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A péti pedagógusokat köszöntöttük

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, 
valamint a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár szervezésében az intézmény szín-
háztermében került sor június 4-én a tele-
pülés pedagógusnapi ünnepségére.

Elsőként a Pétfürdői Kolping Katolikus 
Szakképző Iskola, Szakiskola, Általános 
Iskola és Kollégium címzetes igazgatója, 
Fodor Tamás köszöntötte a jelenlevőket, 
majd Gelencsér István, a Humán Bizott-
ság tagja mondott ünnepi beszédet, meg-
idézve a péti oktatás történetének néhány 
jelentős fordulópontját, méltatva az ál-
talános iskola közelmúltban elért sikere-
it, eredményeit. A pandémiáról szólva a 
szülők, pedagógusok közös felelősségére 
hívta fel a figyelmet, mert azt tapasztalta, 
hogy a gyerekek az elmúlt hónapokban 
„…kezdtek begubózni, kezdtek besavanyod-

ni, a szülőknek dolgozniuk kellett menni, de 
ha ők is otthon voltak, karanténban netán, 
akkor egymással sem tudtak nagyon mit kez-
deni. És most el fog jönni az az idő, amikor 
a gyerekeinknek újra meg kell tanulni a tár-
sasági életet. És hiába jön a szünidő, ebben 
a pedagógustársadalomnak, tehát a tanító-
inknak, tanárainknak nagyon sok dolga és 

felelőssége van. De velük párhuzamosan a 
szülőknek is. Nekem meggyőződésem, hogy 
ennek a koronavírus-járványnak a legna-
gyobb vesztesei a gyerekek voltak. És abban 
van nekünk, felnőtteknek különleges felelős-
ségünk, hogy a gyerek, amennyire lehet, pró-
bálja meg jól feldolgozni lélekben mindazt, 
amit átélt. Csak egy nagy baj van, hogy en-
nek sajnos még nincs vége.”

A beszéd után a jubiláló pedagógusok 
köszöntésére került sor. Kőmives Judit in-
tézményvezető Vázsonyiné Gombosi Haj-
nalkát 40 éves, Jurácsikné Vékony Annát 
szintén 40 éves, Keskeny Miklósnét, Tóth 
Anitát, Kalácsai Attilánét 25 éves jubileu-
muk alkalmából méltatta. Porogi Lajosné 
óvodavezető Tóthné Vad Editet 40 éves, 
Udvardi Ilonát 40 éves, Kovacsik Editet 
pedig 25 éves évfordulójuk alkalmából 
köszöntötte.

A rendezvény zárásaként Oberfrank 
Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazga-
tója, Jászai-díjas színművész, érdemes 
művész irodalmi műsorát láthatták az 
ünnepség résztvevői.

Szalagot kapott, ballagott 
a kolpingi vén diák…
(Hová? … Hová?)

„Valahogy mindig félúton vagyok.
Mint ki örökké utazni kényszerül.
Csomagom könnyű, egy szív, s egy lélek.
S próbálok úton maradni - emberül.”

Sárhelyi Erika: Félúton

Hosszú éveken keresztül Isten házából 
indulva vághattunk neki a megmérette-
tésnek. Márciusban először szalagszen-
telő szentmisére gyűltünk össze a kol-
légium kápolnájában, ahol egymásért is 
imádkoztunk, hogy legyen erőnk, kitar-
tásunk a vizsgákra, majd szalagtűző, il-
letve ballagási ünnepségen vettünk rész 
a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 
színháztermében. Így nem csupán földi, 
hanem azon túlmutató útravalóval lép-
hettek a vizsgázó fiataljaink a „nagybetűs 
életbe”.

Az idei tanévben, június közepén igen 
különös és rendhagyó tanévet zártunk 
le. Az iskolai próbatételek – szakmai 
vizsgák – befejezése után kerülhetett sor 
iskolánk udvarán a szalagtűzéssel egy-
bekötött ballagási ünnepségre.

Bár sok mindent el kellett engednünk 
a hagyományainkból – kápolnai szent-
misék elmaradása, a szalagtűző esemény 
egyik fényét emelő hófehér keringő ru-
hák helyett a maszkok viselése – még-
sem csonka, hanem valóságos volt az 
ünnepünk, mert volt mire büszkének 
lennünk, és volt (van) miért hálásnak 
lennünk.
Hiszen:
– „a nézem, látom, tudom” gondviselő 
nevelés és képzés által már többet tud a 
szívünk és a kezünk, 

Pályázati felhívás

Pétfürdő Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a fiatal 
családok első lakáshoz jutásának tá-
mogatására pótpályázatot hirdet. Pá-
lyázatot nyújthatnak be, akik a tárgy-
évet megelőző év, 2020. június 1-je és 
a tárgyév, 2021. május 31-e közötti 
időpontban vásároltak lakást, vagy 
kezdték meg az építkezést Pétfürdőn.
Beadási határidő: 2021. augusztus 31.

Horváth Éva
polgármester ›› ›› ››

Keskeny Miklósné, Vázsonyiné Gombosi Hajnalka, Udvardi Ilona, Tóthné Vad Edit,
Kovacsik Edit, Jurácsikné Vékony Anna, Kalácsai Attiláné
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Fodor Tamás címzetes igazgató

– a szívük fölé helyezett szalag a nálunk 
eltöltött idő tanúja és tanítója lett, ami 
emlékeztet, figyelmeztet és megjelöl,
– a ballagási tarisznyákba helyezett pogá-
csák mellé tett gondolatok „menni kell, 
akarni, tudni, tenni” lassan életre keltek.

A lélekemelő szalagtűzés után elhang-
zott sok „elbocsátó szép üzenet”. A sta-
fétabotot átvevő fiatalok búcsúszavai, 
versei, énekei, táncai, a ballagók köszö-
nő gondolatai, a négy búcsúzó osztály 
osztályfőnökeinek hit-üzenetei, a tanári 
kórus biztató énekei mellett a fiatalok 
megérdemelt jutalmai (Kolping-díjak, 
könyvjutalmak) sem maradtak el. 

A nehezebb és komolyabb próbaté-
tel ezután következik. Hogyan tovább? 
Vár-e rájuk megfelelő munkahely Ma-
gyarországon, vagy külföldön kell pró-
bálkozniuk? Ez a rendkívüli járványhely-
zet is megmutatta, mennyire törékenyek 
az ember elképzelései és tervei a jövőről. 
Az, aki most magabiztosan állítja, hogy 
tudja, mit hoz számára a jövő, az vagy 
tájékozatlan, vagy nagyképű. 

Sajnos továbbra is nyomasztónak érez-
zük, hogy milyen súlytalanná vált a mai 
látszatvalóságban a mi biztatásunk: tanulj 
fiam, igyekezz, dolgozz szorgalmasan, 
akkor biztosan megállod a helyed a világ-
ban. Súlytalanná vált, mert nap mint nap 
az ellenkezőjét látjuk a világban.

Igaz, előbb-utóbb nyilvánvalóan össze-
omlik ez a látszatvalóság, már most is re-
cseg-ropog. Akkor pedig aligha marad más 
út a felemelkedésre, mint az értékteremtő 
munka. E reménységgel és Lackfi János sza-
vaival bocsátottuk útra fiataljainkat:

„A gondviselés ejtőernyője mindannyi-
unk hátára oda van rögzítve, de csak az 
fogja érzékelni, aki ki is nyitja.”

Fodor Tamás
címzetes igazgató
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Véget ért a tanév, elballagtak az iskola 
8. osztályosai

Az akkor még érvényes járványügyi in-
tézkedések miatt rendhagyó módon zaj-
lott a tanév zárása: külön volt tanévzáró 
ünnepség az 1–7. évfolyam tanulóinak, és 
külön rendezték a nyolcadik évfolyamosok 
ballagását a Horváth István Általános Is-
kolában. Az épületbe a szülők, hozzátar-
tozók nem léphettek be. 

Az ünnepség a ballagók hagyományos 
vonulásával kezdődött, amikor általános 
iskolai tanulmányaik során utoljára, 8 
óra 45 perckor megszólalt az iskola csen-
gője, jelezve, hogy számukra véget ért a 
nyolcadik évfolyam. Ezután végigjárták 
az épület folyósóit, majd kimentek a fel-
díszített bejárat elé, ahol megkezdődött 
az ünnepség.

Csapó Emma 7. b osztályos tanuló sor-
ra szólította az esemény szereplőit.Takács 
Máté (8. b) és Bécs Gergő (8. a) átadta 
az iskola zászlóját a 7. évfolyamosok-
nak. Szakály Zorka (7. a) verset szavalt, 
Balogh Panna (7. a) zongorázott. A 7. 
évfolyam nevében Kedves Dorina (7. b)
búcsúzott el a nyolcadikosoktól, Goda 

Doroti (8. a) és Pleszinger Virág (8. b) 
mondta a végzősök búcsúzó beszédét. 
Végezetül Ódor Kamilla és Sós Henrietta 
(8. b) Rúzsa Magdi Jel című dalával kö-
szönt el az iskolától.

Ezután Kőmives Judit intézményve-
zető ünnepi beszédében egy nomád 
lovascsapat tanulságos történetével 
köszönt el a végző-
söktől. A lovasok 
egy égi jel hatására 
kavicsokat gyűjtöt-
tek a tarisznyájuk-
ba, bár nem tudták, 
hogy ennek mi ér-
telme van. Később 
benyúltak a  nyereg-
táskájukba, felfedez-
ték, hogy valameny-
nyi felszedett kavics 
drágakővé változott. 
Örültek a drágakö-
veknek, és bánkód-
tak, hogy nem gyűj-
töttek több kavicsot. A régi történet 
tanulsága szerint a tudás olyan, mint a 
kavics. Első ránézésre értéktelen, gyűj-
teni fáradságos, minél több van belőle, 

annál nehezebb cipelni, de annál köny-
nyebb elhagyni. 

„Ez a búcsú, ez az ünnep egy pillanatig 
tart csupán, s tudnotok kell, hogy újabb 
megmérettetések várnak rátok. Higgyetek 
magatokban! Kívánom Nektek, hogy az 
összegyűjtött köveket jól használjátok fel, 
és építkezzetek belőle!” – zárta beszédét.

Az ünnepség befejezéseként átadta 
a legkiválóbb nyolcadikosoknak meg-
érdemelt jutalmaikat. Goda Doroti 
és Szendi Léna Szonja 8. a osztályos 
tanulók kiemelkedő közösségi mun-
kájukért, Nikolausz Barnabás 8. b 
osztályos tanuló kitűnő tanulmányi 
eredményéért, példamutató szorgal-
máért, magatartásáért, Bránya Bog-
lárka, Simándi Emma, Veres Dávid 
és Viniczai Adél 8. b osztályos tanu-
lók jeles tanulmányi eredményeikért, 
példamutató szorgalmukért és ma-
gatartásukért, Ódor Kamilla és Sós 

Henrietta énekkari aktivitásukért, ered-
ményes szerepléseikért kaptak oklevelet 
és jutalmat. 

Megköszönte a szülőknek, köztük 
kiemelten Kurucsai Mónikának, a segít-
séget, támogatást, valamint a Napsugár 
Alapítvány, az önkormányzat, a közös-
ségi ház és a pedagógusok, iskolai dol-

gozók tanévben nyújtott, önzetlen és 
eredményes tevékenységét. A ballagást a 
Szózat elhangzása zárta.

Helyreigazítás
A Polgármesteri Hivatalnak Az Önszer-
veződő közösségek, civil szervezetek és a 
helyi egyházi közösségek részére 2021. 
évben megítélt támogatásokról szóló, 
a Pétfürdői Krónika előző számában 
megjelent tájékoztatójában két elírás 
történt. A Pétfürdői Diák Sportegye-
sület nem 1.000.000.- Ft támogatást 
kapott, hanem mindösszesen 500.000.- 
Ft-ot. A Moto-Complet SE támoga-
tása pedig kimaradt a felsorolásból. A 
199/2021.(IV.08.) számú határozattal 
összesen 110.000.- Ft támogatást ka-
pott, melyből 30.000.- Ft-ot műkö-
désre, 80.000.- Ft-ot pedig sporteszköz 
vásárlására használhat fel. 
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Az általános iskola hírei
Érdekes kalandok, tartalmas időtöltés A Csodaszarvas nyomában-pályázat táborozóinak
Ebben az évben A Csodaszarvas nyo-

mában című pályázati program kereté-
ben a június 21–26-áig tartó bentlaká-
sos táborban iskolánkból 13 harmadik 
és 7 második évfolyamos tanuló vehetett 
részt. Szálláshelyet a bakonyszentlászlói 
Öregbakony Turista Ház és Erdei Iskola 
biztosított a diákok számára.

A tanítás befejezése után két hétig, 
egészen június végéig bőven akadt mun-
kája a Horváth István Általános Iskola 
pedagógusainak. A tanév lezárásához 
szorosan hozzátartozó adminisztrációt 
kellett elvégezniük. Lezárták a haladási 
és osztálynaplókat, kitöltötték a tanulók 
bizonyítványait, törzslapjait. Elkészí-
tették a mindenre kiterjedő statisztikát 
(óraszámok, hiányzások, tantárgyi je-
gyek átlagai, bukások, lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók kimutatása stb.). 
Felmérték a rászoruló tanulók sajátos 
nevelési igénnyel (SNI), beilleszkedé-
si, tanulási, magatartási nehézségekkel 
(BTMN) küzdő gyerekek szociális hely-
zetét, áttekintették a korábbi szakértői 
véleményeiket, elkészítették és továbbí-
tottak az azok folytatásához szükséges 
kérelmeket az illetékes hivatalok szá-
mára. Előkészítették, megszervezték és 

lebonyolították 1–7. osztályok bizonyít-
ványosztását, a végzősök ballagását.

Június 23-áig felügyeletet biztosítot-
tak az iskolában azoknak a gyerekeknek, 
akik ezt igényelték. Online szakmai 

konzultáción vettek részt Szűcs Attilával, 
a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási 
Központ szaktanácsadójával a lemor-
zsolódás, korai iskolaelhagyás megelő-
zésére és kezelésére 
kialakított gyakor-
lat (helyzetfeltárás, 
intézkedések ered-
ményessége) téma-
körben. Két tábort, 
napközis tematikus 
tanulási alkalmat 
is szerveztek A Cso-
daszarvas nyomában 
című projekt kere-
tében július 2-áig. 

A tanévzáró érte-
kezletre június 29-
én került sor. Ezen 
Kőmives Judit intézményvezető foglalta 
össze a tanév tapasztalatait a munka-

közösség-vezetők, a 
különféle szakmai 
területek felelőse-
inek beszámolói 
alapján. A neve-
lőtestület megtár-
gyalta, és elfogadta 
az iskola új peda-
gógiai programját, 
házirendjét és intéz-
ményfejlesztési ter-
vét. Ezután került 
sor néhány kollégá-
juk búcsúztatására. 
A települési pedagó-

gusnapi ünnepség mellett ebben a kör-
ben is elköszöntek Vázsonyiné Gombosi 
Hajnalkától, aki az évtizedeken át tartó 
példamutató pedagógusi tevékenysége 
után vonult nyugdíjba. Kőmives Judit 

megköszönte tanítói eredményességét, 
szakmai hozzáértését, gyerekszeretetét, 
a település kulturális életében tanít-
ványaival betöltött szerepét. Hajnalka 

meghatódva vette át a tantestület búcsú-
ajándékát és virágcsokrát. Ugyancsak 
elköszöntek Tóth Zsuzsa testnevelés-
földrajz szakos tanárnőtől, aki lakóhe-
lyén, az egyik veszprémi iskolában tanít 
tovább. Megemlékeztek Lendvai-Frikkel 
Attila hitoktatóról és Szakács Károly ma-
tematikatanárról is, akik a következő 
tanévtől már nem vállaltak munkát is-
kolánkban. 

A tanévzáró értekezlet fehér asztal 
mellett ért véget, ahol a pedagógusok 
felidézték ennek a rendkívüli nehéz-
ségekkel terhelt tanévnek az emléke-
zetes pillanatait. Reményüket fejezték 
ki, hogy az élet szeptembertől visszatér 
a normális kerékvágásba, és a korábbi 
keretek közt szervezhetik pedagógiai 
munkájukat augusztus 23-ától, amikor 
számukra véget ér a jól megérdemelt pi-
henés. 

Pedagógusok munkája a tanév végétől a nyári szünetig

A program keretén belül két kimozdu-
lásos alkalomra került sor. Június 22-én, 
kedden a balatonfűzfői Serpa Parkban 
kalandozhattak a gyerekek. Csütörtökön 
a pápai Várkertfürdőben remek idő várta 
a táborozókat. Nagy élményt jelentett a 
csúszdapark kipróbálása, a sodrófolyosó 
és a rengeteg meleg vizes medence. 

Napközben sportfoglalkozások, csa-
patépítő feladatok, versenyek és túrák 
biztosították a kellemes kikapcsolódást. 

A táborból szombaton délután érkez-
tek haza a tanulók, rengeteg új élmény-
nyel és tapasztalattal gazdagodva. 

Tanévzáró értekezlet

Bizonyítványosztás
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„Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar...”

1920. június 4-én írták alá a versaillesi 
Nagy-Trianon palotában azt a békedik-
tátumot, mely területe kétharmadával 
megcsonkította a történelmi Magyaror-
szágot. 2010 óta a Nemzeti Összetartozás 
Napjaként emlékezünk erre a tragikus 
alkalomra. Pétfürdőn idén a Pétfürdő 
Értékei Alapítvány, valamint a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár szervezésében 
június 6-án került sor megemlékezésre a 
Templomtéren. 

Először a jelenlévők közösen énekelték 
el nemzeti imánkat, a Himnuszt. Ezután 
Budai László, a várpalotai Krúdy Gyula 

Városi Könyvtár igaz-
gatója két Ady-verset 
szavalt, amelyek azt a 
korszellemet, hangu-
latot reprezentálták, 
amely Magyarorszá-
got jellemezte az I. 
világháborút megelő-
ző években. A fajok 
cirkuszában, majd a 
Kocsi-út az éjszakában 
című műveket hall-
hattuk tőle. A műsor 
további részében Mol-
nár Józsefné elénekelte 
az Erdély körül van ke-

rítve című népdalt, Budai Enikő és Bu-
dai Emese a Magyar Hiszekegyet mondta 
el, majd Dombi Réka Tábori Piroska: 
Üzenet Erdélyből című költeményét adta 
elő.

A megemlékezés szónoka Németh Vik-
tor egyetemi hallgató volt, aki többek 
között azt mondta, „…Ha szóba kerül a 
trianoni békediktátum, akkor sok és még 
sok elkövetkező generáció fogja feltenni azt 
a kérdést, hogy miért? Sokadik alkalom-
mal próbálták meg nemzetünk egységét, 
nemzettudatunkat elpusztítani. A győztes 
nagyhatalmak nem akartak látni egy egy-

séges, erős Magyarországot Közép-Európa 
területén. A megszületett mohó, mértékte-
len és aránytalan döntés ugyanezt bizonyí-
totta. Visszatekintve a sok szenvedést okozó 
döntésre, a magyarságot most sem sikerült 
teljes egészében megcsonkítani. Mert ez a 
nemzet élni akart, és akar ma is.”

A megemlékezés zárórészében Budai 
Emese Vörösmarty Mihály: Szózat című 
művének részletét szavalta, majd Budai 
Enikő Pósa Lajos: Magyar vagyok című 
poémáját adta elő. Végül a Trianon-em-
lékhelyre koszorúkat, virágokat helyez-
tek el a résztvevők.

Éltető Erzsébet, Molnár Józsefné, 
Budai Enikő, Budai Emese és Budai László

Dombi Réka

Németh Viktor



Pétfürdői Krónika
XIX. évfolyam 179. szám

7

Egy bombázás emlékezete
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

a Horváth István Általános Iskola 7. osz-
tályos diákjainak részvételével emlékezett 
meg az 1944. június 14-ei péti szőnyeg-
bombázás áldozatairól. A 77 évvel ezelőtt 
történteket Gelencsér István helytörténet-
kutató idézte fel.

Miért történt mindez? 
A hatalmas és erős ame-

rikai hadsereg másfél száz 
gépe miért akarta földig 
rombolni ezt a gyárat és ezt 
a picinyke települést? A vá-
laszért még 1944-nél is ko-
rábbra kell visszamennünk 
az időben. Az első világhá-
borúhoz, amelynek végén 
Magyarország elveszítette 
addigi területe és lakossága 
mintegy kétharmadát, sok-
sok ásványkincsét, gyárát, 
üzemét. 

Az 1920-as években in-
dult iparosítási program a 
megcsonkított ország gazdasági talpra 
állítását szolgálta. Ennek része volt a 
magyar nehézvegyipar megteremtésé-
nek terve.

Gömbös Gyula honvédelmi miniszter 
volt az, aki eldöntötte, hogy az eredeti-

leg Ősi mellé tervezett gyár Pétfürdőn 
épüljön meg. A gyár világviszonylatban 
is újszerű megoldásokkal, a 30-as évek 
legkorszerűbb technológiájával műkö-
dött.

Vegyi anyagokat, (többek között a lő-
porgyártáshoz szükséges salétromsavat, 

a robbanóanyag-gyártásra is alkalmas 
ammónium-nitrátot), valamint nitro-
génalapú műtrágyát állítottak elő. 1932. 
június 28-án szabadalmaztatták a Pétisó 
névjegyet.

A gyár az évek során a magyar hadiipar 
egyik fellegvárává lett. Lőpor, robbanó-
anyagok, harcigázok 
alapanyagát állította 
elő, krakkoló és olajüze-
me révén pedig jelentős 
mennyiségű benzint és 
gázolajat is szolgáltatott 
a magyar és német had-
erő számára.

1944. június 14-
én a 15. Amerikai 
Légihadsereg 55. bom-
bázó osztályának négy 
ezrede 152 nehézbom-
bázójával stratégiai 
támadást hajtott végre 
a Péti Nitrogénmű-
vek Rt. olajfinomítója 
ellen, amelynek 18 polgári, 21 katonai 
áldozata és 37 súlyos sebesültje volt. A 
gyárban és berendezéseiben mintegy 40 
millió pengő értékű kár keletkezett.

A helytörténet-kutató előadása után 
az érdeklődők megtekintették a kora-

beli fotókból, térképekből 
összeállított kamarakiállítást 
a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár aulájában.

A program a Hősök terei 
Bombázási emlékmű meg-
koszorúzásával folytatódott, 
amely Lendvai István alkotá-
sa. A gránitoszlopokon az ál-
dozatok nevei olvashatók. A 
rozsdamentes fémből készült 
gyűrött lemezek a repülőket 
szimbolizálják. 50 évvel a tra-
gikus események után, 1994-
ben került sor felavatására. 

Az esemény az emlékezés 
virágainak elhelyezésével, és 

a Himnusz eléneklésével fejeződött be.
Az idő múlásával egyre kevesebben 

vannak olyanok, akik személyesen ta-
pasztalták meg, élték át a második vi-
lágháborút és a vele járó szenvedéseket. 
Nekünk, kései utódoknak feladatunk, 
hogy megértsük, milyen okok és esemé-

nyek vezettek el a péti gyár lebombá-
zásáig, és emlékezzünk az áldozatokra, 
akik ártatlanul vesztették életüket.

„Két generáció elég ahhoz, hogy feledés-
be merüljön egy háború.” 

Nádas Péter

Gelencsér István



Pétfürdői Krónika
XIX. évfolyam 179. szám

8

Újra együtt a kertbarátok
2021. június 19-én, szombaton tartot-

ta éves közgyűlését a Várpalota-Pétfür-
dő Kertbarát Kör Egyesület. A gyűlésre 

szép számmal, közel hatvanan jöttek 
össze a mindenki által jól ismert Lábas 
György szőlőjében, a cseresznyefa árnyé-
kában, rózsaillattal körbe véve, ahogy az 
egy kertbarát körhöz illik.

A közgyűlés idén is az éves tagdíjak 
befizetésével és a tagsággal járó aján-
dékok átadásával kezdődött. Megújult 
az egyesület kedvezménykártyája, ami 
a következő négy évben, éves pecséttel 
több közeli gazdaboltban is jelentős ked-

vezményt biztosít. Ezen kívül minden 
tag az egyesület emblémájával ellátott 
baseballsapkát, pólót, poncsót és kö-

tényt kapott.
Az összejövetelt 

Molnár Ferenc elnök 
nyitotta meg, és egy-
perces néma csendre 
kérte a jelenlévőket az 
elmúlt évben elvesz-
tett társak tiszteletére. 
Ezután az életet ünne-
pelték, és Horváthné 
Ilonkát köszöntötték 
jeles születésnapja al-
kalmából. Ezt köve-
tően az egyesület új 
tagjait és tiszteletbeli 
t a g -

jait üdvözölték. A hely-
színen, személyesen 
Horváth Éva, Pétfürdő 
Polgármestere, Tóth-
né dr. Bakonyi Csilla, 
Angeli Katalin Anna, 
a Pétfürdői Közössé-
gi Ház és Könyvtár 
igazgató asszonya, 
Maternik Zsolt és Salla 
Jenő vette át okleve-
lét. Tiszteletbeli tag-
jai közé fogadták még 
Campanar i -Ta labé r 
Mártát, Várpalota Polgármesterét, Cső-
vári Zsófiát, dr. Zsoldos Zoltánt, Katona 
Csabát, Kontrát Károly országgyűlési 
képviselőt, Rotter Ádámot és Szigyártó 
Dénest.

A vidám dolgok után Molnár Ferenc 
éves szakmai és pénzügyi beszámoló-
ját egyben tartotta. Elmondta, hogy az 
egyesület a még 2015-ben elnyert pá-
lyázatból vásárolt munkagépekkel idén 
is kivette részét a parlagfűírtásból. Jó 
kapcsolatról számolt be a pétfürdői és 
várpalotai civil szervezetekkel. A Vár-
palota-Pétfürdő Kertbarát Kör Egye-
sület továbbra is megtartotta tagságát 
a Kertészek és Kertbarátok Országos és 
Megyei Szövetségében, a Magyar Nép-
főiskolai Társaságban és a Bakony és 
Balaton Kapuja Leander Egyesületben. 

Az egyesület egyelőre nagy óvatosság-
gal, de több kirándulást is tervez idénre. 
Augusztus 21-én kerül megrendezésre a 
hagyományos borverseny a Nitró Étte-
remben, amit az 50 éves közgyűlés követ 
a Thury-várban. 

2020-ban 500-500 ezer forint céltá-
mogatásban részesült az egyesület Pét-
fürdő és Várpalota önkormányzatától. 
A pandémia ellenére ezen összegekkel 
sikeresen elszámoltak. A Magyar Falu 
Program keretében az 50 éves jubile-
um alkalmából 1.406.000 forint támo-
gatást kaptak, amit az idei augusztusi 
rendezvénysorozat alkalmával terveznek 
felhasználni. Pénzügyileg ettől füg-
getlenül nehéz évre számítanak, ezért 
kiemelt hangsúlyt fektetnek a tagdíjak 

befizetésére és az új tagok toborzására. 
Az egyesület idén is pályázik, eddig hat 
pályázatot adtak be, a NEA működési 
és rendezvénypályázatát, valamint két 
rendezvény pályázatot a Vidékfejleszté-
si Minisztériumhoz, valamint Nemzeti 
Agrár Kamarához is. A beszámolót a 
közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Ezután a hagyományokhoz hűen 
szendviccsel, helyi borral és pálinkával 
kísérve töltötte a délutánt a társaság, 
hiszen volt is miről beszélgetni az egy-
éves kihagyás után. A délután folya-
mán rövid pincebejárásban is része volt 
a jelenlévőknek, hiszen Lábas György, 
a büszke tulaj betekintést engedett pin-
céibe.

Szokolai Róbert
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Pandémia után megint VIRÁGZIK A
MUSKÁTLI!

2020-ban került volna megrende-
zésre a 10. Országos Nyugdíjas KI-
MIT-TUD, amire ismét jelentkezett a 
Muskátli Néptánc csoport. Az elődön-

tő a pandémia miatt, mint annyi más 
is, elmaradt. Szeptemberre úgy alakult 
a járványhelyzet, hogy a rendezőség 
döntése értelmében 
mégis megrendezték 
a középdöntőt Bala-
tonszárszón, amire 
minden jelentkezőt 
meghívtak, így mi is 
elutaztunk. A közép-
döntő a József Attila 
Művelődési Házban 
volt, ahol Rábaközi 
Táncot mutattunk be 
Rózsás Tünde Tímea 
tanítása alapján.

Az ilyenkor szokásos 
bemutatkozó sorok 
után nagy meglepeté-
sünkre a konferáló be-
mondta, hogy a Mus-
kátli Néptánc csoport 
már az első Nyugdíjas 
KI-MIT-TUD-on is 
részt vett. Az akkori 
fellépők közül jelen-
leg is velünk táncol 

dr.  Tóth Lászlóné 
és Szigeti Frigyes-
né. Hazafelé ér-
kezett a hír, hogy 
az elérhető legma-
gasabb, 50 pontot 
kaptuk, döntősök 
vagyunk. Az örö-
münk határtalan 
volt.

A 2020-ra terve-
zett döntőt a jár-
ványhelyzet rom-
lása miatt nem 
lehetett megtar-
tani, így az 2021 
júniusában ke-
rült megrendezésre, összevonva a Népek 
Tánca-Népek Zenéje döntőjével, szintén 
Balatonszárszón. Az önkormányzat tá-
mogatása révén ide el tudtunk menni, 
és meg tudtuk mutatni a többi nyugdí-
jas társunknak kitartásunk és jókedvünk 
gyümölcsét. Az eredményhirdetés 23-án 
délelőtt volt, ahol megtudtuk, hogy KI-
EMELT ARANY minősítést kaptunk.

Igazán el lehet képzelni az örömünket, 
sírtunk-nevettünk, nagyon boldogok 
voltunk. Ez a díj is megerősített ben-
nünket abban, hogy az összetartásunk-
kal még sok sikert érhetünk el.
Mottónk: „Aki él, táncol, aki táncol, él.”

Borbándi Ambrusné
néptánccsoport-vezető
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Ha szerda, akkor Kikapcsolódó!
Szeretnéd izgalmasan és tartalmasan 

tölteni a nyarad? Unatkozol, és nem tu-
dod mivel feldobni a hétköznapod? Ha 
úgy érzed, kifogytál az ötletekből, ne té-
továzz! Gyere a Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtár szerdai KIKAPCSOLÓDÓ 
nyári program-sorozatára! Mesék, bábok, 
érdekes feladatok, zenés játékok, kézmű-

ves foglalkozások várnak rád – ezzel a 
felhívással indította el az intézmény nyári 
ajánlóját gyermekek, családok számára.

A június 30-án kezdődött program első 
alkalommal mesés könyvtári játszóházzal 
várta a gyerekeket az intézmény melletti 
kis ligetben. Perdült az óriástársas do-
bókockája, minden fejtörő, totó, kirakó 

teljesítve lett, kis 
gazdáikkal sok-
sok tarka-barka 
marionettkutyus 

térhetett haza. Célba dobás, ugróiskola, 
Fekete István regényeinek hőseivel való 
ismerkedés, a babzsákos kuckóban olvas-
gatás, ez mind-mind a délutáni program 
része volt. Jó hangulatban, tartalmasan 
repült el az idő.

Második alkalommal, július 7-én a 
Sárkányok pedig vannak! című foglal-
kozáson Ducsai Barnabás várt minden 
érdeklődőt, aki az egykor sokat játszott, 
mára feledésbe merült régi szép játék, 
a sárkányépítés fortélyaiba vezette be 
a jelenlévőket. A „sárkányparkolóban” 

gyűltek az elké-
szített remekmű-
vek, miközben a közösségi ház előtti 
parkban a Fanyűvők játszóházában ki-
próbálhatták a gyerekek ügyességüket, 
logikai képességeiket. Akik a nagy me-
legben mégis inkább pihenni szerettek 
volna, őket a mesekuckó és a sárkányos 
labirintus várta. A szerda délutáni Ki-

kapcsolódó bebizonyította, a sárkány-
készítést nemcsak a gyerekek, hanem a 
felnőttek is élvezik, hiszen a péti liget-
ben történt próbaröptetés igazi családi 
élményt jelentett, a gyerekek és szülők 
jóleső fáradtsággal tértek otthonaikba.

„Hagyj játszani még, fent fényben az ég,
S nappal ki feküdne le?
S még ég fele száll a kis madár,
S a domb barival tele!”

William Blake: Dajkadal

›› ›› ››
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›› ›› ›› „Csepp, csepp, csepereg, villan, csat-
tan, megered; záporfüggöny, zuhatag – fut 
a felhő, süt a nap.” – így kezdődött júli-
us 14-én délután a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár Kikapcsolódó prog-

ramjának 3. része, ahol Dvorák Gábor 
és Patka Heléna pantomim-művészek 
Játsszunk bábszínházat! című előadását 
nézhették meg az érdeklődők.

Gondoltátok-e? A kimondott szavak-
nál jóval többet mondanak el rólunk, 
érzéseinkről, szándékainkról a moz-
dulataink, az arckifejezésünk és a test-
tartásunk. A művészektől a résztvevők 
megtanulhatták, hogyan lehet különféle 

karaktereket ábrázolni; láthatatlan tár-
gyakat, élőlényeket megjeleníteni, amit 
rövid játékos etűdök követtek. 

A Dvorák Patka Színház interaktív 
dramatikus játéka gyerekeknek szólt, de 
a szülők ugyanúgy élvezték, együtt ne-
vetett minden résztvevő. A hol megló-
duló, hol csak csöpögő eső, a dörgő ég, 
a pára, a forróság sem tántorította el a 
bátrabbakat, és mindvégig kitartottak.

Ígértük, hogy szörnyen jó lesz, és 
szörnyesen szörnyű volt a Kikapcsoló-
dó programja július 21-én, szerdán. A 
mesés könyvtári játszóház keretében 
lovagokban nem volt hiány, folyamato-
san érkeztek a lovagtoborzóra a bátrak. 
Az első próbán átverekedve magukat, 
miután megválaszolták könyvtárunk 
szörnyes mesekönyveinek segítségével a 
tudáspróba kérdéseit, máris indulhattak 
a szörnykiszabadításra.

Az ifjú kalandorok leküzdötték a pók-
háló-rengeteget, átjutottak a mocsáron, 
szörnyeket határoztak meg, legendás 
mesebeli lényeket azonosítottak, segí-
tettek manókat költöztetni, vártornyot 
építettek, trollokkal küzdöttek, boszor-
kányt hajigáltak, sárkánytojást mentet-
tek, szörnyet etettek. Végül kódot fejtve 
eljutottak a titkos rejtekhelyre, kinyit-
hatták az óriáslakatot, ahol a kiszaba-
dított szörnyikék minden lovagunkat 
finomságokkal jutalmazták.

Az ügyeskedőben apró szörnyek ké-
szültek, ki egyszeműt, ki többszeműt, 
ki félelmeteset, ki csajosat, ki vicceset 

készített – mindenki saját kedve, kreati-
vitása szerint alkothatott. 

A Fanyűvő játszóház is, mint mindig, 
kimeríthetetlen játékarzenált vonulta-
tott fel, senki sem unatkozhatott. A kuc-
kóban, most már megszokott módon a 
babzsákok várták a megpihenni, olvas-
gatni vágyókat.

Köszönettel tartozunk a Foltvarró 
klub hölgyeinek segítségéért, hiszen 
nélkülük nem születhettek volna meg a 
gyerekek mesés szörnyikéi. Köszönjük 
közösségi szolgálatos diákjaink segítsé-
gét is az ügyeskedő asztalainál és a lo-
vagi próbán. ›› ›› ››
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Mamma Mia!

Július 28-án a Hangerdő Társulat vár-
ta a gyerekeket Szamárfüles varázskönyv 
című műsorával. 

„Mert mi a fül? Egy hasáb csacskaság” 
– írta Romhányi József. Az előadás alap-

ja Szamárfül című műve, 
melyből varázslatokon keresztül ugra-
nak ki az egymásra épülő állatmesék a 
társulat felfogásában. Két vándor muzsi-
kus és egy bűvész-bohóc-hoppmester va-

rázslásból játékba, majd mesékből gyer-
mekdalokba vezette közönségét.Egy 
mókás előadás volt, amely a felnőtteket 
is kizökkentette a napi komfortból.

Énekelte az ABBA zenekar 1975-ben, és 
ezt dalolja Meryl Streep is a 2008-ban for-
gatott film címadó számaként, amit együtt 
láttunk és néztünk, éltünk át a PIKNIK 
moziban július 23-án a péti ligetben.

Az előző hetekben lezajlott szavazás 
eredményeként került bemutatásra a 
Mamma Mia! című angol- 
amerikai romantikus vígjá-
ték Pétfürdőn.

18 órától vártuk a ven-
dégeket, a vetítést nap-
nyugta után kezdtük. 
Reménykedtünk abban, 
hogy lesznek érdeklődők. 
Bíztunk abban, hogy szép 
számú közönség jön majd 
el. A járványügyi szabá-
lyozás nyújtotta lehetősé-
gek közül mi a szabadtéri 
mozivetítést az egyéb kate-
góriába soroltuk, és ebben 
az esetben lehetőségünk nyílt arra, 
hogy 500 főig bárki részt vegyen a 
programon védettségi igazolvány fel-
mutatása nélkül. 

Hat óra körül még csak jődögéltek az 
emberek, piknikkosárral, kis párnákkal, 
plédekkel.

Szólt a zene, a hangulat már akkor 
is szuper volt. Aztán egy óra elteltével, 
hömpölyögni kezdett a tömeg, és mi 
egyre gyakrabban ismételgettük az or-

runk alatt mormogva, hogy Mamma 
Mia…

De kár volt görcsölnünk, mert nagy-
szerű délutánt és estét élhettünk át 

együtt. Az érdeklődők száma, kulturált-
sága, toleranciája, rugalmassága minden 
várakozásunkat fölülmúlta. Győzött a 
ráció, a jószándék, a megértés, az em-
berség. Mind egyet akartunk. Egy szép, 
szórakoztató estét eltölteni együtt a csil-
lagos ég alatt, kis időre elfeledve minden 

nyűgünket és bajunkat.
Sikerült. Köszönet érte min-

denkinek, aki itt volt a PIKNIK 
moziban július 23-án. 

De bármilyen jófejek voltunk 
így együtt, azért ne feledkezzünk 
meg a zseniálisan könnyed szí-
nészekről sem, akik apait-anyait 
beleadva, önfeledten mókáztak, 
énekeltek a vásznon. Mamma 
Mia, milyen gyönyörű este volt!

A Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtár csapata köszöni 
munkáját, segítségét a PIKNIK 
mozigárdájának, a pétfürdői 

polgárőröknek, valamint Havrán Rózsá-
nak, Molnár Gábornak, Németh Gábor-
nak, Németh Miklósnak, Szomszéd And-
rásnak, Takács Kevinnek.

Az utolsó Kikapcsolódóra augusztus 11-én 14–17 óráig kerül sor. Pétfürdői helytörténeti erőpróbára hívunk kicsit és nagyot.
Szeretettel várunk, visszavárunk mindenkit!
Köszönjük mindenkinek, aki velünk töltötte/tölti ezeket a délutánokat!
Várunk, visszavárunk a következő játékra, színházra, valamint az év további rendezvényeire is!

Borbélyné Schenek Szilvia könyvtárvezető és Pató Mária közművelődési munktárs
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A KID Rock and Roll Se tánctábora
A KID Rock and Roll Se vezetője, 

Bondor Virág a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtárban idén első 
alkalommal tánctábort szer-
vezett 2021. június 16–20. 
között.Az egyesület 2006. má-
jus elsején alakult. Fő profilja 
az akrobatikus rock and roll. 
Emellett foglalkozik színpadi 
látványtánc, pompontánc, mu-
sical tánc, showtánc, páros és di-
vattánc oktatásával is. Az egye-
sület három- és huszonöt éves 
kor között biztosítja a mozgást 
kezdők, haladók, versenyzők és 
hobbitáncosok részére.

A tábor már januártól meg-
hirdetésre került, hogy minél 
több táncos lábú fiatalhoz el-
jusson a lehetőség. Első körben az egye-
sület már meglévő táncosai lettek meg-
invitálva, de nem volt kizárva, hogy új 
táncolni vágyók is csatlakozhassanak kis 
közösségükhöz.

Végül két meglévő csoport összevo-
násából jött létre, egészen változatos 
korosztállyal. A 
legfiatalabb táncos 
hat, a legidősebb 
tizennégy éves volt. 
A várpalotai cso-
port már régebb óta 
működik, nagyobb 
létszámmal Kalmár 
Dóra edző vezeté-
sével. 

A másik csoport 
októberben kezdte 
együtt a munkát a 
Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár-
ban Horváth Vivien 
edző irányításával. 

Sajnos a járvány-
időszaknak kö-
szönhetően mind 
a csoportok, mind 
pedig a résztvevők 
kisebb létszámmal voltak jelen, mint 
az egyesület előző években megszer-
vezett táboraiban. De a nehézségek 
ellenére örömmel fogadták a lelkes je-
lentkezőket.

A rockitábor végül két edző, egy fia-
tal segítő és tíz gyermek részvételével 

elkezdődött. A gyerekek mindennap 
reggel 8-tól jöhettek, majd délután 16 
óráig maradhattak. Reggelente, miután 
mindenki megérkezett, közös bemelegí-
téssel indult a nap, majd az akrobatikus 
rock and roll alapjainak tanulásával, 
már meglévő tánctudásuk csiszolásá-

val, tartásjavító, 
ritmusérzék- és 
mozgáskoordiná-
ció-fejlesztő gya-
korlatokkal foly-
tatódott. Ezután 
közös koreográ-
fiatanulás volt a 
program. 

Első nap egy rö-
vid rock and roll 
táncot tanítottak 
a gyerekeknek. A 
második nap egy 
könnyebb pom-
pontánc volt so-
ron. A harmadik, 
negyedik nap egy 
kicsit egyszerűbb, 
a fiatalabb kor-
osztály számára is 
könnyen megta-

nulható koreográfia következett. 
A táncok tanítása során szükség volt 

nehézségbeli különbséget tenni, hogy a 
gyerekek korosztálybeli eltérésének és 
tudásának megfeleljenek. 

Ezeket a táncokat az év további részé-
ben fellépéseken, házibajnokságokon, 

megyei versenyeken 
adják majd elő.

Az eseménydús 
délelőttök nyújtó-
gyakorlatokkal fe-
jeződtek be, ezután 
közös ebédre került 
a sor. A tábor részt-
vevői együtt sétál-
tak át a pétfürdői 
Vegyész Étterembe, 
ahol változatos, fi-
nom menüt, és gye-
rekbarát-kiszolgálást 
kaptak. A jóllakott 
táborozóknak ebéd 
után csendes pihenőt 

tartottak néha a közösségi házban, néha 
a pétfürdői tó partján. Itt lehetőség nyílt 
beszélgetésre, közös játékra és kikapcso-
lódásra. 

A tábor délutánjait a pihenő után min-
dennap más program tette ki. Első nap 
a szülők részére megtartott táborzáróra 
készültek díszes meghívóval a gyerekek. 
Ezután pedig egy rajzversenyre készí-
tettek munkákat saját kreativitásuk és 
elképzelésük szerint, aminek a témája 
„az álomnyaralás” volt. A hét folyamán 
voltak sorversenyek, vetélkedők, játékos 
feladatok egyaránt.

A táborzáróra vasárnap került sor 15 
órakor, ahol lehetőségük nyílt a szülők-
nek arra, hogy megnézzék, gyermekeik 
mit tanultak a hét folyamán. Miután 
a hozzátartozók megérkeztek, sorban, 
egymás után mutathatták be a tanult 
koreográfiákat a táncosok. A tábor végén 
kihirdetésre került a vetélkedők és a rajz-
verseny végeredménye, ahol a díjazottak 
boldogan vehették át okleveleiket.

A tábor célja az esztétikus testalkat 
kialakítása, megalapozása; a mozgás-
koordináció és ritmusérzék, valamint a 
koncentráció komplex fejlesztése volt, 
illetve a magabiztos, nyitott személyiség 
kialakítása fellépési lehetőségek biztosí-
tásával. Ezek mellett az élmények szer-
zése, mindezt sok-sok mozgásos játékkal 
színesítve.

Horváth Vivien
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Pétfürdő, 2021. július 23. – augusztus 13.

Országos Musical és Operett Kurzus

Napjainkban a musical, operett és 
zenés színházi műfajok egyre nagyobb 

népszerűségnek örvendenek a fiatalok 
körében. Ez adta az ötletet 2006-ban 

egy olyan kurzus létrehozásához, ahol a 
résztvevők ismert, népszerű művészek, 
zenepedagógusok segítségével ismerked-
hetnek meg és sajátíthatják el a műfaj 
alapjait, betekintést nyerhetnek a háttér-
munkába, a színház világába.

Ennek a tábornak adott idén helyet, 
otthont 3 héten keresztül a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár Szabó Szil-
via, Lőrincz Máté és Peller Károly művé-
szeti vezetők segítségével.

Az ország számos pontjáról érkező 
fiatal tehetség kapott lehetőséget arra, 
hogy kipróbálja magát a színpadon. Zá-
rásként profi szintű musical-operett gá-
lán mutathatják be az elsajátított isme-
reteket augusztus 13-án Veszprémben, a 
Hangvilla Multifunkcionális Közösségi 
Térben.

Ismét a színpadon…
Eljött a nap. Két év után ismét. Csak 

mi, a színpad, a mozdulatok és a vakító 
reflektorok. Visszatért a pillanat, amiért 
az elmúlt hónapokban, években dolgoz-
tunk. A perc, mikor megmutathatjuk, 
kik vagyunk mi igazából. Hiszen ez 
nem csak a betanult lépésekről szól. Egy 
táncos ilyenkor önmaga, így tudja meg-
mutatni, mi van a szívében.

2020-ban a Dance Action Sportegye-
sület ismét a horvátországi világbajnok-
ságot tűzte ki céljául, így a hazai verse-
nyeket félretéve inkább a felkészülést 
választották. Ám a vírus közbeszólt. El-
maradtak az edzések, eltolták a versenyt, 
végül lemondták a magyar válogatót. 
Csalódás volt ugyan, de nem vette el a 
kedvüket, és amennyiben a körülmé-

nyek engedték, foly-
tatták az edzéseket. 

Ismét lezártak mindent, újabb kényszer-
pihenőre kellett menniük. Végül néhány 
hét kihagyással elkezdhettek gyakorolni. 
A versenyszezon kilátástalan volt, senki 
nem tudta, lehet-e bármilyen sportren-
dezvényt tartani, de azért készültek a 
koreográfiák. Aztán megtörtént. Meghir-
dették a versenyt. Az egyesület, kapva a 
lehetőségen, belekezdett a felkészülésbe. 
Fárasztó és kemény heteken vannak túl a 
táncosok, de megérte.

Junior korcsoport

›› ›› ››

Mini korcsoport
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Felnőtt korcsoport

Újabb erőpróba
A júniusi verseny után újult erővel 

folytatták a próbákat a Dance Action SE 
táncosai, hiszen tudták, hogy további 
megmérettetések várnak rájuk a nyáron. 

Ez az évszak nem kimondottan a 
versenyszezon része, hiszen mindenki 
ilyenkorra időzíti a pihenést, a nyara-
lást. Viszont az idei év más. A járvány 
miatt kialakult helyzet miatt ebben az 
időszakban került sor több verseny lebo-
nyolítására is. 

Többek között július 25-én Siófokon 
került megrendezésre a Ritmuscsapatok 
II. Just Clear Beach Fesztiválja, ami a 
péti táncoslányok következő úti célja 

volt. 
A jó hangulatú egész napos táncos 

forgatagban a gyerekek megmutat-
hatták tudásukat, szórakozhattak, 
fürödhettek és workshopokon is részt 
vehettek. Minden versenyző kapott 
emlékérmet, oklevelet, illetve ki-
osztásra került számos különdíj, és 
a nap végén minden korcsoportban 
fesztiválgyőzteseket hirdettek.

A versenyen saj-
nos nem tudott az 
egész csapat részt 
venni, de a jelen-
lévők méltón kép-
viselték az egyesü-
letet. 

Összesen 18 pro-
dukcióval álltak 
színpadra open, 

show és lyrical kate-
góriákban, gyerek, 
junior és felnőtt kor-
csoportban. A cso-
portnak sikerült be-
zsebelnie egy 4., egy 
3., két 2. és tizennégy 

darab 1. helyezést. Ezenkívül 9 különdíj 
birtokosai lettek, sőt a fesztiválgyőztes 
címet is több táncban magukénak tud-
hatják, hiszen junior korosztályban a 
3. és az 1., felnőtt korosztályban pedig 
mind a három díjat ők nyerték meg.

Ezzel a versennyel lezárult a nyári ver-
senyidőszak, és a szép eredmények után 
a jól megérdemelt pihenés várja a tánco-
sokat. De nincs teljesen megállás, hiszen 
szeptemberben jön a következő megmé-
rettetés, ahol ismét a legjobb tudásukat 
megmutatva kell színpadra állniuk.

Pátkai Brigitta Kíra

›› ›› ›› Június 25-étől 27-éig került meg-
rendezésre a Unity For Passion Dance 
Fest Dabason, melyre a csoport 22 

koreográfiát nevezett be. A színvona-
las versenyen jobbnál jobb egyesületek 
mérették meg magukat, így a pétfürdői 

táncosoknak is mindent bele kellett ad-
niuk. 

25-én, pénteken két versenyző lépett 
színpadra akrobatikus szólójukkal. A 
lányok szép teljesítményének eredménye 
egy első és egy negyedik helyezés.

27-én, vasárnap egy reggeltől éjjelig tartó 
megmérettetés várta a versenyzőket. Szá-
mos szép eredményt értek el mind a ki-
csik, mind a nagyok. A csapatnak sikerült 
elnyernie négy első, négy második, három 
harmadik, három negyedik, két hetedik, 
egy nyolcadik, egy tizenegyedik, egy tizen-
kettedik és egy tizennegyedik helyezést.

Az év nem ért véget. További erőpró-
bák várnak még a táncosokra, így ren-
dületlenül folytatják a gyakorlást, hogy 
a legközelebbi versenyen még több cso-
dás helyezést zsebelhessenek be.

Pátkai Brigitta Kíra
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Schmidt Ferenc Terepfutóverseny
Eredmények:

1 km
1.Tamás Melissza, Várpalota
2. Fülöp Heléna, Várpalota

2 km
1. Imre Viktória, Székesfehérvár

5 km
40 év alatti nők:
1. Badics Diána, Várpalota
2. Kertai Emma, Székesfehérvár
40 év alatti férfiak:
1. Szélesy Balázs, Pétfürdő
2. Nagy Norbert, Várpalota
3. Csermák Áron, Várpalota
40–70 év közötti nők:
1. Goózné Győrffi Barbara., Balaton-
boglár
2. Nagy Sándorné, Várpalota
40–70 év között férfiak:
1. Szatzner Csaba, Székesfehérvár
2. Wimmer László, Pétfürdő
3. Benedek Tibor, Érd
70 év felett:
1. Ládi János, Ajka
2. Gábris József, Pétfürdő
3. Martos Péter, Várpalota

10 km
40 év alatti nők:
1. Horváth Zoé, Szombathely
2. Kiss Dzsesszika, Várpalota
3. Körmendi Zsuzsanna, Székesfehér-
vár
40 év alatti férfiak:
1. Nagy Patrik, Székesfehérvár
2. Bátor Péter, Balatonfüred
3. Szittya Csaba, Balatonfüred
40 év feletti nők:
1. Eiserle Judit, Várpalota
2. Lennert Olgica, Veszprém
3. Kovács Lászlóné, Székesfehérvár
40 év feletti férfiak:
1. Kékesi Mihály, Székesfehérvár
2. Kiss György, Várpalota
3. Jencski Tamás, Balatonfüred
Váltó
1. Csáktornyai Józsefné, Gallai Anna-
mária

A Marathon Tömegsport és Környezet-
védő Egyesület 2021. június 26-án ren-
dezte meg hagyományos Schmidt Ferenc 
Terepfutóversenyét.

Az 51. Péti Terepfutóverseny közel 
100 résztvevőjét igazi nyáriidő várta. Az 
Albert Pihenőpark megtelt a szabadban 
futni akaró sportolókkal. A rajt előtt 
megkoszorúztuk az egyesület által felál-
lított kopjafát, amelyet eltávozott spor-
tolóink emlékére állítottunk.

A nevezők több táv közül választhat-
tak korosztálytól függően. A legkiseb-
bek 1 kilométert teljesítettek, a fiatalok 
5 kilométert, míg a leghosszabb táv 10 
kilométer volt. Ezen kívül lehetett a tá-
vot teljesíteni 2 fős váltóban is. Az első 
tömegrajtnál az 5 és a 10 km-esek, vala-

mint a 2 fős váltók indultak. Ezt követő-
en a legkisebbek következtek.

Tíz kategóriában hirdettünk ered-
ményt. Minden befutó egy pólóval gaz-
dagodott. A helyezettek kupadíjazásban 
részesültek. Egyesületünk hagyományá-
nak megfelelően mindenkit vendégül 
láttunk csapolt sörrel, egy tál étellel, 
üdítővel, édességgel.

Az eredményhirdetés előtt emlékpla-
ketteket adtunk át azoknak a sporto-
lóknak, illetve segítőknek, akik több 
évtizede részt vettek rendezvényünkön, 
támogatták azt.

Úgy gondoljuk, hogy az ország legré-
gebbi terepfutóversenyét, a hagyományt 
megőrizve, sikeresen bonyolítottuk le.

Méreg József

Körmendi Zsuzsanna, Horváth Zoé és Kiss Dzsesszika (balról jobbra) a dobogón
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Félmaraton és utcai futóverseny
A FutaPét Tömegsport Egyesület szer-

vezésében 2021. július 11-én már a 12. 
alkalommal került megrendezésre a 
Pétfürdő-Öskü-Pétfürdő félmaraton és 
utcai futóverseny. Az előnevezésekből már 
lehetett következtetni arra, hogy nem ez a 
verseny lesz, ahol rekordlétszámú futó áll 
a starthelyre. Sajnos a nevezők számára 
rányomta a bélyegét, hogy mindenki most 
próbálja behozni az elmaradt rendezvé-
nyeit. Ráadásul erre a napra halasztották 
Budapest egyik legtöbb futót megmozgató 
versenyét. Ettől függetlenül 85 nevezettből 
78 fő rajtolt el a különböző távokon, és azt 
sikeresen, balesetmentesen teljesítette is.

Kellemes időjárási körülmények között, 
a szokásos időpontban, 11 órakor rajtoltak 

el a 21 km-es, majd 10 perc múlva az 5,5 
km-es távon indulók a Szabadtéri büfé 
előtti füves területről. A sportolók a már 
megszokott, bár kissé módosított pályán 
haladtak a kijelölt útvonalon. A start után 
mindenki megiramodva a Sugárútig erő-
sebb tempóval, majd innen már mindenki 
a saját sebességével futott tovább. A gesz-
tenyesoron elhaladva a hozzátartozók és 
a szurkolók nagy tapssal és ovációval bíz-
tatták a futókat. Nagy öröm számunkra, 
hogy az útvonal mentén évről évre egyre 
többen buzdítják a résztvevőket.

Először az 5,5 km távról érkeztek cél-
ba a futók. A képzeletbeli célszalagot 
elsőhelyen Szendrei Zsolt szakította át 
00:21:46-os idővel, majd kicsivel később 
sorban érkeztek be a női és férfisportolók. 
A félmaratonon egyéniben, illetve váltóban 
indulók eközben rótták a kilométereket hol 

műúton, hol erdei, murvás, földes úton. A 
péti szőlőhegyre érkezve a versenyzőket 
az időjárás jó párás levegővel lepte meg, 
aminek a sportolók nem nagyon örültek. 

A leghosszabb 
távról először a 
múlt évi győ-
zelmét megerő-
sítve Murányi 
Gábor érkezett 
be 01:23:32-es 
idővel. A 21 km-
es táv 2 fős vál-
tóját a Lukács-
Németh páros 
nyerte 01:35:37-
es idővel.

A célba ért 
futókat egyedi 

befutóérem, illetve a verseny támoga-
tóinak ajándéka várta. Egy kis pihenés 

után pedig a jól megérdemelt babgulyás 
elfogyasztásával töltötték ki a várakozási 
időt az eredményhirdetésig.

Miközben a díjosztásra készülődtünk, 
az időjárás úgy gondolta, hogy megtré-
fál bennünket, és hirtelen fekete felhők 
vettek körül bennünket. Ezért egy kicsit 
fel gyorsítva Horváth Éva polgármes-
terasszony részvételével megtartottuk a 
korosztályos eredményhirdetést. Az ösz-
szepakolás alatt megérkezett zápornak 
köszönhetően kissé elázva, de megelé-
gedéssel, újabb tapasztalatokkal zártuk 
a rendezvényt.

Köszönjük a futóknak a részvételt, a 
szurkolóknak a buzdítást, a támogatók-
nak az ajándékokat és az együttműkö-
dést. Jövőre veletek ugyanitt, 2022. júli-
usának második vasárnapján!

Szpisják András 
FutaPét TE

Közösségi szolgálatosok segítettek

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár facebook-oldalán hirdette meg a lehe-
tőséget, hogy a közösségi szolgálat keretében a középiskolás diákok itt is teljesít-
hetik a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényben előírtaknak megfelelően az 50 
órás kötelezettségüket az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez.

Programjainkon számítunk, számíthattunk segítségükre, hisz sokan jelentkez-
tek a felhívást követően. Nyári, szerdai Kikapcsolódó-sorozatunk minden alka-
lommal diáksegítőink aktív közreműködésével zajlott. 

Köszönettel tartozunk a következő kis csapatnak: Balogh Nóra, Baranyai Máté, 
Berényi Kinga, Borbély Mihály, Fehér-Badics Barna, Kovács Odett, Takács Kevin, 
Tóth Balázs, Varga Viktória, Zsargó Jázmin.

Ha szeretnél csatlakozni hozzánk, segíteni nekünk, hasznos, tartalmas változa-
tos munkát végezni, részt venni programjainkon, neved, elérhetőségeid feltünte-
tésével jelentkezz a következő címen: peytu2021@gmail.com

Szeretettel várunk!

A 21 km-es táv rajtja

Elindultak az 5.5 km-es táv résztvevői is
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Pétfürdőről a testépítő versenyek 
színpadáig

Településünk lakója, Bozsár Gábor 55 
kilósan ragadott először kézisúlyzót, majd 
az edzésszeretete hamar ráébresztette, hogy 
a sportágban érdemes lenne komolyabb 
célokat kitűznie. Fiatalon a labda-
rúgásban találta meg magát, azon-
ban egy térdsérülés következtében fel 
kellett hagynia a futballal, ezután 
ismerkedett meg a testépítéssel. Közel 
10 éves tapasztalattal rendelkezik 
a sportágban, ezalatt pedig számos 
díjat sikerült bezsebelnie. Múltjáról, 
jelenéről, illetve jövőjéről beszélget-
tünk.
– Hogyan kerültél a testépítés vi-
lágába?
– Egész fiatalon, 15 évesen vitt le 
magával a testvérem egy házi kon-
diterembe itt Péten, ahová járt a 
barátaival, és megtetszett az edzés és a 
közeg is. Kezdetben nem voltak kitűzve 
magas céljaim, csupán annyi, hogy jól 
nézzek ki a strandon, és legyen kockás 
a hasam. Idővel azonban, ahogy komo-
lyodtam, versenyzői ambíciókkal vág-
tam neki egy alaposabb felkészülésnek. 
A fő motivációm mindig az volt, hogy 
jobb és jobb legyek önmagamnál. 

– A versenyzők számára összetett az 
edzés, mivel nem csak a teremben igé-
nyel maximális odafigyelést, hanem 
azon kívül is. Az étkezésnek és az 
alvásnak is rendben kell lennie. A te 
esetedben ez hogy néz ki?
– Nekem kicsit nehezebb összeegyeztetni 
a dolgokat, mivel 12 órá-
ban dolgozom, nappali, 
illetve éjszakai műszak-
ban. De így is törekedem 
rá, hogy három óránként 
étkezzem, tehát egy nap 
hat-hét alkalommal. Az 
alvás terén nincs problé-
mám, 5-6 óra nekem bő-
ven elég. Versenyfelkészü-
lés során két évvel ezelőtt 
napi másfél kilogramm 
húst ettem meg, kevés 
szénhidráttal. Ilyenkor a 
makrotápanyagokkal (fe-
hérje, szénhidrát, zsír) kell kalkulálni, ami 
sokszor nem könnyű. 
– Melyik eredményedre vagy a leg-
büszkébb?

– Több eredményre is. Amikor színpadra 
álltam, szinte mindig dobogón végeztem. 
Két éve Romániában sikerült a közép-
magas kategóriában diadalmaskodnom. 
Előtte egy évvel a siófoki Muscle Beachen 
akasztottak ezüstérmet a nyakamba egy 
elképesztően erős mezőnyben. Sajnos volt 
olyan versenyem is, ahol egyéb rendezői 
hibák miatt nem tudtam megmérettetni 

magam, de ez nem szegte kedvem, még 
nagyobb elánnal készültem a következő 
megpróbáltatásra. 
– A versenybírók mit néznek, mi alap-
ján pontoznak?
– Arányokat, feszességet, szárazságot, 
kisugárzást. A combokat annyira nem 

nézik, mivel ebben a MensPhysique 
kategóriában térdig érő úgynevezett 
szörfnadrágban pózolnak a versenyzők, 
de azon kívül mindent. Még a barnítást 

is erőteljesen figyelik, amire 
azért van szükség, hogy job-
ban kiemelje az izomtónu-
sokat, ereket. Négy alappóz 
van egyébként, azokat kell jól 
kivitelezni a színpadon, ami-
hez rengeteg gyakorlásra van 
szükség. 
– A közeljövőben milyen 
versenyeken tervezel elin-
dulni?
– Mindenféleképpen célom 
a kategória elitjéhez tartoz-
ni, amihez profikártya csak 
akkor jár, ha profi versenyen 

nyerek. Tervben van egyébként a buda-
pesti FitParádé, illetve a színvonal mi-
att a Superbody (Magyarország egyik 
legnívósabb testépítő versenye, amely 
eddig 23-szor került megrendezésre) 
is. Persze ahogy a helyzet engedi, de a 
külföldi versenyektől sem zárkózom el, 
majd meglátjuk. 

Balogh Dávid
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A „zöldülés” a könyvtárban is kezdődhet
Az előző számban beszámoltunk arról, 

miként zajlott a madarak és fák, illetve 
a vadvilág napja Pétfürdőn. Számos jeles 
alkalom akad még ezeken túl is, melyek a 
körülöttünk létező és lélegző természetre, a 
benne élő növényekre és állatokra s úgy ál-
talában a bolygónk megóvására hivatottak 
felhívni a figyelmünket. 

Ilyen például a Föld napja és a vizes 
élőhelyek napja, meg a Tisza élővilágá-
nak az emléknapja. De az állat- és nö-
vényszeretetnek is van 
Magyarországon kiemelt 
ünnepe, akárcsak a bio-
lógiai sokféleségnek, a 
sivatagosodás és aszály 
elleni küzdelemnek, a 
tiszta hegyeknek és a 
természeti katasztrófák 
csökkentésének.

Ám ezeknek a témák-
nak, az ökológia külön-
böző szegmenseinek, 
nem elég egyetlen napot 
szentelni egy évből. Az 
nem elegendő, ha csak 
365 alkalomból egyszer 
nem dobjuk el a szeme-
tet, ha egyszer utasítjuk 
vissza a műanyag zacskót, illetve egyszer 
választunk környezetbarát alternatívát 
az élővilágra káros helyett. E tevékeny-
ségeknek szokássá kell válnia. S már az 
sem elég, ha csak kevesek szokása lesz. 

Sorra nyílnak a csomagolásmentes 
boltok, ahonnan saját szütyőben vihet-
jük haza a tésztát, a gabonaféléket, ahol 
hozott üvegekbe vásárolhatjuk meg a 
fűszereket, a liszteket és még a tisztító- 
és mosószereket is. A közösségi médiát 
használják a különféle környezettudatos 
kezdeményezések, melyek célja az okta-
tás, a példamutatás.  

Hazánkban is számos olyan vezéralak 
tevékenykedik, akik igyekeznek irányt 
mutatni, s tippekkel és trükkökkel se-
gíteni a változtatni vágyókat. Ökoanyu 
könyvei például a péti könyvtárban is 
fellelhetők. Ha valakit érdekel a töké-
letes adalékanyag-mentes házi készítésű 
ételízesítő receptje, vagy szeretné tudni, 
hogyan lehet egyszerű mosószappanból 

hatékony mosógélt előállítani, nincs 
is más dolga, mint belelapozni ezekbe 
a könyvekbe. A bőrápoló kozmetiku-
moktól a méhviaszos kendő előállításáig 
számos praktikus recept és leírás várja 
mindazokat, akik szeretnének lépéseket 
tenni a hulladékmentes, fenntarthatóbb 
életmód elérése felé. 

Tóth Andi zerowaste-tanácsadó köny-
ve, a Dobd ki a szemetest is olvasóit várja 
a könyvtárban. A hulladeknelkul.hu ol-

dal szerkesztője lépésről lépésre mutatja 
meg, miként lehet az élet minden te-
rületén csökkenteni vagy teljesen meg-
szüntetni a keletkező hulladék meny-
nyiségét, s ezáltal megkímélni a bolygót 
mindazoktól az anyagoktól, melyeknek 
a lebomlása évtizedeket, de lehet, hogy 
századokat vesz igénybe. E kötet arra is 
rámutat, hogy a hulladékmentes életmód 
a közhiedelemmel ellentétben nem költ-
ségesebb a meg-
szokottnál, sőt, 
ami az illeti, spó-
rolni is lehet vele. 
M i n i m a l i s t áv á 
alakítja ugyanis a 
régi szokásokat, 
megtanít tudato-
san gondolkodni 
és vásárolni, előre 
tervezni, újrahasz-
nosítani és lemon-
dani arról, ami 

tulajdonképpen már a beszerzés pillana-
tában is felesleges. 

Ha pedig kétségeink támadnának cse-
lekedeteink minden életformára kiható, 
pusztító erejét illetően, talán első lépés-
ként meg kell ismernünk a körülöttünk 
lévő világ rejtélyeit. A növények és álla-
tok univerzumának kényes egyensúlyát, 
melynek felborulása nemcsak az ő éle-
tüket befolyásolja, hanem mindenkiét 
ezen a bolygón. 

A könyvtár kínálatá-
ban megtalálható jó né-
hány e témával foglalko-
zó kötet is. Köztük Peter 
Wohlleben: A fák titkos 
élete, Az állatok érzelmi 
élete, A természet rejtett 
hálózata, valamint A ter-
mészet jelbeszéde című 
könyvei és persze David 
Attenborough írásai is. 

Bámulatos, mire ké-
pes természet, ha teret 
hagyunk neki. Ha nem 
irtjuk, szennyezzük és 
korlátozzuk. Ahhoz pe-
dig, hogy az ökosziszté-
ma helyreálljon, s a vi-

lág egy fenntarthatóbb irányt vegyen, 
bizony nagy szükség van mindenkire. 
Bármilyen kicsiben is kezdje.

Akár csak azzal, hogy betér a Pétfür-
dői Közösségi Ház és Könyvtárba, és 
kezébe véve a fent ajánlott könyveket 
számba veszi, mit tud ő tenni, hogy a 
minket körbeölelő káprázatos világ újra 
egészséges legyen…

Bóna-Monok Petra
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