Szent István ünnepén
Augusztus elejére a tengerként hullámzó
búzamezőkből, már csak a tarló marad,
helyenként a gúzsba kötött szalmabálákkal.
A nyári tikkasztó melegben úgy ragyognak,
mintha aranyló gyűszűk lennének szétszórva a mezőn. Nagyon divatos körbálával
pózolva hangulatos fotókat készíteni. De vajon belegondolunk-e, hogy
mit jelez előre az üres búzatábla?
Ma már nyilvánvaló dolog,
hogyha betérünk egy pékségbe,
kedvünkre válogathatunk a péksütemények, kenyerek között. De mi
is kell ahhoz, hogy ezt mi megtehessük? Az, hogy egy gazda minden nap kora reggeltől késő estig a
legnagyobb gondossággal művelje
földjét. Az időjárással hol dacolva,
hol pedig csendesen beletörődve,
de állva a sarat mindaddig, míg a
búza nyár derekán lehajtott fővel várja az aratást.
Augusztus 20-án Szent István királyunk előtt tisztelgünk. Ez a nap a magyar államalapítás, az új kenyér ünnepe
is. Mint minden évben, Pétfürdőn 2020ban is a Szent László templom harangja
hívta a híveket a szentmisére, melyet a

hagyományokhoz híven, augusztus 20-a
tiszteletére celebrált Halmágyi Zoltán
plébános. A rendezvény a Himnusz felcsendülésével folytatódott a Szent István
téren. A Szent László Kórus éneke által
kísérve az új kenyet Halmágyi Zoltán
szentelte meg.
Az ünnepi
beszédet Németh
Viktor
egyetemi hallgató mondta.
Köszöntőjében
az emlékezés és
a jövőbe tekintés mellett az
idei év nehézségeiről is beszélt,
melyek következtében
az
Németh Viktor idei jeles napok
is különlegesebbek: „Ebben az évben, egy
senki által előre nem látott járványhelyzet
közepette mit is jelenthet nekünk az államalapítás ünnepe? Az idei esztendőben ez az
ünnep nem csak egy megálló az állandóan
forgó mókuskerékben, mint sokaknak volt
az elmúlt években.

Idén ez egy különleges nap, hogy itt állhatunk vállvetve, egymás mellett, beszélhetünk
régen látott barátokkal, ismerősökkel, családtagokkal. Ezekben az embert próbáló időkben
ez az egyik legnagyobb kincsünk. Ez az egyik
különlegessége az idei augusztus 20-ának. Ez
az év mindannyiunk életét gyökeresen megváltoztatta. Több hónapos bezártság, kilátástalanság és bizonytalanság övezte sokunk elmúlt hónapjait a veszélyhelyzet ideje alatt. Ha valaki
Önöknek azt mondta volna egy évvel ezelőtt,
hogy 2020-ban ez vár ránk, hittek volna neki?
Nem hittem volna, hogy elkényelmesedett
világunkat ennyire fel tudja bolygatni egy járvány. A magyar államalapítás ünnepe egyaránt
alkalmas a múltra való emlékezésre és a jövőbe
tekintésre is. Milyen magyar államot teremtettek elődeink és ezredév után mi, mai magyarok
milyen államot szeretnénk magunknak?”
Az ünnepi műsort a Berhidai Táncegyüttes adta, akik Sárközi karikázóval, Dél-alföldi páros tánccal és Rábaközi táncokkal
készültek a jeles napra. Az új kenyér az
eddigi hagyományokkal ellentétben idén a
járványhelyzet miatt nem lett kiosztva. Az
ünnepség végén lehetett egy-egy szeletet
venni a friss, ropogós péksüteményből.
P. Szabó Orsi

Örömzene a ligetben
Nehéz időszakon ment keresztül
mindenki a tavasz folyamán. A rendezvényeket sorra le kellett mondani,
az otthonunk négy fala között kellett
töltenünk a szabadidőnket. A helyzet
normalizálódása után, a járványhelyzet
csillapodásának köszönhetően szépen
lassan újra kimehettünk az utcákra, közösségi terekre, és kisebb programokon
vehettünk részt.

A tavaszi bezártság után a Pétfürdői
Közösségi Ház és Könyvtár egy jó hangulatú koncerttel szeretett volna kedveskedni a lakosságnak. Július 18-án a
Savaria Rézfúvós Együttes látogatott el
Pétfürdőre, hogy szórakoztassa a helyieket. A zenekar széles repertoárjában
mindenféle
műfaj
megtalálható a dixie-

Savaria Rézfúvós Együttes
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land stílustól egészen a modern popkultúráig. Színes műsorukban mindenki
megtalálhatta a neki kedves ismerős
dallamokat kicsit másképpen, fúvós
hangszereken előadva.
Pátkai Brigitta
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Pétfürdőre is megérkeztek a Perseidák
A szemfülesek minden augusztusban
ragyogó fénycsíkokat pillanthatnak
meg az esti égbolton. A Perseidák meteorraj idén is csodálatos élményt nyújtott, melyet kihasználva a Pétfürdői
Közösségi Ház és Könyvtár egy közös
csillagnézős eseményre invitálta a péti
lakosságot augusztus 12-én, a raj maximumán.
Az éjszakába nyúló csillaglesésre a
Perseidák zenekar alternatív koncertjével
hangolódhatott rá a közönség. A külön-

leges, lélektől lélekig áradó zene hatására tökéletesen csillagnézős hangulatba
került a pokrócokon, kempingszékeken
helyet foglaló publikum. Az utolsó hangok elhangzása után megkezdődhetett
az égitestek megfigyelése.
Kocsis Antal amatőr csillagász, a Magyar
Csillagászati Egyesület Holdmegfigyelési
Szakcsoportjának vezetője kalauzolta a
vendégeket az éjszakai égbolt rejtelmeiben. Bevezetést
nyújtott az aszt-

ronómia világába, megmutatta a kisebbnagyobb csillagképeket, a szabad szemmel is látható bolygókat, meteorokat,
majd két nagy teljesítményű távcsővel
naprendszerünk két hatalmas planétáját
is szemügyre lehetett venni. A gyönyörű
tiszta égbolton a szemfüles szemlélődők
rengeteg aszteroidát csíphettek el, és számolhatták közösen a felvillanó fényeket.
P.B.

Perseidák zenekar

A nyár tovasiklik
Megérkezett az ősz, beköszöntöttek a
hűvös napok. Ismét lezárult egy vidám,
örömökkel teli időszak. A Pétfürdői
Közösségi Ház és Könyvtár is hozzá
szeretett volna járulni ahhoz, hogy ne
könnyekkel, hanem jókedvűen mondjunk búcsút a nyárnak, és üdvözöljük
az őszt.
Augusztus 29-én, szombaton került
megrendezésre a péti ligetben az az
évszakot záró, évszakot köszöntő prog-

ram, amelyet a Dance Action SE táncosai nyitottak meg. Ezután a Malac
Együttes sajátos világába tekinthettek,
ha llgat hattak, fülelhettek bele
az
érdeklődők,
és
szórakozhattak, táncolhatta k,

énekelhettek együtt önfeledten a zenekarral az utolsó meleg esték-éjszakák
egyikén.
Pátkai B.

Dance Action SE

Malac Együttes
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Programok, hírek, közlemények

Pétfürdőn 2020. október 23-án 16 órától a Hősök terei 56-os
emlékkőnél az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire
koszorúzás keretében emlékeznek az önkormányzat, valamint a civil szervezetek, intézmények képviselői.

KID ROCK AND ROLL sport- és táncfoglalkozásra
várják 3 éves kortól a gyerekeket a Pétfürdői Közösségi
Ház és Könyvtárban keddenként 17 órától. A szakosztály vezetője Putics-Bondor Virág magyar bajnok, világbajnok.
/www.kidrockandroll.hu/
Október 28-án 18 órakor nyílik a Pétfürdői Közösségi
Ház és Könyvtár emeleti nagytermében
Buzásné Lázár Anna Mária, Buzás Bence, Buzás Dániel Papír-képek című kiállítása.
A tárlatot Kavecz Edina fotográfus nyitja meg.
A szervezők kérik, a résztvevők figyeljenek a kötelező óvintézkedések betartására. A program egész ideje alatt a 6
éven felülieknek az orrot és szájat eltakaró maszk viselése
kötelező. A rendezvényen kép- és hangfelvétel készül.
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