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Advent
Téli alaptapasztalatunk a sötétség és 

a hideg: hiányzik a fény, a melegség. 
Ahogy hosszabbodnak az éjszakák, 
minden sejtünk elkezd áhítozni a tavasz 
után. 

A katolikus egyházi év advent első va-
sárnapjával kezdődik, és a következő év 

első adventi vasárnapját megelőző vasár-
nappal, Krisztus Király ünnepével zárul. 
Az advent tehát az egyházi év első része, 
Jézus születésének az ünneplésére (kará-
csony) való előkészület. 

Jelentése: eljövetel, várakozás arra, ami 
előttünk áll. Ez a vágy nem arról 
szól, hogy mindenestül rossz a je-
len, még a COVID-19 járványhely-
zet alakulása ellenére sem – hanem 
arról, hogy van benne titok, lehető-
ség, távlat, ami majd egy még elrej-
tőzött jövőben bomlik ki. Nem kell 
azt gondolnunk, hogy a ma csak a 
pandémiáról szól, és a helyzetünk 
reménytelen, kétségbeejtő – ugyan-
akkor nem feledhetjük a holnap 
még el nem érkezett kincsét sem. 
A téli napforduló, a világos percek 
óvatos, szinte észrevehetetlen gyara-
podása már a tavasz szépségét idézi. 

Zakariás próféta így ír Isten eljöve-
teléről: „Azon a napon nem lesz többé 
sem hideg, sem fagy. Csodálatos nap lesz 
– csak az Úr ismeri. Nem lesz nappal és 
nem lesz éjjel; és este is világos lesz” (Zak 
14,6–7). A gondolat, hogy Jézus éjszaka, 
télidőben látta meg a napvilágot, kívül a 
lakott városon, az emberi létezés perem-
vidékén, ahol a fizikai sötétség mellett 

megjelenik a szív ridegségének minden 
komor súlya, tulajdonképpen ezt jelen-
ti: az Isten nem egyszerűen csak „testté 
lett”, hanem alászállt az emberi létezés 
legmélyebb bugyraiba. Nem rettent visz-
sza semmitől, ami része az emberi létnek. 
Ő ma sem akarja, hogy a születése napján 

hideg vagy fagy 
legyen. Szeret-
ne mindenkit 
elérni azzal a 
bensőségesség-
gel, gyöngéd, 
illatos szeretet-
tel, amivel csak 
egy csecsemő 
érintése, moso-
lya tudja meg-
ajándékozni a 
sokszor már fá-
sult felnőtteket.

Amikor vi-
lágra jön, va-

lójában mi jutunk el a világosságra. 
Hisz hogyan bírná elviselni az Isten, 
hogy közülünk akár csak egyetlennek 
is sötétségben, kitaszítottságban, tes-
ti-lelki hidegben kelljen élnie? Ez ösz-
szeegyeztethetetlen lenne mindazzal, 

ami Ő maga, s amit el szeretett volna 
mondani a karácsonyi titokkal. Már-
pedig sötétségből millióféle van: félel-
mek, traumák, gyászok és frusztrációk, 
az életünket megkötöző, olykor szinte 
agyonnyomó súlyok. Dolgok, amikről 
nem beszélünk. Amiket nem merünk 
kimondani. Amiknek a tudatosulásá-
tól is rettegünk. Amik elől képesek va-

gyunk egy egész életen át menekülni. 
Betlehemből nem kell tovább futni. A 
csecsemő arcában ott az igazság: Jézus 
„nem szorult rá, hogy bárki is felvilágo-
sítsa az emberről. Tudta, mi lakik az em-
berben” (Jn 2,25). Tudta, hisz azért lett 
emberré, hogy belülről, velünk együtt 
tudjon mindent rólam, rólunk, a sötét-
ségről, s a fény utáni vágyról – hisz ő 
az Emmánuel, akinek neve ezt jelenti: 
„Velünk az Isten” (Mt 1,23). 

Karácsonykor fénybe borul az éjsza-
ka. Az Isten újszülött fia, akit nekünk 
kell megfogni, kézbe venni, betakarni, 
táplálni. Nekünk kell vigyázni a Min-
denhatóra! Van ennél nagyobb „félelem-
mentesítés”? Nem a bíró ő, akitől retteg-
ni kell, nem a hatalom, akinek túlereje 
elől joggal menekülünk, nem egy újabb 
sötétségcsepp a már amúgy is nyomasz-
tó félelemtengerben. Azért van itt, hogy 
merhesd elmondani neki, amit magad 
elől is rejtegetsz. Azért így jött el, hogy 
most már igazán bármit odaadhass neki, 
mint a pásztorok a maguk kis ajándéka-
it. Átalakulás. Sötétből fény. Mélységből 
magasság. 

Pilinszky: Egyenes labirintus című 
verse ebbe a titokba, a karácsonykor 

Istentől nekünk ajándékozott 
csodába vezet be:
Milyen lesz az a visszaröpülés,
amiről csak hasonlatok beszélnek,
olyanfélék, hogy oltár, szentély,
kézfogás, visszatérés, ölelés,
fűben, fák alatt megterített asztal,
hol nincs első és nincs utolsó 
vendég,
végül is milyen lesz, milyen lesz
e nyitott szárnyú emelkedő zu-
hanás,
visszahullás a fókusz lángoló
közös fészkébe? - nem tudom,
és mégis, hogyha valamit tudok,

hát ezt tudom, e forró folyosót,
e nyílegyenes labirintust, melyben
mind tömöttebb és mind tömöttebb
és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok ál-
dott, kegyelmekben gazdag adventet és 
karácsonyt és nagyon boldog új eszten-
dőt!

Fazekas Péter

Szélesy Balázs fotója

Révész Andrea fotója
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Advent csendje
Advent naptári időszaka a karácsony 

előtti négy hét, ami mintegy beveze-
ti karácsony ünnepét. Szakrális jellegű 
időszak, tekint-
ve, hogy kará-
csonyra, Krisz-
tus születésének 
ünnepére mu-
tat. Keresztény 
hitünk szerint 
Krisztus közel 
kétezer évvel 
ezelőtt a Földre 
jött, megszüle-
tett emberi test-
ben. Erre is utal 
az ünnepi idő-
szak latin neve, 
adventus (érke-
zés, eljövetel). 
A Krisztusban 
hívőket továbbá 
figyelmezteti az 
egyház remény-
ségére, Krisztus-
nak az idők vé-
geztekor való második eljövetelére is.

Vannak egyházak, amelyek liturgi-
kus események sorozatával töltik meg ez 
időszakot, mások inkább az elmélkedés-
nek, a bekövetkező esemény (karácsony) 
előtti „csendnek” szentelik e napokat. A 
csend, az elmélkedés természetesen a li-
turgikus eseményeknek is része.

Úgy gondolom, minden embernek 
szüksége lenne e csendre, tekintve ro-
hanó, zaklatott világunkat, a „gyor-
suló idő” eseményeit. (A mai hírközlő 
eszközök szinte azonnal ütköztetnek 
bennünket a világ távoli eseményeivel 
is.) Néhány hét az évben, amikor időt 
szakíthatnánk önmagunkra, lelkünkre. 
Amikor félretehetnénk a nem annyi-
ra fontos, vagy halasztható dolgokat, 
és megszabadulhatnánk a feleslegesen 
hordozottaktól. Lehetne ez a számve-
tés ideje, amikor keresztény emberként 
mérlegre tesszük hitünket, istenfélel-
münket, amikor szembenézünk önma-
gunkkal, és átnézzük kapcsolatainkat 
közösségeinkkel, barátainkkal. 

Amikor megvizsgáljuk családunkkal 
való viszonyunkat. Viszonyunkat házas-

társunkkal, gyermekeinkkel, vagy éppen 
elidegenedő világunkat látva, idős szüle-
inkkel, ha még a jó Isten kegyelméből itt 

vannak. Jó lenne, 
ha a csend „hang-
jai”, mert vannak 
annak hangjai… 
valami jóra, irgal-
masra, szeretet-
teljesre indíthat-
nának bennünket 
még karácsony 
előtt, hogy azután 
ezekkel a han-
gokkal, tettekkel, 
fölösleges terhek 
nélkül léphetnénk 
az ünnepbe.

Mint gyakorló 
keresztény ember, 
szeretném, ha az 
advent minden 
embert a Krisz-
tust ünneplő 
karácsonyba ve-
zetne. Jó lenne, 

ha zajos, karanténos, vírusfertőzéssel 
fenyegető, félelmet gerjesztő világunk-
ban mindenki találkozna a békesség 
fejedelmével, Krisztussal, és benne bé-
két, nyugalmat és menedéket találna. 
Szeretném, ha az adventi idő végén a 
karácsonyi ünnep nem annyira a köl-
tekezés, a testünket, lelkünket fárasztó 
munka napja lenne, hanem a tiszta sze-
retet kifejezésének, keresztény hitünk 
megerősödésének, kifejezésének alkal-
ma lehetne. 

Tudom, hogy nem mindenki értelme-
zi így a bekövetkező ünnepet. Mégis… 
talán a szeretet útjain való elindulás, a 
békesség igyekezete nem idegen a más-
képpen gondolkodók számára sem.

Adjunk alkalmat adventnek a csendre! 
Ismerjük fel ennek a csendnek hangjait! 
Jóra, szépre, békességre, szeretetre, türe-
lemre, nemes tettekre buzdító, Istenre, 
Krisztusra mutató hangjait… Halljuk 
meg ezeket a hangokat, és azok szerint 
érjünk el karácsonyi ünnepünkbe!

Nagy Miklós 
lelkipásztor

…nyomasztó!
Tizedik hónapja tart. Kisebb szünetet 

azért tartott, amikor lélegzethez jutot-
tunk. Pár hónap felfrissülést, ismerő-
sökkel való találkozást, utazást megen-
gedett. Egyébként mindig itt volt. Az 
emberek többségét megijesztette. Nem 
ismertük, csak azt tudtuk, hogy veszé-
lyes. Egy durva betolakodóként túrta 
fel az életünket fenekestül, egyik pilla-
natról a másikra változtatta meg a min-
dennapjainkat. Családi kapcsolatainkat 
leszűkítette, gyermekeinket és felnőtt 
társainkat otthon tartotta. 

Az emberiséget a történelme során – már 
az ókortól – több nagyobb járvány is súj-
totta. Pestis, kolera, tífusz, lepra, spanyol-
nátha. Elődeink hátrányból indultak a 
betegségek leküzdésében. Kevesebb orvosi 
tapasztalattal rendelkeztek. Nem ismerték 
fel, hogy a higiénia mennyire fontos egy 
járvány mihamarabbi leküzdésében.

Az évekig tartó pestisjárvány Európa 
lakosságát megfelezte a középkorban. 

Ismeretlen nyavalyával álltak szemben, 
azonban akkor is hasonló módszerekkel 
próbálták megszüntetni a terjedést. Ol-
vastam olyan nagyvárosról, amelyik tel-
jesen elzárta magát a külvilágtól, és csak 
szigorú ellenőrzések után, és indokolt 
esetben lehetett bemenni. Nem is esett 
senki a halálos kór áldozatává. A maszk 
viselése sem új keletű. 

Napjainkra minden megváltozott. 
Nagyot fejlődött az orvostudomány, a 
gyógyszerészet. Tudjuk, hogy a betegsé-
geket láthatatlan baktériumok és vírusok 
okozhatják, és nem „apró magvacskák”, 
vagy „olyan elemek, amelyek hatására a 
levegő megbetegít”. Tudjuk, hogy rette-
netesen fontos a saját, a környezetünk és 
a lakóhelyünk tisztántartása. Idővel pe-
dig az oltásokkal védettekké váltunk a 
legveszedelmesebb kórokozók ellen.

Mi már más életre rendezkedtünk be, 
mint elődeink. Más a családok szerkeze-
te, a nők is munkába álltak.           ›› ›› ››

Szélesy Balázs fotója
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Az ünnep azé, aki várja

›› ›› ›› Nem tapasztaltunk meg nagy há-
borúkat, abból adódó kiszolgáltatottsá-
got, tömeges halált.

Talán az idősebbek 
tudják, megélték, de 
mi, a középkorosztály 
csak elmondásokból, 
illetve olvasmánya-
inkból hallottunk a 
nélkülözésről, arról 
például, hogy a há-
ború idején nem volt 
mit enni. Azt, hogy 
hogyan oldották meg 
a család ellátását az 
asszonyok, hogyan 
enyhítették a frontról, 
hadifogságból hazaté-
rő férfiak testi és lelki 
fájdalmát, hogyan él-
ték túl a férj, a fiú hősi 
halálát. A semmiből 
tartották fenn magu-
kat. Borzasztó nehéz 
lehetett, és minden tiszteletem az övék, 
annak ellenére, hogy „háztartásbeliek” 
voltak. Nyomasztó lehetett, lelket tipró, 
aggódással teli. Talpon kellett maradni, 

élni, és menetelni tovább a sors min-
den fájdalmával, keserűségével együtt. 

Nyomasztó lehe-
tett! 

Korunk anyái 
nem háztartás-
beliek. Akkor is 
nehéz volt, most 
is nehéz. Min-
den kornak meg-
adatott a maga 
problémája és 
pandémiája. Min-
den kor megta-
lálta a megoldási 
stratégiáit, de lel-
kileg is ki kellett, 
ki kell bírni. Nyo-
masztó mindany-
nyiunk számára 
az állandó maszk, 
az esti kijárási ti-
lalom betartása. 
Nyomasztó, ha a 

gyermekünk osztálya online-oktatásban 
részesül, a folyamatos hőmérőzés, a kézfer-
tőtlenítés, és nyomasztó, hogy már köhög-
ni sem merünk. 

Tavasszal, az első hullámban, igen 
erős megfázással és mandulagyulladás-
sal küzdöttem. Pár nap otthonlét után 
munkába menetkor a buszon erős köhö-
gés tört rám. Maszkomat lehúzva zseb-
kendőbe köhögtem, azonban két ember, 
hirtelen hátra kapva a fejét, rám nézett. 
Egy pillanatra nyomorult kitaszítottnak 
éreztem magam… 

A természet elcsendesült. Néhol 
vadlibák hangja veri fel a ködös égbol-
tot. Jó illattal, gyönyörű színekkel bú-
csúzott az ősz. Isten áldásával a termé-
szet körforgása megmaradt. Bizonyos 
nyugodtságot ültet lelkünkbe, hogy 
valami nem változik, sodródhatunk 
vele, akárcsak a járvány okozta válto-
zásainkkal. 

Ádvent van. Várakozunk. Várakozunk 
az Úr eljövetelére. Várakozunk, hogy az 
életünk visszatérjen a régi kerékvágásba. 
Lassan a helyére kerül majd minden, és 
örömmel telve fújhatjuk ki magunkat. 
Várakozásunk, türelmünk, a szabályok 
betartása, az egymásra és magunkra való 
odafigyelés meghozza a gyümölcsét. 

Papp Alexandra  

Portik-Lukács Loránt: Úton lenni 
című könyvének biztató gondolataitól 
advent szólal meg ismét a szívemben. 
„Igyekezzek életemet Isten szeretetében 
megélni az út folyamán. Ő átkarol, át-
járja lelkemet, vezet, csak kérjem tőle, 
hogy segítsen vele haladni az úton. A 
zárandoklat egy kapu, amelyet megnyi-

tok zarándoklataimmal Isten felé, hogy 
kiirtsa a sötétséget.”

Az emlékek tömege zajlik fel bennem. 
Emlékek, ezernyi színnel, fénnyel. 

Csodálatos gyerekkorom volt. Szüle-
im képviselték mindazt, amit én ma is 
képviselek. Az első szívnyomatékot is 
tőlük kaptam: megtanították tisztelni az 
ünnepeket. 

Tőlük tanultam, hogy az ünnep Isten 
ajándéka, mint a többi nap, s arra 
való, hogy hétköznapi mivoltunkból 
kivetkőzve tiszteljük önmagunkban 
az embert. Boldogan emlékszem 
vissza az otthon eltöltött, családi kör-
ben és szeretetben megélt adventi és 
karácsonyi estékre. Együtt dolgoz-
gattunk a szobában, elmerülve gon-
dolatainkban, mivel is okozhatnánk, 
szerezhetnénk örömet egymásnak, 
persze csak titokban. Elérkezett az 
advent, s vele az igazi nagy várako-
zás, a nagy előkészület a Megváltó 
születésére. Ez a boldog várakozás, ez 

a másiknak örömet szerezni, ez töltötte 
ki a napjainkat, ahogy közeledtünk ka-

rácsony szent napja felé. Beszélgettünk, 
édesanyám bibliai történeteket mesélt, 
évről-évre megismétlődve, mégis min-
dig új mondanivalójával testvéremmel 
együtt elgondolkoztatott bennünket. 
Karácsonykor izgalommal, boldogsággal 
teli várakozás volt a szívünkben. Édes-
apám csöngetett, megcsendült a régi kis 
harang. Körülálltuk a karácsonyfát, szü-
leim imádkoztak. Hálát adtak, hogy van 
karácsonyunk, hogy együtt lehetünk, a 
meleg békés otthonért, az életért. Az-
után énekeltünk. „Mennyből az angyal, 
lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok.” 
A gyertyák és a szeretet fényében mé-
lyebb értelmet kapott az ének. Ezután 
előkerültek a lopva és titokban készített 
ajándékok. Testvéremmel, Balázzsal, 
megköszöntük édesanyánk fáradozását, 
édesapánk gondoskodását, és hálás szív-
vel köszöntük meg a jó Istennek, hogy 
szerető, hívő szülőkkel áldott meg. Az ő 
példaadó életükkel utat mutattak az Is-
tenhez vezető út felé.                    ›› ›› ››

Kéner Ágota fotója

Fenyvesiné Edit fotója
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›› ›› ›› A második szívlenyomatot Győr-
ben a Czuczor Gergely Bencés Gimná-
ziumban kaptam, ahol a lelki egészsé-
günkre is ügyeltek, ahol tiszta ünnepi 
ruhában és tiszta ünnepi gondolatokkal 
ünnepelhettünk. Az atyák (tanáraim) 
adventben (nem csak adventben) meg-
láttatták velünk azt az utat, amely már 
akkor is egyenesen vezetett a remény-
ség felé. Bár a karácsonyi ünnepek alatt 
úgy gondoltunk rá, mint a jászolban 
született szent gyermekre, de soha nem 
felejtettük el, hogy ő az Isten fia, aki a 
bűneinkért a kereszten halt meg. Egyik 
karácsonyi megemlékezésünk gyönyörű 
dala emlékezetes számomra ma is, mert 
megértettem, hogy a karácsony miért a 
szeretet ünnepe. „Koronát, trónust ott-
hagytál Jézus, hogy a Földre lejöjj értem. 
De királyi helyet ad-e Betlehem? Nem ad 
egy kicsiny bölcsőt sem.” Bár ez a verses 
ének sok karácsonyi énekkel együtt na-
gyon szép, de hiába próbálja kifejezni 
azt a nagy áldozatot, amelyet Jézus vál-
lalt, amikor lejött a Földre. Talán éppen 
ezért lett ebből az ünnepből díszes fa és 
szaloncukor, hogy ne gondoljunk arra 
a nagy drámára, amely akkor játszódik 
le, amikor Jézus megszületik. A menny 
sír, a Föld pedig nem fogadja be. Ebben 
a drámában nagy a mi felelősségünk, 
hogy hogyan viszonyulunk hozzá.

Nekem a kereszt üzenetét rejti a já-
szol, ezért a szeretet ünnepe számomra a 
karácsony, mert anélkül nem lett volna 
húsvét és pünkösd sem. Azért a szeretet 
ünnepe, mert így én is (te is) feltámad-
hatok (feltámadhatsz) egy új és örök 
életre. „Szoros kapcsolat van a szeret és az 

öröm között. A szeretetből öröm fakad, az 
öröm pedig növeli a szeretetet.” – mondta 
Ferenc pápa. 

Mi mindnyájan elfogadó szeretetre 
vágyunk. Arra, hogy fontosak legyünk 
valahol, valakinek. Ez a segítő szeretet 
a harmadik szívlenyomat, ami vezé-
rel minket a 
Kolping iskolá-
ban, hétköznap-
jainkban és ün-
nepeinkben is. 

„Bármennyire 
is fájdalmas az 
idei év, tudjuk, 
hogy az örömteli 
pillanatok mel-
lett ugyanúgy az 
élet részét képe-
zik az árnyékos 
időszakok, ami-
kor a csalódott-
ság, sikertelen-
ség, elveszettség érzése kerekedik felül. 
A járvány teremtette nehéz helyzetben 
is a jót kell keresni, nagyobb mértékle-
tességet, figyelmet azok iránt, akiknek 
szüksége lehet rá, egyszerű imádságot a 
családban. Ez a három segíthet sokat.” – 
mondta advent első vasárnapján Ferenc 
pápa. 

Felebaráti szeretettel, J. Simon Aran-
ka: Jönnöd kell című versének rész-
letével, valamint Johannes Hartl, az 
ausburgi Imádság Háza alapítójának 
imájával kívánok kegyelemteljes ünne-
peket.
„Jönnöd kell, mert szükség van Rád!
Démoni káoszban nyakig járunk

Lám Te mégsem bíróként jössz.
Visszaadod békesség álmunk.”
/J. Simon Aranka/
„Uram, eléd hozzuk betegeinket – vigasz-
talásért és gyógyulásért fohászkodunk.
Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a hal-
doklókhoz.

Vigasztald a szomorkodókat.
Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, 
kutatóknak; erőt minden nővérnek és be-
tegápolónak ehhez a különösen nagy ter-
heléshez.
Imádkozunk mindazokért, akik szenved-
nek a pániktól. Mindazokért, akiket le-
győz a félelem. Imádkozunk a viharban 
békességért, tisztánlátásért.
Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi 
károkat szenvednek, vagy ettől kell tarta-
niuk.
Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, 
akiknek karanténban kell lenniük, ma-
gányosak, és senkit nem tudnak átölelni. 
Töltsd el szívüket szelídségeddel.
És igen, kérünk azért, hogy ez a járvány 
visszahúzódjon, a számok csökkenjenek, 
újra minden a régi lehessen.
Tégy minket hálássá minden egészséges na-
punkért.
Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy az éle-
tünk ajándék. Hogy egyszer meg fogunk 
halni, és nem tudunk mindent kontrol-
lálni. Hogy csak Te vagy örök. Hogy az 
életben annyi lényegtelen dolog van, ami 
gyakran túl hangosnak és fontosnak tűnik.
Tégy minket hálássá mindazért, amit krí-
zisek nélkül olyan könnyen figyelmen kí-
vül hagyunk.
Bízunk Benned. Köszönjük.” 
/Johannes Hartl/

Fodor Tamás

Réger Krisztina fotója

Szélesy Balázs fotója
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Homonnay Jenő életútja107 éves korában meghalt 
Homonnay Jenő, Pétfürdő 
köztiszteletnek és szeretetnek 
örvendő legidősebb polgára. A 
következő sorokkal Gelencsér 
István búcsúzik tőle.

NEKROLÓG HELYETT

Kevesen ismertek közelről, 
mégis sokan tudtak a létezé-
sedről itt, Pétfürdőn.
Azóta ismerlek, és mélysége-
sen tisztellek, amikor a fiad 
szerzett egy Beatles alumíni-
um nagylemezt a budapesti 
Ecseri piacon, és a Hősök 
terei lakásodban magnósza-
lagokra sokszorosítottuk. 
Mind a tizenhat számot, és a 
gimiben eladtuk. Jóságod és 
huncutságod emléke egész 
életemben elkísér. Márti 
néni kérdezte, mit csinálnak 
ezek odabenn? Dolgoznak. 
Ilyen lakonikus, tömör vá-
laszt adtál. Később már nem 
kérdezett, mit „élvezkedünk 
odabenn” az Erhardt-tal, a 
Obermajerrel, az Isztl-vel, 
mikor hányan jöttünk ösz-
sze. Szerettem a hangodat, 
a sztoikus nyugalmadat. Mi 
csak „édes fiam”, vagy „gye-
rekem” voltunk Neked és a 
te lelkednek is.
Pár éve fölmentem hozzá-
tok. Márti néni nyitott aj-
tót. Csókolom. Jenő bácsi 
itthon van? Nincs, elment a 
boltba biciklivel. Hát ilyen 
voltál. Sajnos múlt időben. 
A fiad, az osztálytársam, 
előtted egy hónappal ment 
el közülünk. A Mafó hozta a 
hírt. Sem én, sem a kórházi 
ápolóid nem merték elmon-
dani neked. Most már tu-
dod, hiszen együtt vagytok 
odaát. Márti nénivel is.
Adjon az Ég Nektek igazán 
örök nyugodalmat!

Pisti – édes fiad

Elhangzott 2017. október 1-jén a település függetlenség napi ünnepségén, amikor Jenő bácsi át-
vette a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány kitüntetését.

Homonnay Jenő 1913-ban született, 1936-ban 
matematika-fizika-kémia szakos tanárként végzett. 
Iskolái után rövid ideig különböző hivatalokban 
dolgozott. Majd 1937-ben Almásfüzítőn, egy ame-
rikai tulajdonú olajipari cégnél helyezkedett el. Itt 
vészelte át a háborús bombázásokat. 1947-ig dol-
gozott e helyen, s kiváló gépzsír-, olaj-, emulzióolaj-
gyártás szakemberré vált. Három év nyírbogdányi 
olajipari munka után Szőnybe költöztek, ahol a 
kőolajfínomító főmérnöke lett. 1956. január 1-jén 
áthelyezték a Péti Kőolajipari Vállalathoz, ahol – 
miután a céget a százhalombattai Dunai Kőolajipari 

Vállalathoz csatolták – 1971-től a gyáregység vezetője lett. 
Így került Jenő bácsi Pétfürdőre, s vált feleségével, Márti nénivel együtt közismert pétfürdői 

lakossá. Jenő bácsi, mindenki Tanár ura, mindig is foglakozott tanítványokkal, akiket angol-
ból, németből, matematikából, fizikából és kémiából készített fel érettségire. Élete a folyama-
tos sportolás jegyében telt. 

Gyöngyösön született, a Mátra lábánál korán megtanult síelni. Gyalog jártak fel a Kékesre 
„csúszni”, majd hazasétáltak. Fiatal korában szertornázott. Később jött a birkózás és a boksz. 
Emellett mindig vonzódott a lovakhoz is. Nagy szerelmei voltak még a vízi sportok. Ha álló-
vizet látott, vitorlázott, ha pedig folyóhoz jutott el, akkor a vadvízi evezést művelte. 

A 70-es években, a Svájcban tapasztaltak alapján, hazaérve, Jenő bácsi és társai üvegszövet-
ből, és kétkomponensű műgyantából csináltak maguknak szörföt, majd könyvből megtanul-
ták, hogyan kell hullámlovagolni. Jenő bácsi 81 éves koráig űzte ezt a sportot. Nyugdíj után 
hosszú évekig Balatonakarattyán, a vállalati üdülőben volt gondnok, s pusztán szórakozásból 
tanította az embereket vitorlázni. 100 éves korában is futott, úszott rendszeresen. 

Pár évvel ezelőtt még láthattuk nordic-walking-ozni, csónakázni az Ifjúsági-tavon, vagy 
éppen a fitneszpark eszközeit használni. Láttuk, szeretettel csodáltuk, és tiszteltük őt, a ma-
tuzsálemi kort megélt embert, a mi Jenő bácsinkat, akinek elhivatott, hosszú élete egybeforrt 
a sporttal, a test folyamatos edzésével, karbantartásával, a test és a lélek kiegyensúlyozott har-
móniájával. Életútja, sporttal való összefonódása legyen példa minden mai fiatal előtt! 

Felhívás
Kedves Pétfürdőiek!

A Pétfürdői Gondozási Központ a járványügyi helyzetre való tekintettel továbbra is 
segíti a pétfürdői lakosokat. Azok az időskorú személyek, krónikus betegek, karantén-
ban lévők vagy koronavírussal fertőzött személyek kérhetnek bevásárlást, gyógyszer-
kiváltást, akiknek nincsen vagy távol él a hozzátartozójuk, illetve nincs olyan személy 
– szomszéd vagy ismerős – aki a fent leírt tevékenységekben segítséget nyújtana.

Kérem Önöket, hogy igényeiket ne az utolsó pillanatban jelezzék, mert személyi 
feltételeink végesek, valamint a rendszeres gondozásainkat nem szoríthatjuk háttérbe. 
A központ munkatársai több feladatot látnak el nap mint nap, így kéréseiket azonnal 
nem tudjuk teljesíteni. 

Igyekszünk mindenkinek segítséget nyújtani, ezért kérem Önöket, hogy a gyógy-
szer- és élelmiszerigényüket időben mérjék fel, és legkésőbb egy nappal előbb szólja-
nak. Segítséget a 88/476-064-es telefonszámon kérhetnek.  

Megértésüket köszönöm!                                    Papp Alexandra intézményvezető 

Homonnay Jenő (1913-2020)



Pétfürdői Krónika
XVIII. évfolyam 176. szám

7

Pandémia!
November 11-től a Kormány döntése 

alapján 30 napra kijárási tilalom lépett 
életben Magyarország területén este 
nyolc óra és reggel öt óra között, amit 
január 11-ig meghosszabbítottak.

A kijárási tilalom alóli mentesülés 
egyik esete a munkavégzés, amit igazol-
ni szükséges. A munkáltatói igazolást 
rendőrségi igazoltatás esetén fel kell mu-
tatni. Egyéni vállalkozók saját maguk-
nak is kiállíthatják az igazolást. Kijárási 
tilalom alól kivételt jelent az egészség-
károsodással, életveszéllyel vagy súlyos 
kárral fenyegető helyzet, valamint a ku-
tyasétáltatás is megengedett a lakóhely 
500 méteres körzetében.

Pétfürdőn üresek az utcák és terek este 
nyolc után. A helyiek betartják a szabá-
lyokat, amit polgárőrségünk és a rendőr-
ség is folyamatosan ellenőriz. 

Járőrözéseink alkalmával azonban két-
három renitens esetre volt példa. Az If-
júsági-tónál két alkalommal horgászok 
akadtak fenn az ellenőrzésünkön. Velük 
szemben intézkedtünk. A kijárási tilalmat 
megszegővel szemben egy alkalommal 
kellett intézkedni. Egy kutyasétáltató volt, 
aki nem tartotta be az 500 méter távolsá-
got, mivel a Liszt F. utcában lakik, ő pedig 
a tónál sétáltatta kedvencét.  

Sajnálatos, hogy Pétfürdőn jelenleg 
két hajléktalan is él, akiket minden el-

lenőrzéskor keresünk, ha szerencsénk 
van, meg is találunk. Mindannyiszor 
próbáljuk rávenni őket arra, hogy men-
jenek Várpalotára, a hajléktalan szálló-
ra, de reménytelen minden próbálko-
zásunk. Velük szemben már rendőrségi 
feljelentés is történt, de mást egyelőre 
nem tudunk tenni.

A szolgálattevők létszámát 2-2 fővel 
növeltük az éjszakai koronavírus-jár-
vány miatti közterületi járőrszolgálatra. 
A szolgálatellátást összehangoljuk a Vár-
palotai Rendőrkapitánysággal.

A polgárőrségnek számítani kell 
arra, hogy a vészhelyzet idején megje-
lennek a szélhámosok, csalók, házalók, 
akik kihasználhatják a koronavírus 
miatti emberi félelmeket, a védekezés 
nehézségeit és a betegség okozta stresz-
szes állapotot. Jogsértő, megtévesztő 
magatartásukkal súlyos bűncselek-
ményeket követhetnek el főleg idős, 
magatehetetlen, egyedülálló emberek 
sérelmére.
A járvánnyal kapcsolatos tevékenysége-
ken kívül feladatunk volt még:
1. Civil szervezetek (Bakony Bike, 
FutaPét stb.) rendezvényeinek biztosítá-
sa.
2. Elektromos hulladék összeszedésénél 
biztosítottuk az illetéktelen személyek 
távoltartását.

3. Várpalotán a félmaraton futóverseny 
lebonyolításában segédkeztünk.
4. Öskün egy idős néni felkutatásában 
vettünk részt, ahol a drón nagy segítség 
volt.
5. Júliusban nagyszabású éjszakai szolgá-
latot tartottunk 10 fő polgárőr 5 fő rend-
őr részvételével, mivel bejelentés érkezett, 
hogy a Nitró Rendezvényteremben hatal-
mas diszkó lesz, és szét akarják verni Pét-
fürdőt. Sikeres volt a közös szolgálat, amely 
hajnali 5 óráig tartott esemény nélkül.  
6. A halottak napi szolgálatkor pedig két 
napon keresztül a temetőbe látogatók 
parkolását segítettük.
7. Folytatjuk a kamerarendszer figyelését 
hétvégén és ünnepnapokon.

Polgárőrségünk meghívót kapott az 
OPSZ és az MLSZ Foci Fórum szakmai 
konferencia 2020. elnevezésű október 
27-én a Puskás Aréna sajtótermében – 
az ismert járványügyi előírások betartá-
sával – megtartott rendezvényére, ahol 
az MLSZ díjazta a kiemelkedő és pél-
daértékű munkát végző polgárőröket. 
Veszprém megyéből Baranyai Ferenc 
polgárőr tásunkat tüntették ki. A díjat 
a Várpalotai Bányász illetve Péti MTE 
labdarúgó-mérkőzések biztosításáért 
kapta.

Lujber Tibor
a polgárőrség elnöke

A járványról Pétfürdőn
A pandémia görög eredetű orvosi szak-

kifejezés: ragályos betegségeknek szinte 
az egész világot átfogó tömeges előfordu-
lása, széles körre kiterjedő járvány. (Ide-
gen szavak szótára 1967. 520.old.)

Először általánosságban: a tavaszi – 
most tapasztaljuk, hogy első hullám – 
fertőzési időszakban az emberek igen 
megijedtek az ismeretlen kór hallatán. 
Maszkokat vásároltak, varrtak, és osz-
tottak önkéntesek. Televíziós felvilágosí-
tások, vezetői tájékoztatók hangzottak el 
rendszeresen. A lakosok egymás között 
cseréltek tapasztalatot maszk-, kesztyű-
használat, különböző fertőtlenítési mód-
szerek, hatások, a vírus egyes felületeken 
való fertőzőképességének tekintetében.

Aztán az ősz első felében beütött a 
„krach”: a megbetegedések és halálozások 
drasztikus megnövekedése és elhúzódása. 
Érződik a központi zavar, a mismásolás, 
az indokolatlan hurráoptimizmus. Csak 
rimánkodunk, meg kérünk. Pedig létezik 
a kérés, felszólítás, utasítás, büntetés sor-
rendje. Az utóbbi három nemigen műkö-
dik kis hazánkban.

Mi van Péten? Semmi! A strucc a ho-
mokba dugta a fejét. Előre bocsátom, a 
betegség különleges adat! De hogy az 
illetékességre jogosult személy(ek) heti, 
kétheti tájékoztatási – etikai – kötelessé-
ge nem működik, az bizonyos.

Tudják, mi a borzasztó? Az emberek 
egymásnak adják az infót: ez is vírusos, 

az sajnos meghalt a covidban. Közpon-
tilag meg harcolnak az álhírek ellen… 
Amúgy nem tudok róla, hogy valahol is 
kint lenne most az őszi hullámban a pi-
ros cédula. Nem sima polgárként vetem 
papírra e sorokat, hanem a helyi, Hu-
mánnak nevezett bizottság tagjaként.

A két közhely: tartsunk távolságot! Ez 
a gyakorlatban szinte lehetetlen!

Viseljünk maszkot! NEM! Viseljünk 
helyesen, szabályosan maszkot. 

Rendszeresen cseréljük, vagy tisztít-
suk (azt se akárhogyan). Viselése közben 
ne tapogassuk, húzkodjuk! Ne dobáljuk 
el közterületen! Tartsunk magunknál 
rendszeresen egyéni kézfertőtlenítőt, és 
használjuk is!                                 ›› ›› ››
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A Horváth István Általános Iskola hírei

›› ›› ›› Tavasszal megőrültünk a kesztyű 
viseléséért, most el sem hangzik. Miért? 
A maszk mellett a legfontosabb egyéni 
védekezési forma. Viseljünk kesztyűt 
(nem télit), és kezeljük ugyanolyan ve-
szélyes hulladékként, mint a maszkot!

Házunkat, lakásunkat rendszeresen 
fertőtlenítsük! Legegyszerűbb módja a 

hipós fel- és lemosás. A klórt igen utálja 
a vírus! 

Öregember vagyok, nem félek a vírus-
tól, de mint potenciális és láthatatlan el-
lenséget, tiszteletben tartom. Úgy, hogy 
teszek ellene. Ezt tegye mindenki! Idős és 
fiatal. Ha magunkra vigyázunk, vigyá-
zunk másokra is. Ne üljünk fel könnyedén 

a szigorítások majdani enyhítésének, mert 
következményei lehetnek. Ez az írásom a 
lap megjelenése idején is aktuális lesz.

De hogy jót is írjak, kívánok minden-
kinek nyugodt, békés karácsonyt, amit 
töltsenek el szeretetben és főleg egész-
ségben!

Gelencsér István

Az elmúlt tanév minden viszontagsága ellenére sikeres munkát végzett a Horváth 
István Általános Iskola. Az egyik ilyen eredményes tevékenység az volt, hogy alsó és 
felső tagozatban egyaránt bekapcsolódtak a Boldogságóra programba. 

Hónapról hónapra más és más tematika mentén foglalkoztak a tanulók osztály-
főnökeik, szaktanáraik vezetésével az önismerettel, mások megsegítésével, az öröm-
szerzés technikáival, a boldogságérzés megszerzésének hétköznapi eljárásaival. En-
nek során egy alkalommal az iskola a Hónap legjobb három csoportja közé került a 
résztvevő 1 300 intézmény 7 500 csoportja közül. 

Októberben jött az értesítés a Boldogságóra program csapatától, hogy eddigi te-
vékenységük alapján kiérdemelték az Örökös Boldog Iskola címet, melyet ezentúl 
hivatalosan használhatnak az intézménnyel kapcsolatos információkban.

Örökös Boldog Iskola címet nyert az intézmény ›› ›› ››

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár takarítót keres.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (heti 20 óra)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár épületéhez, közvetlen kör-
nyezetéhez, külső, szabadtéri rendezvényeihez kapcsolódó 
higiéniai és esztétikai célú feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: 8 általános iskolai végzettség, bün-
tetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, 
egészségügyi alkalmasság. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: kéz-
zel írott önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok 
másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-
zonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 18.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár címére történő elküldéssel. A 
cím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. A borítékon tüntessék 
fel a munkakör megnevezését: takarító. A postára adás 
napja a benyújtási határidő utolsó napja lehet. A beérke-
zett pályázatok alapján a munkáltató interjúra hívhatja be 
a jelentkezőket. Az eredményről minden pályázó értesítést 
kap.
A pályázati kiírással kapcsolatban tájékoztatás kérhető a 
06-209-591-222-es telefonszámon.

A Pétfürdői Közösségi Televízió szerkesztő-riportert keres. 

A jogviszony időtartama: határozott idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: interjúk, tudó-
sítások, stúdióbeszélgetések készítése, montírozás, forgatás, 
képújságírás.
Pályázati feltételek: felhasználói szintű MS Office-ismeret, 
büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, 
középfokú végzettség.
A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: a szakirányú vég-
zettség, a szerkesztőségben szerzett tapasztalat, az EDIUS-
vágóprogram ismerete, operatőri tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényké-
pes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok 
másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 25. A pá-
lyázat benyújtásának módja: postai úton, a Pétfürdői Kö-
zösségi Ház és Könyvtár címére történő elküldéssel. A cím: 
8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. A borítékon tüntessék fel a 
munkakör megnevezését: szerkesztő-riporter. A postára adás 
napja a benyújtási határidő utolsó napja lehet. A beérkezett 
pályázatok alapján a munkáltató interjúra hívja be a jelent-
kezőket. Az eredményről minden pályázó értesítést kap.
A pályázati kiírással kapcsolatban tájékoztatás kérhető a 06-
209-591-222-es telefonszámon.

Álláshirdetés



Pétfürdői Krónika
XVIII. évfolyam 176. szám

9

Te is lehetsz sirály!
Tehetségnapot tartott a Horváth István Általános Iskola

Október 22-én különleges tanítás nél-
küli munkanapot rendeztek települé-
sünk általános iskolájában. A járványra 
való tekintettel az intézmény eljárás-
rendjét mindenben betartva tehetség-
napot tartottak, ahol bemutatkozott a 
Pétfürdői Horváth Tehetségpont négy 
tehetségműhelye. A tanulókat reggel 
Kőmives Judit intézményvezető köszön-
tötte. Az október 23-i ünnepi műsort, 
melyet a 8. évfolyamosok adtak elő, és 
amelyről a Péti Közösségi Televízió ké-
szített hangfelvételt, az iskolarádión ke-
resztül, az osztálytermekben hallgatták 
meg a gyerekek.

Ezután elsőként a DudorÁszok ének-
zenei tehetségműhely eddigi tevékenysé-
gét és eredményeit mutatta be Cseresz-
nyés Zsuzsanna tanárnő. A bemutatkozás 
után együttes daltanulás következett: 
Koncz Zsuzsa: Zeng az ének című dalát 
tanulták meg, és adták elő közösen az 
iskola központi épületében tanuló gye-
rekek.

A Kreatív irodalmi, az Angol talen-
tum nyelvi és a Fürge ujjak vizuális-
térbeli műhely az október 23-i megem-

lékezéshez kapcsolódva tette próbára 
az osztálytermeikben dolgozó tanulók 
tehetségét. Mindeközben a Hősök terei 
épületünkben tanulók 
szintén különféle fel-
adatokat oldottak meg, 
többek között sportver-
senyeken is részt vettek 
Tóth Zsuzsa testnevelő 
tanár irányításával. Né-
meth Adrienn tanítónő 
rajzos feladatot adott 
1–3. évfolyamonként a 
tanulóknak, melyeket 
kreatív módon kellett 
elkészíteni. A Berhidai 
úti épületünkben Völgyi 
Gábor, Oláh Viktória és Bizonyné Balogh 
Klára műhelyvezetők különféle felada-
tokkal készültek, melyek megoldásait 
később értékelték. A legjobbak az érdek-
lődésüknek megfelelő tehetségműhely 
tagjai lehetnek, és jutalmat vehettek át a 
december eleji Mikulás-napon. 

A programok színesítéseként, és hogy 
a szabad levegőn is mozogjanak közben a 
tanulók, Járási Adrienn testnevelő tanár, 

a Fürge lábak tehetségműhely vezetőjé-
nek irányításával aerobic-foglalkozást 
is tartottak, ahol három 7. évfolyamos 

tanuló, Bálint Blanka, Kovács Hanna és 
Steigler Vanda koreográfiájára táncoltak 
a felső tagozatosok.

Végül rajzverseny zárta a tehetségna-
pot. Bizonyné Balogh Klára, a Fürge 
ujjak vizuális-térbeli műhely vezetője 
az iskola sportpályáján várta a műhely 
tagjait és az érdeklődő tanulókat egy 
őszi témát feldolgozó rajzolásra, amelyet 
szintén később értékeltek.

Mi fán terem a tehetség?
Műhelybeszélgetés az iskola törekvéseiről

Október 22-én tehetségnapot tartot-
tak az iskolában, amelynek kísérőren-
dezvénye egy műhelybeszélgetés volt a 
tehetséggondozásról. A Pétfürdői Kö-
zösségi Ház és Könyvtár előadótermé-
ben rendezett programra az iskola 
tehetséggondozó pedagógusai mel-
lett elfogadta az intézményvezető, 
Kőmives Judit meghívását Porogi 
Lajosné, a pétfürdői „Panelkuckó” 
Napköziotthonos Óvoda vezetője és 
Farkas Mónika, iskolánk intézményi 
tanácsának elnöke, szülői munkakö-
zösségünk egyik vezetője is. 

A tudásmegosztó rendezvény fon-
tos előadása volt a Veszprém Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Várpalotai 
Tagintézménye vezetőjének, Csa-
ba Mercédesznek prezentációja, melyben 
a tehetség felismeréséről, típusairól, az 
ezzel kapcsolatos feladatokról esett szó. 
Beszélt a tehetség szerteágazó fogalmáról, 

a tehetségkép fontosságáról és a tehetség 
kiemelt területeiről is. Tanulságos volt 
elemezni Czeizel Endre több évtizede fel-
vázolt 2x4+1 faktoros modelljét a tehet-
séget befolyásoló tényezőkről, amely rávi-

lágít az összetevők mindennél fontosabb 
együttműködésére. 

Ez a modell szerepelt Pálné Kocsis Ve-
ronika előadásában is, aki a várpalotai 

Bán Aladár Általános Iskola akkreditált 
kiváló tehetségpontjának tevékenységét 
mutatta be. A "Pont Bálnamadár" Idegen 
nyelvi tehetségpont 2020-ban nyerte el a 
megtisztelő címet angol nyelvi tehetséget 

mutató fiatalok egyéni és kiscsopor-
tos gondozásával. Beszélt kapcsolat-
rendszerükről és pályázataikról is, 
amely példaként szolgálhat a mi is-
kolánk soron következő lépéseihez a 
tehetséggondozásban.

A Horváth István Általános Is-
kola regisztrált tehetségpontjának 
eddigi tevékenységét, eredményeit 
és jövőképét Barták Péter intézmény-
vezető-helyettes ismertette. Beszélt 
a megalakult tehetségműhelyekről, 
rendezvényeikről és az aznapi tehet-

ségnapról is. A műhelybeszélgetés tanul-
ságai jó alapot szolgáltatnak a Pétfürdői 
Horváth Tehetségpont további fejleszté-
séhez és az akkreditációs felkészüléshez.

Műhelybeszélgetés

Közös ének
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Milyen volt a járványügyi helyzet a Horváth István Általános Iskolában?
A téli szünetben zárva lesz az intézmény, ismét fertőtlenítő nagytakarítást végeznek

A tanév elejétől egészen november 
27-ig az iskolában sikerült elkerülni a 
járvány intézményen belüli terjedését, 
ami megyénk járásaiban, de országos 
viszonylatban is igen kedvezőnek volt 
mondható. Szigorúan betar-
tották, és mindenkitől meg-
követelték a szeptember ele-
jén meghozott járványügyi 
intézkedéseink végrehajtását. 
Mindkét épületben például 
folyamatosan, óránként fer-
tőtlenítették a kilincseket, vil-
lanykapcsolókat, lépcsőkor-
látokat, és a padok felületeit, 
az óraközi szünetekben teljes 
átszellőztetést végeztek. A fo-
lyosókon a tanítási órák alatt, 
a tantermekben tanítás után 
volt fertőtlenítő felmosás. 

Az épületekbe csak az egész-
séges tanulók és az itt dolgozók lép-
hettek be lázmérés és kézfertőtlenítés 
után. Az udvari szünetek után szintén 
fertőtlenítették a tanulók kezeit. Az 
osztálytermeket úgy rendezték át, hogy 
a távolságtartás biztosított legyen: egy 
padban csak egy tanuló ülhetett, kivéve 
a testvéreket. Az udvarokon a tanulók 
osztályonként elkülönítve tartózkod-
hattak, az ebédelés is így zajlott. A 
testnevelés- és énekórákon olyan tan-
anyagok szerepeltek, amelyek nem jár-
tak fokozott kilégzéssel. Az őszi szünet 
után a felső tagozatban elrendelték az 

épületen belüli kötelező maszkviselést 
a fertőzések terjedésének elkerülése ér-
dekében.

Ennek ellenére az országosan súlyos-
bodó járványhelyzet az iskolát sem ke-

rülhette el. Több tanuló és néhány pe-
dagógus pozitív tesztje miatt VEMKH 
Veszprémi Járási Hivatal Népegészség-
ügyi Osztálya az intézmény 1. b, 7. a és 
7. b osztályát november 27-től decem-
ber 6-ig 10 napos járványügyi megfi-
gyelés alá helyezte. Őket követte az 5. 
a és 5. b osztály, majd december 3-tól 
12-ig a 8. a és 8. b került járványügyi 
megfigyelés alá. 

A 6. b december 4-től 13-ig kellett, 
hogy otthon tartózkodjon, míg az 5. a és 
5. b esetében meghosszabbították a jár-
ványügyi megfigyelést december 10-ig. 

Sajnos december 8-án újabb tanulóról 
derült ki a 6. a-ban, hogy elkapta a ko-
ronavírust, ezért rájuk ismét járvány-
ügyi megfigyelés várt a téli szünetig. 

Tekintettel a kihirdetett veszélyhely-
zetre, a digitális oktatás 
elrendeléséről kizárólag 
az Operatív Törzs, az is-
kola esetleges bezárásáról 
az Oktatási Hivatal dönt, 
tehát egyik intézkedés 
sem az intézményvezetés 
hatásköre. 

Az iskola továbbra is 
kéri a szülőket, hogy fo-
kozott felelősséggel ügyel-
jenek gyermekeikre a téli 
szünet alatt is! Most ke-
rüljék el a rokoni, baráti 
találkozókat, csoportosu-
lásokat! Bármilyen gya-

nús tünet esetén (hasmenés, hányás, 
gyomor- vagy fejfájás, izomfájdalom, 
fáradékonyság, köhögés, ízérzékelés, 
szaglás elvesztése) azonnal forduljanak 
orvoshoz, és ne engedjék majd iskolába 
őket. 

A téli szünet idejére az iskolát be-
zárják, ismét teljes fertőtlenítő nagy-
takarítást végeznek, hogy januárban 
steril épületek várják a tanulókat. Így 
remélhetőleg megelőzhető lesz az újabb 
nehéz helyzet kialakulása, és nyugodt 
körülmények között folytatódhat a ta-
nítás.

Bemutatkozik leendő elsőseinek az iskola

Kedves Szülők!

Már csak néhány hónap, és legféltettebb kincsük, gyermekük iskolába készül. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény 45. § 
(2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé 
válik. Ehhez a felelősségteljes lépéshez szeretnénk segítséget nyújtani iskolánk bemutatásával. 
Milyen lesz az iskola? Lehet-e ott is játszani? Mit fogunk csinálni? Miről fogunk tanulni? Ki lesz a tanító nénink?
A következő hónapokban rendszeresen jelentkezünk majd, hogy ezekre a kérdésekre időben és részletes válaszokat adjunk. 
Kérjük, fogadják szeretettel összeállításunkat iskolánkról. 
Szeretnénk bemutatni a tanító néniket, az osztályfőnököket, épületeinket, céljainkat, módszereinket, lehetőségeinket, ered-
ményeinket. 
Készüljünk együtt az iskolára! Hamarosan ismét találkozunk. 
                        Üdvözlettel: 

Kőmives Judit 
intézményvezető

›› ›› ››
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           Iskolába készülünk 2021

Amire büszkék vagyunk:
– megújult iskolaépületeink
– korszerű felszerelések, számítógépek, laptopok, projektorok, interaktív táblák állnak rendelkezésre
– gyermekközpontúság, családias környezet, egyéni bánásmód
– projektszemlélet, élménypedagógiai módszerek, kooperatív technikák, drámapedagógia jellemzi munkánkat
– sokszínű szabadidős tevékenység, témanapok, vetélkedők, versenyek
– színházlátogatások, korcsolyázás, kirándulások, táborozások
A következő tanévben: 
– mindkét első osztályban ismét angolnyelv-oktatás kezdődik, ötödik évtől emelt szinten, nyelvvizsga lehetséges megszerzé-
sével
– sportorientáció keretében szivacskézilabda, kosárpalánta, labdarúgás, sakk, kölyökatlétika, képességfejlesztő asztalitenisz, 
birkózás, taekwondo
– emelt óraszámú informatika, ECDL (Európai Számítógép-kezelői jogosítvány) vizsga és bizonyítvány lehetőségével
Az elmúlt két tanév eredményei:
– 12 főnek angol nyelvvizsga, 13 és 15 főnek sikeres ECDL-vizsga
– Országos Titok London Bridge angol versenyen 125 résztvevőből két diákunk 5. és 7. helyezést ért el mindkét tanévben
– Kosárlabda-csapatunk 2019-ben megnyerte a területi diákolimpiát, ezzel bejutott a megyei döntőbe, ahol 3. helyezést ért el
– A legutóbbi Megyei Köztársasági Kupán 4 arany, 1 bronzérem az eredményünk
– „Tiszán innen, Dunán túl” országos népdaléneklési minősítő verseny megyei fordulóján ezüstminősítést szerzett 4 tanuló
– 300, majd 304 tanulónkból kitűnő tanulmányi eredményt ért el 38, majd 30 tanulónk, jeles bizonyítványt vihetett haza 
28, majd 30 diákunk
Frissülő, aktuális információk iskolánkról:
www.facebook.com/petfurdoiskola, www.petfurdoiskola.hu

Tisztelt Pétfürdőiek!
A jelenlegi járványügyi helyzet sajnos az idei évben nem 

teszi lehetővé, hogy meghitt hangulatú, vidám ünnepváró 
rendezvényekkel készüljünk a karácsonyra. Pedig nemcsak 
a gyerekek, hanem mi, felnőttek is nagyon várjuk az év ezen 
időszakát. Tavaly ilyenkor boldogan, önfeledten készültünk, 
vártuk a Mikulást, díszítettük az óvodát, a csoportszobákat. 
Szívet melengető volt a tervezgetés, a gyerekek készülődése 
a falukarácsonyra, hogy kellemes élményben részesítsék – a 
többi fellépővel 
együtt – a tele-
pülés közössé-
gét.

Ma ebből az érzésből, a közösségi élményből sajnos nem lehet semmit megvalósí-
tani. Nagyon megváltozott körülöttünk a biztonságosnak hitt világ.

Most a beszűkült lehetőségek miatt mindennél fontosabb a családok békéje, az 
egymás felé fordulás. A szeretet ünnepére való készülődés csendesen zajlik. Az ösz-
szetartás, egymás megbecsülése, az egészség megóvása eddig is fontos része volt éle-
tünknek, de most minden eddiginél fontosabbá vált. 

Bízunk a jövőben, és abban, hogy újra lesznek gyönyörű, meghitt, közös ünnepe-
ink.

Az óvoda valamennyi dolgozója nevében áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi 
ünnepeket, sikerekben és egészségben gazdag új esztendőt kívánunk valamennyi 
Pétfürdőn élőnek!                 a „Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda dolgozói

›› ›› ››
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Tánc egy zsúfolt szobában...

Hűvös idő, borús napok, bezártság. A 
tél mindig mintha kicsit börtönbe kény-
szerítené az embert. Hideg van, fagy van, 
latyak van. Sokszor kedvünk sincs ki-
menni, hogy átfázzunk, dideregjünk. 

Viszont most mintha a feje tetejére állt 
volna a világ. A vírushelyzet okozta korlá-
tozások miatt az ember akarva-akaratla-
nul is a négy fal közé van kényszerítve, és 
ez valahogy arra ösztönzi, hogy menjen, 
de nem teheti úgy, ahogyan szeretné. Mi-
lyen mindez egy táncos szemszögéből? 

Mikor heti minimum 10 órát a tánc-
teremben töltesz, minden nap edzel, 
táncolsz, fejleszted magad, a társaiddal 
vagy, aztán egyszer csak ezt elveszik tő-
led. Mikor a tánc már nem csak a hob-
bid, hanem az életed része, és ettől meg-
fosztanak, egy kicsit úgy érzed, elvettek 
egy darabot a lelkedből. 

Aztán otthon ülsz és gondolkodsz. 
Gyakorolni kéne a koreográfiákat, hi-
szen el fogom felejteni. Mindennap 
nyújtanom és erősítenem kellene, hogy 
ne menjen kárba az eddigi munka. De 
hol van a motiváció? 

Mikor bizonytalan időre kiszakítanak 
a megszokott életedből, kicsit elhagy a 
remény. Csinálnád, de úgy, ahogy szok-
tad, nem teheted. Nem tudod, mikor és 
hogyan folytathatod tovább, és így még 

nehezebb magad rávenni a munkára. 
Sokan nem tartják sportnak a tán-

cot, vagy bármi olyannak, ami nem 
több, mint heti három órás ugrálás, 
ami közben jól érzed magad. De sok-
kal több van benne. Az, aki komolyan, 
versenyszerűen táncol, rengeteg energi-
át, időt, küzdelmet fektet bele, olykor 
akár sérülések árán is. 

Viszont egyedül nem az igazi. Egy-
magadban nincs benned annyi kitar-
tás, mint mikor ott van a többi tár-
sad melletted, és látod, hogy ők nem 
adják fel. Ez motivál téged is. Sokkal 
nehezebb magányosan dolgozni.

Ez az időszak most mindenkinek 
gyötrelmes, hiszen nem igazán talál-
kozhatunk szeretteinkkel, és rengeteg 
mindent meg kell vonnunk magunk-
tól, amit eddig megszoktunk, hogy 
megtehetjük.

De mi, táncosok nem csak a hob-
binkat veszítettük el erre az időre, amíg 
tart a járvány. Nekünk ez a szakmánk, 
az életünk és a kifejezésmódunk. A 

táncba menekülünk, mikor szomo-
rúság gyötör, és táncra perdülünk, ha 
boldogok vagyunk. Bármit ki tudunk 
ezzel fejezni, így vagyunk önmagunk. 
Ez otthon nem ugyanaz. Nem lehet 2 
négyzetméteren úgy kiadni magadból 
a szenvedélyt, mint egy nagy teremben. 

És a szeretett sportunkon, művésze-
tünkön kívül mást is nélkülöznünk kell. 
A közösséget, a csoportot, ami már a 
családunkká vált. Ahova mindennap, 
ha boldog, ha szomorú vagy, úgy mész 
be, hogy tudod, ők megértenek, és ott 
állnak melletted. Mert egy igazi csapat-
ban nem csak a játék fontos, hanem a 
szeretet is. 

Ugyanakkor nagyon szerencsések va-
gyunk, hogy ilyen modern technikával 
körülvéve élünk. Mert legalább, ha üze-
netben is, de tudjuk tartani egymásban a 
lelket mindaddig, amíg ennek vége lesz, 
és újra visszatérhetünk a terembe, ami 
most üresen áll, várva, hogy megtöltsék 
zenével, érzelmekkel és mozdulatokkal.       

Pátkai Brigitta Kíra

Ez meg az a péti fociról 
laikus fejjel

Az utóbbi hónapokban sokszor vártam, 
hogy a Pétfürdői Krónikában jelenjen 
már meg egy-egy rövidebb vagy terje-
delmesebb szakmai írás Pétfürdő sport-
életéről, fejlesztéseiről, a szakosztályok 
életéről, előmeneteléről, eredményeiről. 
Olyan jellegű tervekről is, hogyan lehetne 
visszacsábítani a sportszeretők egy részét 
a meccsekre, rendezvényekre – tudván, 
hogy a mai világ nem azonos a harminc-
negyven-ötven évvel előttivel. Azért még 
ma is található tíz-húsz elvetemült péti, 
két-három palotai is, akik notóriusan ki-
járnak a foci- és tekemérkőzésekre. Való-
színűleg nosztalgiából.

Sok-sok évvel korábban, még az Ok-
tatási, Kulturális és Sportbizottsági 
időmben (ez a mai Humán Bizottság 
jogelődje) javasoltam, hogy a Közösségi 
Televízió ne csak a helyi kulturális ese-
ményeket közvetítse, hanem a település 
sportéletébe is nyújtson betekintést.

Ahogy magyar módon szokás, no-
sza, teremtsd meg a módját. Igen, a TV 
külsőseként elkezdtem helyi sportese-
ményeket forgatni – nem kis örömöm-
re úgy, hogy rövid kommentárokat is 
fűztem hozzá. Ha már lúd, legyen kö-
vér címmel. Még korábbra megyek: a 
Szénási-Podhajeczky-érában VHS-ka-
zettákra vettem focimeccseket, remél-
ve, hogy majd kielemzik az edzéseken. 
Nem kellett… (DE soha nem késő!)

Félreértés ne essék, nem fogom he-
lyettesíteni az írásom első bekezdésében 
megszólítottakat, hiszen én nem vagyok 
illetékes, akkor se, amikor elnökségi tag 
voltam, mert nem a kommunikáció volt 
a dolgom. 

Gálvölgyi János szavait idézve, szeretem 
a focit! Annak minden örömével és nyűgé-
vel. Sőt nyolcmilliomod magammal még 
„értek is hozzá”! 

›› ›› ››
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›› ›› ›› Tudom azt is, hogy ez az osz-
tályszint nem profi, keresnek annyit, 
amennyit. Szerencsére valószínű, van 
munkahelyük a játékosoknak. Remél-
hetőleg elengedik őket a munkáltatóik, 
ha nem, elkötelezettségi edzéseket tar-
tanak esténként villanyfényben, mert 
hál’ istennek, van az is. A szociális kör-
nyezet rendben van úgy, ahogy, de még 
fejlesztés előtt áll ugyanúgy, mint a pá-
lya. Ilyen osztályokban versenyzőktől, 
csapatjátékosoktól nem várható el, hogy 

hétről hétre ugyanolyan teljesítményt, 
koncentrációt produkáljanak. Én sem 
úsztam mindig 1.20 alatt a száz hátat 
Krumpach Laci bácsi bánatára. 

Azért írom ezeket, mert vegyes a kép. 
Az első két helyezettet kipofozzuk, és ki-
kapunk a négymínuszos Sümegtől. 

Még valamit: bárki bármit gondol 
(ma), a Péti MTE nagy múltú egyesület 
a volt és regnáló szakosztályaival együtt! 
Elvárható lenne, hogy a focistáink közé 
– fokozatosan – egyre több hazai (péti) 

tehetséges játékost építsen be a szakve-
zetés. A nézőszámot is növeli, ipam-na-
pam is kimegy, hiszen a fiam, unokám 
játszik. Azt, aki ki akar menni a meccs-
re, nem érdekli, hogy sorozat megy a 
TV-ben.

Ha a titkos célomat elérem azzal, hogy 
vitát generálok e kis írásommal, már 
megérte! A jövő? Új pálya, új lelátó, jó 
meccsek, sok néző. Hajrá PÖMTE !!!

Gelencsér István

Mese, mese, meskete
mese, mese mátka…

Az elkövetkező napokban talán lesz 
időnk megpihenni, talán lesz alkal-
munk elcsendesedni, talán lesz sok-sok 
meghitt pillanat, talán lesz jó néhány 
régvárt beszélgetés, és talán lesz össze-
bújva, bekuckózva meseolvasás is. 

Nem könnyű azonban a választás. 
Klasszikus vagy kortárs, népmese vagy 
nagyon mai mese, a mi régi, megunha-
tatlannak hitt kedvenceink, vagy a „va-
jon mit szeret ebben a mesében gyerme-
künk”, kérdéssel a fejünkben olvasott, 
forgatott mesekönyvek. De lehet az a 
mese akár mesefilmek adaptációja vagy 
nagyon „dizájnos”, csillogó-villogóan 
illusztrált mese, a lényeg úgyis az alka-
lom, az összebújás, az általunk olvas-
va megelevenedő mese. Ha mi keltjük 
életre gyermekünkkel, akkor lesz érték 
benne.

Ajánlanék, ha megengedik régit és 
újat, ami nálunk nagy kedvenc volt, és 
amire mostanság akadtam rá.

Elsőként ismerjük meg Lopotnyikot, 
a macskát és kalandját a banyabú-du-
góval, Böszörményi Gyula tollából. A 
történet a Pukkancs utcában játszó-
dik, az ötös szám alatti „vénségesen 
vén, vakolatköpködően öreg, cserép-
potyogtatóan agg” bérházban, ahol 
évek óta nincs karácsony. Megismer-
hetjük a lakókat, Nyuszaat urat és lá-
nyát akik úúúúúútálják a karácsonyt, 
Csolovekék nagy családját, ahol csak 
a temérdek összevásárolt ajándék érté-
ke és nem AZ érték a fontos, Lucát, 
aki talán a legjobban vágyik az ün-

nepre, és sorban a többieket. Kiderül 
a meséből, hogy Topsics néninél lehet 
a legnagyobb a baj a tetőtéri lakás-
ban, ahová soha senki sem kopogott 
be, itt dugult be a boldogtalanságtól 
a titkos kéményjárat. Miután a du-
gulást elhárítja Lopotnyik, a házban 
is rendbejönnek a dolgok szépen sor-
jában. A boltokból hazahordott „mé-
regdrága kacatvacakok” bontogatása 
helyett az égő gyertya fényében szé-
pen zengő énekszó válik értékké. Ha 
tudunk másokra figyelni, másokat 
meghallgatni, akkor mi magunk is 
lehetünk banyabú-dugulásokat felszá-
molók. Az Elfelejtett lények boltja című 
kötetben találhatjuk meg a teljes szö-
veget, kortárs szerzők művei, 24 kará-
csonyi történet, vers között.

A következő ajánlás nagy kedvenc, 
Bálint Ágnes: Az elvarázsolt egérkis-
asszony című meséje, melyben egy 
kisegér, Fáni, aki Cukoranyónál lakik 
Furcsaváron, beleharap a karácsonyi 
kirakatdísz mézeskalácsboszorka lábá-
ba és… Igen, és itt kezdőnek a kalan-
dok. Fáni igazi boszorkává változik. 
Mivel Cukoranyónál nem maradhat, 
seprűjén elszökik. A Furfangos szigeten 
ér földet, ahol épp Hercsula Macska 
fogadja be házába a „kisegeret” házve-
zetőnőnek. A mese türelemről, elfoga-
dásról szól, arról, hogy igen, változunk, 
fontos alkalmazkodnunk. Szomorú és 
vidám, néhol pityergős, máskor vicces 
vagy meghökkentő fordulatok várnak 
ránk, pontosabban Fánira. Van a me-

sében bűvös notesz bűvös ceruzával, 
varázsseprű, rakoncátlan nyúlgyere-
kek, felrobbant kályha, felfalt mogyo-
rótorta, a mérgező Vándor Egér, aki 
épp Hercsula Macska ablaka alá állítja 
kerekes faházikóját. Persze direkt bosz-
szantja is a kisegér a híres macskát, 
aki mérgében leharapja a fülét. Ez a 
kis egérfül épp annyira mérgező, hogy 
Hercsula álmatlanságban szenved tőle 
mindaddig, míg Surranó, a templom 
kisegere varázsfőzetet nem készít neki. 
Egy egér egy macskának? Miközben 
a szigeten lakó Vasorrú bába sincs túl 
jóba Hercsulával. Fáni a kulcs a meg-
oldáshoz. Persze minden jóra fordul, 
Fáni is visszaváltozik és Cukoranyóval 
is találkozhatunk még. Szívet melenge-
tő történet.

Végül jöjjön még egy gyűjteményes 
kötet. A Cerkabella kiadó gondozá-
sában jelent meg a Dödölle című gye-
rekirodalmi és hagyományőrző ka-
lendárium, mely az év jeles napjaihoz 
kötődően kínál számos remek mesét, 
verset, receptet, játékot, népszokást. 
Az esztendő ünnepi rendjét is újrata-
nulhatjuk gyermekeinkkel. A teljesség 
igénye nélkül Benedek Elek, Gryllus 
Vilmos, Berg Judit, Kányádi Sándor, 
Lackfi János, Szabó T. Anna, Zelk Zol-
tán és mások tollából mesélhetünk mi 
is tovább.

Meséljünk…   
 

Borbélyné Schenek Szilvia
könyvtárvezető
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PMTE 2020
Egyfajta adósságtörlesztés céljából ra-

gadtam tollat, hiszen 2020-ban még nem 
jelent meg a Pétfürdői Krónika hasábjain 
semmilyen tájékoztatás a Péti MTE idei 
munkájáról. Ezt a hiányt pótolva az egyes 
szakosztályokon keresztül szeretnék bete-
kintést nyújtani az egyesület életébe, hírt 
adva fejlesztéseiről, terveiről, csapatainak 
és sportolóinak előmeneteléről és eredmé-
nyeiről. Sajnos azonban ebben az évben 
a mi életünket és tevékenységünket is 
jelentősen befolyásolta az új koronavírus-
járvány, és az ennek következtében ho-
zott korlátozó intézkedések.

Teke: A tekepálya modern, négypá-
lyás, 2013-ban megújult, szuper ligás és 
nemzetközi versenyek megrendezésére 
egyaránt alkalmas. A nézőtér befogadó-
képessége kb. 140 fő. Létesítményünk 
megfelelő infrastrukturális helyzetének 
biztosításával próbáljuk vonzóvá tenni 
a sportágat a tekét kedvelők számára. A 
szükséges fejlesztéseket, karbantartáso-
kat lehetőségeinkhez mérten, többségé-
ben önkormányzati segítséggel tudjuk 
végrehajtani.

Folyamatos fejlődés és csapatépítés 
zajlik jelenleg is a Péti MTE tekeszak-
osztályánál. Fontos, hogy az egyéni és 
csapatmunkánál is folyamatosan visz-
szaigazolódik az elvégzett munka, ami 
a játékosoknak és a vezetőknek egyaránt 
köszönhető.

Az utánpótlásban – nagy örömünkre – 
5 serdülőkorú játékos kezdett el tekézni, 
ezzel a szakosztályban versenyengedély-
lyel rendelkező utánpótláskorú sportoló-
ink létszáma 2018-hoz viszonyítva 2 fő-
vel nőtt. Így a felnőtt- és utánpótláskorú 
versenyzők száma összesen 15.

A fiatalokkal a tekesportot több mó-
don is próbáljuk megkedveltetni, egyre 
több sikerrel: a pétfürdői és a várpalotai 
általános iskolák évente több alkalom-
mal is tartanak testnevelés órákat a Péti 
MTE tekepályáján. A Pétfürdő Sport-
jáért Alapítvánnyal közösen évente két 
alkalommal amatőr tekeversenyt ren-
dezünk, ahol rendszeresen vesznek részt 
szép számban utánpótláskorú fiatalok is. 
Országos, területi és megyei utánpót-
láskorú versenyek megrendezését évente 
rendszeresen biztosítjuk a szakszövetség 

számára. 2020 augusztusában pl. az if-
júsági fiú és lány magyar válogatott Pét-
fürdőn edzőtáborozott.

Csapatunk jelenleg az NB I. Nyugati 
csoportjában szerepel, és 6 ifjúsági korú 
játékosa van, akik közül Szokoli Donát 
az U23-as magyar válogatott kerettagja. 
Folytatódott a felnőtt csapat fejlesztése, 
fiatal játékosok beépítése a keretbe. Ta-
vasszal 5 fordulóval a vége előtt félbesza-
kadt a bajnokság a járvány miatt, ekkor 
5. helyen állt a csapat. Pedig a szezon 
sikeresnek volt mondható, több játéko-
sunk is fejlődött az előző évhez képest, 
volt lehetőségünk a dobogóra is felke-
rülni, de sajnos a rutintalanság miatt ezt 
elszalasztottuk.

Az idei szezonban nyolc lejátszott 
fordulót követően jelenleg a bajnokság 
5. helyén – 2 pontra a 3. helyezettől – 
tanyázik a csapat. Sajnos a járványügyi 
helyzet miatt a Teke Szövetség december 
31-ig felfüggesztette a pontvadászatot. 
Az eddig nyújtott teljesítmény alapján 
tavasszal elérhetőnek látszik a dobogós 
helyezés is. 

Népszerű Pétfürdőn a teke a nem ver-
senyszerűen sportolók között is. Minden 
évben – így az idén is – óriási küzdelem 
folyt a férfi-női üzemi és városi amatőr 
bajnokságokon (amelyeknek szintén a Péti 
MTE ad otthont), ami átlagosan 2-300 
amatőr tekéző részvételét jelentette. Azon-
ban a járvány miatt egyelőre ezt a verseny-
sorozatot is fel kellett függeszteni.

Sakk: A szakosztály létszáma 25 fő. 
Az alapigazolású játékoskeretünket ven-
dégjátékosok is kiegészítik, a fiatalok 
beépítése jó ütemben zajlik. Sakkcsapa-
tunk a megyei I. osztályú bajnokságban 
szerepel, ahol tavasszal az utolsó forduló 
nélkül hirdettek végeredményt a járvány 
miatt. Itt a kitűzött célnak megfelelően 
az előkelő 2. helyen végzett a Péti MTE, 
de reális esély volt még a bajnoki cím 
megszerzésére is. A bajnokság nagyon 
kiegyensúlyozott volt, több csapat is 
erősített NB-s vendégjátékosokkal. A 
megyei Diákolimpián 1. helyezést ért 
el a gimnazistákból álló csapatunk. Saj-
nos az országos Diákolimpia döntőket 
törölték. Mivel a továbbjutóink  közül 
sokan idén érettségiztek, ezért ők már a 

továbbjutás után lemondtak az országos 
döntőkön való részvételekről.

Mire a 2020-21-es bajnoki szezon el-
kezdődött volna, a járvány okozta kor-
látozások miatt nem indulhatott el a 
pontvadászat. A bajnokságot a Magyar 
Sakkszövetség előreláthatólag jövő má-
jusra halasztotta, de amennyiben nem 
javul a járványügyi helyzet, úgy köny-
nyen előfordulhat, hogy a teljes 2020-
21-es szezon egyszerűen kimarad. Ezzel 
kapcsolatban tudni kell, hogy általában 
egy sakkmeccs kb. 5 órás és 24 verseny-
ző van egy zárt teremben, köztük jó né-
hány 60 éven felüli is, ezért is bizony-
talan a bajnokság megrendezése. Ezen 
túlmenően az edzéseket is szüneteltetni 
kell. Szerencsére a sakk kicsit kiváltságos 
helyzetben van, mivel az interneten szá-
mos edzési és versenyzési lehetőség adó-
dik, így szinten lehet tartani a formát.

Labdarúgás: A futball megosztó 
sportág, nincs ez másként Pétfürdőn 
sem: vannak, akik rajonganak érte, má-
sok ki nem állhatják. Ennek ellenére 
mindenki ért hozzá. Úgy tartotta koráb-
ban a mondás, hogy a „10 millió szövet-
ségi kapitány országa vagyunk”. Már a 
foci puszta említése is sokakban ellen-
érzést vált ki, azonban ne felejtsük el, 
hogy kétségkívül a világ legnépszerűbb 
sportjáról beszélünk. A legtöbb igazolt 
játékossal ez a sportág büszkélkedhet, a 
kedvtelésből focizókról már nem is be-
szélve. Így vagy úgy, tömegeket mozgat 
meg. Péti ellenzői azt is vitatják, hogy 
van-e egyáltalán létjogosultsága, kell-e, 
szükség van-e labdarúgásra Pétfürdőn? 
Ezt az inkább már ideológiai kérdést – 
azt javaslom – ne itt és ne most döntsük 
el! Inkább tekintsünk vissza a szakosz-
tály 2020-as évére:

A legfiatalabb korosztályok (U7, U9, 
U11, U13) torna-, ill. fesztivál-rendszer-
ben versenyeznek, ezeknek az ún. Bozsik-
tornáknak rendszeres és sikeres résztvevői 
voltunk az idén is. Az U11-esek pl. az év 
eleji megyei téli tornát fölényesen nyer-
ték, megelőzve többek között a Veszprémi 
Utánpótlásképző Központ, valamint más 
nagyobb, lényegesen jobb anyagi lehetősé-
gekkel rendelkező klub fiataljait. 

›› ›› ››
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›› ›› ››  Az U16-nál a megnyugtató ered-
mények eddig még várattak maguk-
ra, de a nyári edzőváltás, valamint a 
srácok nagyon lelkes és lelkiismeretes 
munkája meghozta gyümölcsét: végre 
elkezdtek meccseket nyerni, sikerél-
ményeket szerezni. Egyre nő az ön-
bizalmuk, sokkal magabiztosabbak 
a gyerekek. Az U19-esek az elmúlt 
„csonka” szezonban a tabella 2. helyén 
végeztek. Végig reális bajnoki esélyeik 
voltak, de a COVID-19 vírus sajnos 
közbeszólt. Az új szezon elején náluk 
is edzőváltás történt, ami egyáltalán 
nem vetette vissza a fiúkat, a vírus-
helyzet miatt elhalasztott mérkőzések 
ellenére továbbra is versenyben vannak 
a bajnoki címért. Ami az utánpótlást 
összességében illeti, jelenleg 130 gye-
rek játszik a különböző korosztályos 
bajnokságokban, ami mindenképpen 
emelkedő tendenciát mutat az elmúlt 
évek adataihoz képest (2017-ben ez a 
szám alig 90! volt).

Megnyugtató az is, hogy minden kor-
csoportban megfelelő létszámú csapatot 
tudunk kiállítani. Ez rendkívül bíztató 
annak ellenére, hogy a labdarúgásnak 
nincs túl jó megítélése a köztudatban, 
ezenkívül még más – manapság divatos-
nak mondott – sportágaknak is jelentős 
az „elszívó” ereje.

Felnőtt csapatunk stabil tagja a Me-
gyei I. osztálynak. Tavasszal az idő 
előtt lezárt bajnokságban egyértel-
műen feljövő helyzetben a 10. helyet 
szerezték meg. A keretet továbbra is 
elsősorban fiatal, feltörekvő játékosok 
alkotják, akik a 2020-21-es szezon-
ban 13 forduló után jelenleg a 7. he-
lyen állva várják a tavaszi folytatást. 
A módszeres, megfelelően elvégzett 
szakmai munka és a tudatos csapat-
építés mindenképpen ígéretes eredmé-
nyeket hozott az ősszel. Gondolok itt 
az első két helyezett ellen elért maga-
biztos hazai győzelemre, nem kis meg-
lepetést okozva. Kissé árnyalja a képet, 
hogy néhány tervezett pontot viszont 
sajnálatos módon elhullajtottunk. Az 
viszont egyértelműen örömteli, hogy – 
elsősorban az utánpótlásból felkerülő 
tehetséges péti srácoknak köszönhető-
en – ismét növekszik a helyi játékosok 
aránya. A vezetőedző kifejezett fel-
adata, hogy lehetőség szerint minden 

szezonban építsen be 2-3 feltörekvő, 
fiatal játékost a felnőtt csapatba.

A Megyei I. osztályú bajnokság ama-
tőr bajnokság. A játékosok is amatőrök 
és minden szóbeszéddel ellentétben az 
utazási költségtérítésen kívül egyéb 
juttatást nem kapnak, a szabályok sze-
rint nem is kaphatnak. Minden játékos 
munka vagy iskola mellett futballozik, 
és ilyen körülmények között talán nem 
is meglepő, hogy nem tudnak hétről-
hétre egyenletes, jó teljesítményt nyúj-
tani.

Sporttelep: A szakosztályok életén 
kívül nem mehetünk el amellett sem, 
hogy a sporttelep is folyamatosan fej-
lődik, ahogy az idén is történt és törté-
nik. Tavaly és tavalyelőtt új lett a fűtési 
rendszer a hőközponttal együtt, korsze-
rűbbek lettek a vizes blokkok, új kon-
téneres nézőtéri WC került beszerzésre 
(hogy csak a legfontosabbakat említ-
sem). Köszönhető ez az önkormányzati 
tulajdonba kerülésnek, ill. a különböző 
pályázatoknak, különösképpen az ún. 
TAO-pályázatoknak. Az idei nyertes 
pályázat alapján pl. 11,5 millió Ft lehí-
vására van lehetőségünk, amiből már a 
teljes összegre sikerült támogatási szer-
ződést kötnünk. Még a 2018-as sport-
fejlesztési programunk keretében újul 
meg az élőfüves labdarúgó pályánk is 
a lelátóval együtt. Jövőre – szintén pá-
lyázati pénzből, amit a minap sikerült 
megnyernünk a Magyar Falu Program 
keretében – 28 millió Ft értékben asz-
faltborítást kaphat a sporttelepi út, va-

lamint reményeink szerint a futópályát 
is sikerül felújítani. A jövő évi TAO-
pályázatban szeretnénk kicserélni a 
rendkívül rossz állapotban lévő korlá-
tot, és remélhetőleg még egy járdát is 
építhetünk a korláton kívülre. A teke-
csarnokban elektronikus eredmény-ki-
jelzőt fogunk felszerelni, hogy a nézők 
azonnal tudják követni a mérkőzések 
eredményeinek alakulását.

Ezekkel a fejlesztésekkel talán sike-
rül olyan állapotba hozni a sportte-
lepet, hogy az még vonzóbb legyen a 
sportszerető emberek számára, és azt 
is elérhetjük, hogy egyre több nézőt 
visszacsábíthatunk a mérkőzésekre és 
a rendezvényekre. Nem titkolt szán-
dékunk az sem, hogy a nyertes TAO-
pályázatok kapcsán megvalósított és 
megvalósítani kívánt eszköz- és fel-
szerelés-beszerzésekkel olyan körül-
ményeket tudjunk teremteni, hogy a 
jelenlegi sportolóink mellé még több 
gyereket tudhassunk a Péti MTE so-
raiban. Ehhez azonban részünkről 
még több munkára, az Önök részéről 
pedig sok-sok türelemre és támoga-
tásra lesz szükségünk. Előre is kö-
szönjük!

Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy 
Péti MTE elnöksége nevében boldog 
karácsonyt és vírusmentes új esztendőt 
kívánjak a Pétfürdői Krónika minden 
kedves olvasójának és minden PöMTE-
szurkolónak!

Nagy Zsolt
elnök, Péti MTE
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