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Függetlenségünk ünnepén
1997. október 1-jén Göncz Árpád, a 

Magyar Köztársaság elnöke önálló tele-
püléssé nyilvánította Pétfürdőt. E jeles 
dátumról azóta minden évben megemlé-
keznek a pétiek. Idén sem volt másképp.

Az ünnepi program első részeként a 
sporttelepi út és a futókör átadására ke-
rült sor. A sporttelepi út a Magyar Falu 
Program keretében 100 %-os támoga-
tottságú pályázatból 28 millió forintból, 
míg a futókör 50 %-os állami és 50%-os 
önkormányzati támogatással 22 millió 
forintból valósult meg. 

Az új létesítményeket Kontrát Károly or-
szággyűlési képviselő, a Belügyminisztéri-
um parlamenti államtitkára, Horváth Éva 
polgármester, Nagy Zsolt önkormányzati 
képviselő, a PMTE elnöke, valamint Garai 
Zoltán, az Átrium 88 Kft. ügyvezetője adta 
át a sportot szerető pétfürdői lakosoknak.

Ezt követően a közösségi ház-
ban a Várpalota-Pétfürdő Kertba-
rát Kör Egyesület 50 éves jubileumi 
kiállításmegnyitóján vehettek részt az 
érdeklődők. A tárlatot és a kertbarátkör 

színes terménybemutatóját Miskolczi 
Ferenc alpolgármester méltatta, aki el-
ismeréssel szólt a kerek évfordulóhoz 
érkezett közösség értékteremtő tevé-
kenységéről. A megnyitón a Szent Lász-
ló Kórus működött közre.

A program a színházteremben folytató-
dott Horváth Éva, Pétfürdő polgármes-
terének köszöntőjével, amit zenés-táncos 
produkciók követtek. Felléptek: a „Panel-

kuckó” Napköziotthonos Óvoda Pillan-
gó csoportja, a Horváth István Általános 
Iskola 3. osztályos tanulói, a Muskátli 
Táncegyüttes, az Eszterlánc Mazsorett 
Együttes és a Dance Action SE. 

A ünnepség a FutaPét Tömegsport 
Egyesület által szervezett fáklyás futás-
sal, majd a ligetben a már hagyománnyá 
vált örömtűz meggyújtásával zárult, itt a 
Napfény Női Kar énekelt.

›› ›› ››

Miskolczi Ferenc 
alpolgármester

A Várpalota-Pétfürdő Kertbarát Kör Egyesület terménybemutatója 

A „Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda Pillangó csoportja

Az általános iskola 3. osztályos tanulói Muskátli Táncegyüttes

Horváth Éva polgármester
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Megújult a sporttelep!
Minden pétfürdői számára kedves pil-

lanatok részesei voltunk október 1-jén. 
Ünnepélyesen átvágásra kerültek a nem-
zeti színű szalagok, és ezzel hivatalosan is 
használatba vehettük az immár megújult 
sporttelepi utat, valamint a teljesen felújí-
tott futópályát.

A most megvalósult beruházások is 
legalább olyan minőségi változást je-
lentenek a település életében, mint ami-
lyenre a korábbiakban bőven volt már 
példa.

Mindenki emlékszik még a sporttele-
pen a kimosott, gödrös úttestre, a nyitott, 
balesetveszélyes csapadékvíz-árkokra, a 
töredezett, csúnya, repedésekkel szabdalt 
járdákra, vagy éppenséggel a gazos, elha-
nyagolt, a futópályának még a legnagyobb 
jóindulattal sem nevezhető területre.

A felújítások keretében ezek az áldatlan 
állapotok közel 50 millió forint összkölt-
ségű beruházások keretében most egy 
csapásra megszűntek. Mindezek révén el-
mondhatjuk, hogy Pétfürdőnek mostan-
tól kezdve van a településhez méltó valódi 
futópályája, valamint újra zavartalanul vé-
gig lehet sétálni a sporttelepen.

Remélhetőleg ezek a megújult terüle-
tek sok örömöt jelentenek majd minden-
kinek. Legyünk büszkék rájuk, becsül-
jük meg, és használjuk rendeltetésüknek 
megfelelően!
1. Sporttelepi bekötőút felújítása: Ma-
gyar Falu Program Pályázat 2020.
Bekerülési ktg.: 28 millió forint, 100%-
os támogatottságú pályázatból
Tervező: Szép Marianna, 
Geoplaner Építőipari Tervező Kft.
Kivitelező: Colas Zrt.
Elkészülési időtartam: 2 hónap
2. Futópálya felújítása: Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatása 2021.

Pályázati cél: Óvodai, iskolai és után-
pótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás; 
tervezett sportlétesítmény: futópálya
Bekerülési ktg.: 22 millió forint, 50%- 
os támogatottságú pályázatból, 50% ön-
kormányzati költségvetésből
Tervező: Bártfai János
Kivitelező: Átrium 88 Kft.
Elkészülési időtartam: 2,5 hónap

Nagy Zsolt 
önkormányzati képviselő, 

PMTE elnök

Dance Action SE

Kontrát Károly és Nagy Zsolt

Kontrát Károly és Garai Zoltán

Eszterlánc Mazsorett Együttes
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Az 1956-os forradalomra és szabadság-
harcra emlékeztünk

A pétfürdőiek az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 65. évfordulójára emlékez-
tek október 23-án. 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányza-
ta, valamint a Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtár által rendezett ünnepség a 
Himnusz eléneklésével vette kezdetét, 
majd Nagy Zsolt önkormányzati képvise-
lő, a Pénzügyi Bizottság elnöke mondott 
beszédet. Ezután a Horváth István Általá-
nos Iskola 8. osztályos tanulóinak műsorát 
tekinthették meg a jelenlevők. Felkészítő 
tanáraik Megyesi Pálné és Oláh Viktória 
voltak. Az ünnepi megemlékezés a Hősök 
terei ’56-os emlékkő megkoszorúzásával és 
a Szózat eléneklésével zárult.

A nyolcadikosok ünnepi műsora

Nagy Zsolt mondott ünnepi beszédet Az iskola diákjai is koszorúztak
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Alapkőletétel a Hunstman Corporation 
pétfürdői üzemében

A Huntsman Corporation pétfürdői 
gyártóüzemének újabb bővítéséről döntött. 
A beruházási projektet a magyar kormány 
3,8 millió dollárral támogatja, és a ter-
vek szerint 12 új munkahelyet teremt. Az 
új üzem alapkőletételére szeptember 2-án 
került sor, ahol Peter Huntsman vezérigaz-
gató, Mórocz Balázs ügyvezető igazgató és 
Horváth Éva polgármester is jelen volt.

A Huntsman Corporation egy tőzs-
dén jegyzett globális differenciált és 
speciális vegyi anyagokat gyártó és for-
galmazó vállalat, amely 2020-ban kö-
zel 6 milliárd dollár árbevételt ért el. 
Vegyipari termékeik száma több ezerre 
tehető, amiket világszerte olyan termelő 
vállalatoknak értékesítenek, amelyek a 
fogyasztók és ipari végfelhasználók szé-
les és változatos skáláját szolgálják ki. 

A Huntsman Corporation úgy dön-
tött, hogy növeli poliuretán katalizátor 
és speciális amin gyártókapacitását a vál-
lalat pétfürdői telephelyén, a poliuretán 
katalizátorok és speciális aminok iránti 
növekvő kereslet kielégítése érdekében. 
A több millió dolláros beruházási projekt 
a tervek szerint 2023 közepére fejeződik 
be. A barnamezős létesítmény várhatóan 
növeli a Huntsman globális kapacitását, a 
termelés rugalmasságát, és lehetővé teszi 
további innovatív technológiák bevezeté-
sét a poliuretán, bevonat, fémmegmun-
káló és elektronikai ipar számára.

A Huntsman a világ egyik vezető 
amintípusú poliuretán katalizátor gyár-
tója és több mint 50 éves tapasztalattal 
rendelkezik a poliuretán adalékok terü-
letén. A JEFFCAT® amintípusú katali-
zátorok iránti kereslet az elmúlt években 
világszerte felgyorsult. Ezeket a speciális 
aminokat olyan hétköznapi termékek 
előállításához használják, mint az au-
tóülések, matracok, vagy az épületek 
energiahatékony poliuretán hab szigete-
lése. A Huntsman legújabb generációs, 
innovatív termékportfóliója támogatja 
az alacsony környezetterhelésű termé-
kek forgalmazására irányuló iparági 
erőfeszítéseket, és segíti a globális fenn-
tarthatósági célok elérését.

Chuck Hirsch, a Huntsman Perfor-
mance Products üzletágának alelnöke azt 
mondta, hogy: „Ez a beruházás a válla-
lat által korábban végrehajtott kapacitás-
bővítések folytatása, és segít abban, hogy 
tovább növeljük gyártókapacitásunkat, és 
bővítsük a poliuretán katalizátorok és spe-
ciális aminok termékpalettáját. Mivel a fo-
gyasztók egyre inkább igénylik a tisztább, 
környezetbarát megoldásokat, ez a bővítés 
jó lehetőséget teremt számunkra, hogy ezen 
globális fenntarthatósági trendeket követve 
további jelentős növekedést érjünk el”.

A Huntsman büszke arra, hogy a ma-
gyar kormány 3,8 millió dollárral tá-
mogatja a bővítési projektet. Az alelnök 

hozzátette: „Nagyra értékeljük ezt a be-
ruházási támogatást, amellyel magyaror-
szági fejlesztésünket a kormány támogatja, 
és várakozással tekintünk a magyar kor-
mánnyal való további együttműködés elé, 
hogy hozzájáruljunk az ország gazdasági 
fejlődéséhez”.

Az ünnepélyes alapkőletételen Hor-
váth Éva, Pétfürdő Nagyközség polgár-
mestere is beszédet mondott. Az időkap-
szulában többek között egy Veszprém 
megyei Naplót, a Pétfürdői Krónika leg-
utóbbi számát, egy hírlevelet, melyben 
Peter Huntsman közli a fejlesztéseket és 
a jelen lévők névsorát helyezték el.
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20 éves a polgárőrség
Nemcsak az emberek, de a szervezetek 

életében is eljön az idő, amikor a kerek 
évfordulókra jobban emlékezünk, mint a 
köztesekre. Így van ez ebben az évben Pét-
fürdő Polgárőrsége esetében is, hiszen meg-
alakulásának 20. évfordulóját „ünnepli”. 
Nem nagy idő, hiszen a sport-, művésze-
ti egyesületek, a kertbarátok életkorához 
képest mi csak kiscserkészek vagyunk. De 
vagyunk!

Történt egyszer-hajdanában, 2000-
ben, hogy egy testületi ülésen a pol-
gármester felvetette, polgárőrséget 
kéne létrehozni. A javaslatot hamar tett 
követte és lelkesedés. 2001 elejére 41 
jelentkező volt, az alakuló közgyűlés 
megválasztotta az elnökséget. Az egye-
sület első elnöke Gyetvai Antal nyug. r. 
őrnagy lett.

A korhűségre tekintettel muszáj meg-
említeni, hogy a 90-es évek közepén 
már volt egy önkezdeményező polgárőr 
csoport (a teljesség igénye nélkül tag-
jai voltak Bálint Géza, Schmidt Antal, 
László József, Baranyai Ferenc), amely 
minden törvényi háttér nélkül, de 
rendőrségi bejelentkezés mellett járőrö-
zött a faluban.

Tehát a 2001. május 6-án megalakult 
egyesületet lajstromba vette a bíróság, 
tagjai tanfolyamot végeztek, vizsgát 
tettek, szolgálati igazolványt kaptak. 

A  szolgálati időt (azóta is) rendőrségi 
bejelentkezés igazolta. Szolgálati idejük-
ben a polgárőrök közfeladatot ellátó sze-
mélyt megillető büntetőjogi védelemben 
részesülnek.

Első elnökünk tartós betegsége miatt 
2002. év végén lemondott. Új elnökünk 
lett id. Nemes Gyula nyug. r. hadnagy 
személyében. Úgy tűnik, a polgárőrség 
egészségre káros tevékenység, mert 2006 
közepén betegség miatt Nemes Gyula 
is lemondott. A rendkívüli közgyűlés 
Gelencsér Istvánt választotta elnökül, aki 
tíz év után 2016-ban szintén lemondott 
a tisztségről.

Ez alatt a 10 év alatt is sok minden 
történt. Kijött az új polgárőrtörvény, 
mely pontosította a szövetség, az egyesü-
let, a tag jogállását. Vele párhuzamosan 
megnövelte az adminisztrációs felada-
tokat, mint ahogyan a Ptk. a más civil 
szervezetekét is. Időközben a 40 körüli 
létszámunk 20-25 fő körülire csökkent, 
és ezen stagnál.

Együttműködési megállapodásokat 
kötöttünk önkormányzatokkal, sport-
egyesületekkel, hatóságokkal. Stabil 
költségvetésünk alakult ki a tagdíj, 
önkormányzati támogatás, pályázatok 
révén. Szolgálati gépkocsit vásárol-
tunk korábban is. A jelenlegi Sandero 
az elnöki tevékenységem utolsó ak-

tusaként a képviselő-testület 2016-os 
anyagi támogatásával állhat a rendel-
kezésünkre.

Az elmúlt 15 évben (2016-ig) a rend-
szeres járőrtevékenységünk mellett és 
hatására volt elfogás, eltűnt személyek 
kutatása (egy sikertelen), útvonal-, és 
rendezvénybiztosítás, jó néhány kataszt-
rófavédelmi gyakorlaton való aktív köz-
reműködés (zárás, kimenekítés, stb.).

Tagjaink közül került megválasztás-
ra 2008-ban az Év Polgárőre Veszprém 
megyében.

Minden beképzeltség nélkül legna-
gyobb sikerrel végrehajtott feladatunk 
a 2010-es évek kamionforgalmi problé-
máinak a kezelése volt. Sérülés-, baleset-
mentesen, természetesen nem hőbörgés 
nélkül… De ezt is tudtuk kezelni. Ép-
pen ezért illeti köszönet minden részt 
vevő polgárőrtársamat és a lakosokat, 
akik ételt, forró teát hoztak.

Kedves Olvasó! Kérem, ennyit fogad-
jon el „dióhéjban” az egyesületünk első 
15 évéről (2016-ig), a fennmaradó 5 év 
történéseiről az utódom fog tájékozta-
tást adni.

A családoknak, a lakosságnak, a kö-
zösségi háznak, a testületnek, a hivatal-
nak köszönöm az eddig eltelt időszakot.

Gelencsér István

Az elmúlt 5 évről
A megelőző 15 év alatt elért elismeréseket, 

eredményeket ígértem, hogy megtartom. Az 
elmúlt 5 év alatt elért elismerések pedig en-
gem igazolnak.

A Veszprém Megyei Polgárőrök Szö-
vetsége elnökségétől a Szent László 
plakettet 5, a Veszprém Megyei Rend-
őr-főkapitányságtól a Sárkányölő Szent 
György plakettet 3 kiválóan teljesítő 
polgárőr társam kapta meg. 2020-ban 1 
fő munkáját a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség oklevéllel és anyagi elismeréssel 
jutalmazta. A Pétfürdői Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság elismerő oklevelet, a 
Várpalota-Pétfürdő Kertbarát Körtől di-
csérő oklevelet kaptunk. Tagja vagyunk 
a Palota Mentőcsoportnak. 2021-ben 1 

fő Életmentő Érdemérmet, 1 fő az Év 
Polgárőre címet kapta az Országos Pol-
gárőr Szövetségtől.

2016–2021. között létszámunk 21 fő. 
A járás 7 polgárőr egyesülete közül át-
lagban minden évben a második legtöbb 
szolgálatot adjuk. Várpalotai Rendőrka-
pitánysága több esetben is kérte, hogy el-
tűnt személyek felkutatásában segítsünk. 
Itt említem meg, hogy a képviselő-testü-
letnél pályázat alapján megnyert drónt 
több alkalommal is bevetettük, és kétszer 
sikerrel jártunk. Megtaláltuk az eltűnt 
személyt, de sajnos már nem élt.  

Segítünk a társ-polgárőr egyesületek-
nek futóversenyek, falunapok biztosítá-
sában.

2016 és 2017 nyarán egy-egy alkalom-
mal sajnos olyan események történtek a 
Nitrogénművek Zrt. és a Hunstman 
Corporation területén, amikor is bizo-
nyítottuk, hogy éles helyzetben is meg-
állják polgárőrtársaim a helyüket.

2020-2021-ben a pandémia több fel-
adatot adott a szokásos szolgálatokon 
felül. Délelőtt, délután, éjjel többször is 
a rendőrséggel karöltve adtunk ellenőr-
ző szolgálatot. Továbbra is stabil a költ-
ségvetésünk a tagdíj, az önkormányzati 
támogatás és a pályázatok által. Köszö-
net illeti a polgárőrtársaimat, családtag-
jaikat és a lakosságot!

Lujber Tibor
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A legenda velünk él
A minap Horváth Éva polgármester és 

Gelencsér István Humán bizottsági tag 
szűk körben, bensőséges hangulatban kö-
szöntött egy korát tekintve 90 éves, vitali-
tásában 50-55 év körüli pétfürdői lakost. 

Ha úgy írom, hogy Marton Tiborné 
az ünnepelt, a pétiek zömének fogalma 
sincs, ki ő. De ha azt írom, hogy a Klári 
néni, talán, de ha a mindenki Klári né-
nijét a strandról, na akkor megindul az 
idősebbek és a középkorúak fantáziája és 
az anekdotaözön. Emlékszel?

Emlékszel, amikor a másfeles lépcső-
nél a rekedtes, sztentori hangjával rend-
re utasított bennünket? A Viola cukiban 
megolvadt a fagyi, a medencében meg-
fagyott a víz.

Többszörös magyar bajnok úszó, ok-
leveles úszómester, úszóedző. Hozzá 
és a Krumpach Laci bácsihoz képest a 

Brassay Árpi bácsi jámbor szerzetes volt. 
Ilyen mesterek keze alatt pallérozód-
tunk. A szigora 
mellett csak a jó 
kedve és az em-
bersége nagyobb. 
Pétfürdő sport-
ikonja!

Emlékszel? Az 
öltözőépületben 
zajló pingpong-
csatákra? Vele, 
meg a gyereke-
ivel? Az se volt 
pitty-putty ám! 
Nem mindig zárt be 
a strand 7 órakor, nem-nem.

Búcsúzóul, mikor megint megöleltük 
egymást, azt mondta; édes gyerekem, 
összementem 8 centit, mikor kibújt a 

hónom alól. És harsogott a ház a kaca-
gásától.

Drága Klári néni! Adjon az Isten még 
nagyon sok boldog évet legalább ebben 
az egészségben, hogy bírd mindannyi-
unk szeretetét!                                 G.I.

Idősek napja Pétfürdőn
Október 1-je az idősek világnapja, és ok-

tóber az idősek hónapja. A hagyomány két 
évtizedre nyúlik vissza, az ENSZ 1991-
ben rendezte meg először a programot, ez-
zel kívánva megemlékezni körülbelül 600 
millió idős emberről.

A mi világunk szüleink, nagyszüleink 
életével, munkásságával kezdődött. Ők 
építették számunkra azt a jelent, amely-
ben a mi generációnk egy újabb nemze-
dék jövőjét alapozhatja meg.

Mindennapi munkánkhoz az elő-
dök példáiból meríthetünk erőt, hitet 

és bátorságot.Sokan mondják az idősek 
közül, hogy megették már a kenyerük 
javát. Én ezt úgy gondolom, megtet-
ték, amit várt tőlük a család, a nemzet, 
s most már a pihenés éveit töltik. Aktí-
van és passzívan, anyagi 
gondokkal, gyengülő 
egészséggel, a gyerekek, 
unokák nyújtotta örö-
mökkel, borúval-derű-
vel, humorral morzsol-
ják lassúbbodó tempójú, 
de tevékeny napjaikat.

Pétfürdő Nagyköz-
ség Önkormányzata, 
valamint a Pétfür-
dői Közösségi Ház és 
Könyvtár az idén sem 
feledkezett meg a nyug-
díjas éveiket töltő péti emberekről, így 
október 4-én tartotta meg idősek napi 
rendezvényét.

Már hagyomány, hogy ünnepség ke-
retében köszöntik a péti időseket, ahol 
ez alkalomból Gelencsér István, a Hu-
mán Bizottság tagja mondott köszön-
tőt, majd Emlékszel még… címmel egy 
operett-összeállítást hallgathattak meg a 
jelenlevők Szabó Szilvia énekművész és 

Peller Károly, a Budapesti Operettszín-
ház művészének előadásában.

A rendezvény zárásaként a közösségi 
ház egy kis harapnivalóval és szomjol-
tóval kínálta a megjelenteket. Az idősek 
világnapja alkalmából kívánok mind-
annyiunk nevében jó egészséget, szép 
nyugdíjas éveket mindnyájuknak!

Pató Mária
közművelődési munkatárs

„Önmagát becsüli meg minden 
nemzedék azáltal, hogy tudomásul ve-
szi: a világ nem vele kezdődött.”

(Sütő András)

Szabó Szilvia és Peller Károly

Gelencsér István

Horváth Éva polgármester és Klári néni
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Érdekképviselet minden korban, 
minden megyében

Az MKKSZ Fiatalok Képviselete 2021. 
október 15-17. között tartotta első vidéki 
rendezvényét a #vidékibanánt, Pétfür-
dőn. Ez volt a rétegszervezet hetedik ba-
nán alnevet viselő, a CESI Pulser támo-
gatásán belüli harmadik, a megújulás óta 
pedig az első rendezvénye. Az eseményen 
most is szép számmal vettek részt fiatalok 
az ország minden területéről. A téma az 
érdekvédelem, a fiatalok jövője 
és problémái, a kultúra, a ne-
mek közötti egyenlőség, illetve 
a környezet- és állatvédelem 
volt.

Az MKKSZ Fiatalok Kép-
viselete 2021. augusztus 
12-i Tisztújító Fórumán el-
fogadott 4 éves programja 
szerint a szervezet nem lesz 
Budapest-központú. Célja, 
hogy tagjai felfedezzék az 
országot, és, hogy a szervezet 
munkásságát, azaz a fiata-
loknak is járó érdekvédelmet 
az ország minden területén 
megismertessék a 35 év alatti munkavál-
lalókkal, tanulókkal. Ennek fényében a 
rétegszervezet szintén augusztus 12-én 
megválasztott elnökének szülőfalujá-
ban, Pétfürdőn került megrendezésre az 
országos turné első állomása. A helyszín 
nem csak ezért különleges, hanem azért 
is, mert Pétfürdőn nagy múltja van a 
szakszervezetnek. Ehhez nem is kell fel-
tétlenül a távoli múltba, a „gyár idejére” 
visszatekinteni, hiszen nagy taglétszá-
mú, rendkívül aktív MKKSZ alapszer-
vezet működött a Pétfürdői Gondozási 
Központban egészen 2018-ig. Az akkori 
alapszervezet sikerét az is mutatta, hogy 
tagjai közé sok más pétfürdői intéz-
ményből is csatlakoztak közszolgálati 
dolgozók és még a versenyszféra dolgo-
zói is. A széles körű érdeklődés és egyre 
tágabban képviselt szakmák, intézmé-
nyek miatt az MKKSZ Pétfürdői Gon-
dozási Központ Alapszervezet később 
MKKSZ Pétfürdői Alapszervezetre vál-
toztatta nevét, és így folytatta feltöltő 
erejű munkáját. Feltöltő, hiszen tagjai 

rendszeresen vettek részt az MKKSZ 
szakmai, érdekvédelmi tanácskozásain, 
tüntettek is, és nem utolsó sorban évi 
több alapszervezeti eseményük is volt. 
Bejárták Veszprém megyét, meglátogat-
ták az éttermeket, a fürdőket, kirándul-
tak, nőnapot és karácsonyt tartottak. 
Tekintettel arra, hogy a fiatalok mosta-
ni rendezvényén a rétegszervezet ismét 

bővült, ezúttal 4 Veszprém megyei tag-
gal Pétfürdőről, Várpalotáról és Vesz-
prémből, talán nem is elrugaszkodott 
remény az, hogy a pétfürdői szakszerve-
zeti élet újra életre kapjon.

Mivel az ország legtávolabbi részeiről 
is érkeztek fiatalok, a 3 napos programot 
péntek este kezdték a távoliak érkezésé-
vel és egy közös vacsorával. A szállást és 
az étkezést egész hétvégére a Pétfürdői 
Kolping Katolikus Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium és a Vegyész 
Rendezvényterem biztosította.

A szombati reggeli után a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtárba mentek, 
ami rendezvényük helyszíne volt a hét-
vége folyamán. A megnyitót Szokolai 
Róbert, az MKKSZ Országos Iroda 
irodavezetője és az MKKSZ Fiatalok 
Képviseletének elnöke tartotta meg. 
Ezt követően Boros Péterné, az MKKSZ 
Elnöke tartott előadást. Az előző két 
alkalommal a fiatalok felkészítése, tá-
jékoztatása, feltüzelése volt a cél, mos-
tanra azonban elértek ahhoz a ponthoz, 

amikor bátran lehetett beszélni a jövő-
ről, a tervekről, az aktív cselekvésről. 
Ennek szellemében és az MKKSZ új 
kezdeményezésének ismertetését tagla-
ló előadásával segítette a fiatalokat az 
MKKSZ elnöke.

Illeszkedve a helyszínhez a második 
előadó Szebeni Dóra közművelődési 
szakértő, az MKKSZ Elnökségének tag-

ja és az MKKSZ Kulturális 
Országos Szakmai Tanács 
(OSZT) előkészítésének ve-
zetője volt. Ez is jól mutatja, 
hogy az MKKSZ senki ke-
zét sem engedi el, bármit is 
hozzanak a változások. 2020 
novemberétől a kulturális 
ágazati dolgozók kikerültek 
a közszféra védernyője alól, és 
a Munka Törvénykönyve alá 
sorolták őket, így természe-
tesen a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár dolgozóit 
is. Ez azonban távolról sem 
jelenti azt, hogy az MKKSZ 

ne érezné magáénak tovább az ő érdeke-
iknek képviseletét, sőt! Az MKKSZ Kul-
turális OSZT éppen azért szerveződik 
újra, hogy a 2020-as változás során, és a 
nemrég is beígért pozitív változások ígé-
retét behajtsa. 
Szebeni Dóra erről az előkészületről, a 
célokról beszélt, és arról, hogy várja az 
OSZT soraiba a kulturális ágazat minden 
dolgozóját, fiatalokat, és nyitott a kulturá-
lis ágazati alapszervezet megalapítására is.

Ezek után következett Szokolai Róbert 
előadása, aki első körben beszámolt a ré-
tegszervezet megjelent tagjai részére az 
addig elvégzett munkáról. Szorgos hóna-
pokat zártak, hiszen az alig 2 hónappal 
korábban elfogadott 4 éves program 14 
pontja közül 12-ből aktív cselekvést tud-
nak felmutatni ilyen rövid idő alatt is. 

Ezek közül is legfontosabbak az 
MKKSZ belső szakszervezeti képzés 
előkészületei és a sikeres taglétszámnö-
velés, hiszen júliustól októberig közel 30 
fős növekedést mutathatnak fel.

›› ›› ››



Pétfürdői Krónika
XIX. évfolyam 180. szám

9

›› ›› ›› Sikeres a rétegszervezet integrá-
ciója is, hiszen 2 fiatal is részt vett az 
MKKSZ-TÖOSZ-FONTANUSZ kö-
zös pályázati, bécsi tanulmányútján a 
GINOP Stresszmentes munkahelyek 
projekt keretein belül.

Részt vettek az MKKSZ Országos 
Szakmai Tanács Tisztújító Fórumán, az 
MKKSZ Elnökségi ülésén, az MKKSZ 
Országos Választmányi ülésén, és tagot 
delegáltak az MKKSZ Önkormányzati 
Dolgozók Országos Szakmai Tanácsá-
nak soraiba. Részt vettek az EYE, vagyis 
az Európai Fiatalok Eseményén, ahol be-
számolhattak a magyarországi fiatalok 
helyzetéről, és felvetéssel élhettek az EU 
fiatal munkavállalókat érintő helyreállí-
tási stratégiájához. Az MKKSZ és réteg-
szervezetének szoros együttműködését és 
együtt-gondolkodását most is jól mutatta, 
hogy az MKKSZ Fiatalok Képviseletének 
Elnöke is a cselekvésre helyezte a hang-
súlyt beszámolója után, hiszen elmondása 
szerint a fiatalok legfontosabb és elsődleges 
dolga a taglétszám további növelése.

A délelőtti előadások és az ebéd után 
az Amnesty International Magyaror-
szág Lépéselőny képzésén vettek részt a 
fiatalok, ami az egész délutánt felölelte. 
A képzés rendkívül interaktív volt, ami-
nek köszönhetően mind többek lettek 
emberileg. Ezek után bízhatnak abban, 
hogy jobban felismerik, ha őket vagy 
környezetüket érinti a nemek közötti 
egyenlőtlenség, a szexizmus, és tudnak 
tenni ellene.

A szombat este sem telt el haszontalan, 
hiszen a kollégium zsibongójában meg-
tartották kerekasztal-beszélgetésüket, 
mely során számos döntést hoztak. Ilyen 
például, hogy kitűzték következő orszá-
gos találkozójuk időpontját november 
20-ára, ami egy online találkozó lesz. 
Ötleteltek a rétegszervezet szlogenjéről, 
és meghatározták azt is, hogy minek 
örülnének az MKKSZ új székházában. 
Terveznek országosan terjeszthető, rövid 
ismeretterjesztő brosúrákat is, hogy a fi-
atalokat a lehető legszélesebb körben és 
legegyszerűbben elérhessék.

A vasárnap reggelt egy pétfürdői sétával 
indították, aminek első állomása termé-
szetesen a tó volt. Megnézték az iskolákat, 
távolról megszemlélték a templom tornyát, 
végig sétáltak a Sugárúton, megnézték a 
régi korcsolyapályát, a Szabadtérit, a tűz-
oltóságot. Ezt követően a WWF Hungary 
előadását hallgathatták meg, melyben a 
nagyragadozó programon belül megva-
lósuló különböző érdekek egyesítéséről 
tanulhattak, természetesen a környezet- és 
állatvédelmen túl. A közös hétvégét, az ál-
taluk már jól ismert, Mirjam Dura mun-
kahelyi kapcsolatok-szakértővel zárták 
csapatépítő programokkal.

A hétvégén összesen 24 fő vett részt 
az ország minden tájáról, széles skálán 
a szakmákat tekintve is. A csapat egyre 
jobb és összeszokottabb, egyre kristályo-
sodóbb célokkal, és abban is egyetérte-
nek, hogy szeretik a vidéket. Nem állnak 
meg, amíg tagjaik számát meg nem sok-
szorozzák, amíg programjukat meg nem 
valósítják, és amíg el nem érik a nekik is 
járó európai javakat.      Szokolai Róbert
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OKN 2021. 
Országos Könyvtári Napok október 4-étől október 10-éig

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
2006-ban hívta életre ezt a rendezvényso-
rozatot. Országszerte évről évre egyre több 
település, intézmény csatlakozott és csat-
lakozik programjaival az OKN hetéhez. 
Ebben az esztendőben a regisztrációk alap-
ján 1 515 település 1 793 intézményében 
5 067 programmal várták a könyvtárak 
látogatóikat.

Nézzük csak a Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtárban miként zajlott a könyv-
tárak ünnepe, mely idén már a 16. alka-
lommal került megrendezésre. Nagyon 
vártuk, nagyon készültünk, nagyon nagy 
élmény volt idén is ez a hét olvasóinkkal, a 
gyerekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel. 

Örömmel számolunk be arról, hogy 
nagyon sokan ellátogattak hozzánk, 
velünk játszottak napról napra ezen a 
könyves héten. Mi a személyes találko-
zásra helyeztük a hangsúlyt, szándéko-
san nem szerveztünk online játékokat. 
Minden nap más-más játékkal vártuk 

a hozzánk betérőket, minden nap más-
képp tettük próbára olvasóinkat.

Könyvtárunkban fejtörők, rejtvények, 
totók, Könyvtári nyomozás játékunk, 
Népmesei hétpróbánk, Mesejátékunk, 
Óriástársasunk pályája, kihívásai, a 
Zöld nap menetlevelének állomásai, 
Plank Csaba gyönyörű fotói, izgalmas 
erdőjárós történetei egy percre sem 
hagytak senkit sem unatkozni.

Hétfőn számos játékunk – meseto-
tók, hétpróba, meselottó, mesekereszt-
rejtvény – segítségével bebarangoltuk a 
népmesék birodalmát, megemlékeztünk 
Benedek Elek, a nagy mesemondó, me-
segyűjtő születésnapjáról is. Elkészült és 
felköltözött a könyvbagolyfára sok-sok 
kisbagoly, várva a nyár elejéig tartó ol-
vasópályázatunk kérdéseire a válaszokat. 

Az idei év egyik legsikeresebb játéka a 
keddi könyvtári nyomozás volt, melynek 
során a könyvtárban kellett okosan, fur-
fangosan keresni, kutatni, gondolkodni, 
hogy a helyesen megválaszolt kérdésekkel 
hozzájussanak a gyerekek egy kirakó da-
rabjaihoz. Ezen a napon volt vendégünk 
Kertész Erzsi írónő, aki beavatta a gyere-
keket a történetírás kulisszatitkaiba. 

Igazi beszélgetős író-olvasó találko-
zó volt, a gyerekek remek kérdésekkel 
faggatták az írónőt. Erzsi néni köny-
vei megtalálhatóak és kölcsönözhetőek 
könyvtárunkban. 

Szerdán a mesejáték délutánunkon 
diafilmeket vetítettünk és papírszín-
ház-meséket hallgathattak a gyerekek. 
Tanulságos volt, mint minden alka-
lommal, hogy mekkora varázsa van az 

élőszavas mesemondásnak. Ebben a ro-
hanó világban, ahol minden pillanatban 
perdül és fordul körülöttünk minden, 
bizony mennyire megnyugtató elcsen-
desedni és mesélni, mesét hallgatni. 

Csütörtökön az óriás-társasjáték na-
pon pedig csak úgy érhetett célba min-
denki, hogy egy kis agytornán is részt 
vett. Pénteken a zöld menetlevél állomá-
sain lehetett végig haladni, kihívás volt 
a szelektív hulladékgyűjtés, a nemzeti 
parkok játéka, az állatok élőhelyre köl-
töztetése, a gyógynövény-szimatolás, 
-felismerés. De ezen a napon a legizgal-
masabb Csabi bácsi bemutatója volt.

A Könyves vasárnapon Nagy Helga 
segítségével a könyvszobrászkodás rej-
telmeibe pillanthattunk, kóstolhattunk 
bele. Tombor Istvánné Krisztina virág-
kötővel őszi ajtódíszek, képek, tökök ké-
szítése várta az érdeklődőket. Kutenicsné 
Izer Viktória zenés varázslata bűvölte el 
a legkisebbeket. A könyvtárban nagyon 
sokan éltek az ingyen beiratkozás lehe-
tőségével, a könyvbörzén sok könyv ta-
lált újra gazdára. 

Gyűltek-gyűltek a TALLÉROK is, hisz 
minden játék, feladvány teljesítését egy-
egy tallérral jutalmaztuk. Délutánonként 
közel nyolcvan gyerek vett részt könyvtári 
kalandjainkban. Azonban délelőttönként 
sem volt üres könyvtárunk, hat osztály 
volt vendégünk, rövid könyvtárismertető 
után velünk játszottak az iskolások is. A 
hét zárásaképpen ajándékkosarainkból 
választhattak a gyerekek, felnőttek. 

Elcsendesedett könyvtárunk, de szá-
mos élménnyel gazdagodtunk az OKN 
hete során, most néhány kép segítségé-
vel ebből adnánk egy kis ízelítőt. Szeret-
nénk köszönetet mondani a velünk ját-
szó gyerekeknek, a közösségi szolgálatot 
nálunk töltő diákoknak, a szülőknek, 
nagyszülőknek, tanító néniknek, akik 
kézen fogták a gyermekeket, hisz az ő 
támogatásuk nélkül nem lett volna ilyen 
nyüzsgő, mosolygós, izgalmas, kalan-
dos, emlékezetes ez a hét.

Köszönjük! A könyvtár mindig vissza-
vár!             Borbélyné Schenek Szilvia

könyvtárvezető
›› ›› ››
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A zene világnapja

Jehudi Menuhin hegedűművész kezdeményezésére az UNESCO 
1975-ben nyilvánította október 1-jét a zene világnapjává. Ám ehhez 
a dátumhoz Pétfürdőn egy másik jeles évforduló is kötődik. 1997. 
október 1-jétől önálló település Pétfürdő. Ezért ezen a napon a tele-
pülés apraja-nagyja a függetlenséget ünnepli.

De ebben az évben, ha kicsit eltolva is az időben, egy szíveket-
lelkeket megérintő zenei világnapi koncertet rendezett október 
13-án a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban a Napfény 

Női Kar. Meghívottjaik voltak a Szent László Kórus és 
a Horváth István Általános Iskola énekkara. Gitáron 
Koronczai István, zongorán Endl László, Szöllősi Zoltán 
és Balogh Panna működött közre, akinek szólójátékát is 
megcsodálhattuk. A Napfény Női Kart Kutenicsné Izer 
Viktória, a Szent László Kórust Szöllősi Zoltán, az álta-
lános iskola énekkarát Cseresznyés Zsuzsa vezényelte. A 
daléneklés mellett a műsort gazdagította Nagy Gáborné 
és Huják Nóra szavalata. Hosszú Anna, Moór Georgina, 
Pusztai Patrik, Steigler Vanda és Szakály Zorka pedig Ko-
dály-idézeteket olvastak fel.

A zene ünnepén Pétfürdőn egymást tisztelő, egymást 
értékeit elismerő, a közönség szeretetét érző és megta-
pasztaló énekkarok, zenészek, versmondók, kis- és nagy-
diákok szereztek feledhetetlen perceket mindazoknak, 
akik itt voltak a közösségi ház színháztermében ezen a 
délutánon.

Szent László Kórus

A Horváth István Általános Iskola énekkara

Napfény Női Kar

Nagy Gáborné verset mondott
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Szüreti felvonulás és bál
2021. szeptember 18-án a Péti Nyugdí-

jas Klub és a Várpalota-Pétfürdő Kertba-
rát Kör megtartotta a már hagyományos 
szüreti felvonulást. A tavalyi év kimaradt, 
ezért ez volt a nyolcadik alkalom.

Az idő kegyes volt hozzánk, nem 
esett az eső, így vidáman indult a fel-
vonulási menet. Elöl a lovasok, hin-
tók, kocsik sorakoztak egymás után. A 
kisbíró vezetésével dobszóra mentek a 
néptáncosruhába öltözött, szőlőkosa-
rat vivő lányok, asszonyok és párjaik. 
A következők a sorban a fiatal modern 
táncosok (akik hagyományunk méltó 
utánpótlásai lesznek). A végén az után-
futón ültek az idősek, a gyerekek, vala-
mint ott volt a szőlő és a bor, amivel a 

kertbarátkör tagjai kínálták a nézőket és 
a kísérőket. A pogácsát a Péti Nyugdíjas 
Klub tagjai kínálták hagyomány szerint.

A menet első állomása a Szent István 
park volt, ahol a kisbíró kidobolta, hogy 
vége a szüretnek, a must a hordóban, itt 
az ideje az ünneplésnek. Emlékeztünk 
a régmúltra, és felolvastuk Dunajtsik 
Ádám hegybíró 1878. március 26-i Ös-
kün tett esküjét. A kisbírói dobszó hívta 
a közönséget a szüreti batyus bálra, me-
lyet este a közösségi házban tartottunk.

A Szent István parkban először a 
Vörösberényi Ringató Balaton néptán-
cosai, utána a Berhida Táncegyüttes 
tagjai, majd a Dance Action SE ifjú te-
hetségei mutatták be táncaikat, végül 
a házigazda Muskátli Néptánccsoport 
szerepelt. A műsor legvégén össztáncot 
jártunk, ahova a nézőközönséget is csa-
logattuk.

Ezután nótaszóval 
vonultunk a követke-
ző állomásra, a Diófa 
vendéglő elé, ahol 
körtánccal köszöntük 
meg a vendéglátást. 
A fröccs, a szóda és a 
pogácsa elfogyasztása 
után indult a menet a 
következő állomásra. 
A piros téren szintén 
tánccal szórakoztat-
tuk a nézőket, kísé-
rőket, ahol a Végh 
borozó képviselője 
kínálta a szomjas felvonulókat is.

Utunk tovább folytatódott az Ady és 
Fazekas utca talál-
kozási pontjához, 
ahol a fiatal és a 
nyugdíjas tánco-
sok együtt szóra-
koztatták a ma-
roknyi közönséget. 
A Templomtéren a 
lovasok ostorcsat-
togtatással tették 
hangossá és érde-
kessé a felvonu-
lást. További séta 
után elérkeztünk 
a Szabadtéri büfé 

elé, ahol a megfáradt menet szomját oltva 
megpihent egy kicsit. Lassan-lassan a vég-

állomáshoz érkeztünk, a közösségi ház-
hoz, ahol a bálban zene és tánc következett 
„kivilágos virradatig”.

Köszönetünket fejezzük ki: a péti 
önkormányzatnak az anyagi támoga-
tásáért, a közösségi háznak a hely biz-
tosításáért. Köszönet a fellépőknek a 
színvonalas műsorért: a Berhida Tánc-
együttesnek, a Vörösberényi Ringató 
Balaton Néptánccsoport, a Dance Acti-
on SE-nek, a Muskátli néptánccsoport-
nak, a Berhidai Lovasok KSE-nek, vala-
mint az inotai lovasoknak.

Köszönet a kisbírónak, Gábris Zol-
tánnak, a Diófa vendéglőnek, Végh At-
tilának, a Trigó pékségnek, a Szabadtéri 
büfének, a kertbarátkörnek.

Nagy köszönet a polgárőrség csapatá-
nak a felvonulás útvonalának biztosítá-
sáért. Nem utolsó sorban köszönet a Péti 
Nyugdíjas Klub tagjainak, akik tették 
a dolgukat, hogy minél jobb, szebb és 

hangulatosabb legyen a 2021. évi szüreti 
felvonulás és bál.             

Borbándi Ambrusné
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Egész napos rendezvénysorozat 
a Várpalota-Pétfürdő Kertbarát Kör 
Egyesület 50 éves fennállása alkalmából

2021. augusztus 21-én, szombaton került 
megrendezésre a Várpalota-Pétfürdő Kertba-
rát Kör Egyesület ötvenedik, jubileumi fenn-
állását ünneplő rendezvénysorozat Pétfürdőn 
és Várpalotán. A nap folyamán a nagyszámú 
vendégség számos érdekes programon vehetett 
részt mindamellett, hogy természetesen finom 
helyi borokat kóstolhatott.

A programokkal teli nap a Vegyész 
Rendezvényteremben kezdődött a neve-
zett borok regisztrálásával, ami maga is 
külön programnak bizonyult, hiszen 41 
fehér-, 21 vörös- és 3 roséborral neveztek 
a versenyzők. Az adminisztrációt egyből 
a hosszantartó zsűrizés követte, hiszen 
volt is mit kóstolni. A 3 zsűriasztal, ösz-
szesen 12 zsűritaggal, 3 töltögetővel és 
a szorgos asszonyok kiszolgálásával, il-
letve diákok segítségével látta el mun-
káját. A zsűri elnöke és egyben az egyik 
asztalfője dr. Zsoldos Zoltán volt, a má-
sik kettőé Salla Jenő és Hevesi Péter. A 
zsűritagok Nagy Jánosné, Kosztolányi-
Miklós Adrienn, Kiss 
János, Lujber Tibor, 
Máté Sándor, Lábas 
György, Vámosi Ti-
bor, Machter György 
és Snejder Sándor 
voltak. A borokat 
Szűcs Zoltán, Petres 
Gyula és Kiss Attila 
töltötték. Az aszta-
lokon természetesen 
most is sajt és dió 
segítette az ízlelést, 
a pohár szélén fod-
rozódó bor-szoknya 
felfedezéséhez pedig 
gyertyák pislákol-
tak. 

Szarvasi vendégeink, a Tessedik Sá-
muel Kertbarát Körből és temerini ba-
rátaink már a borversenytől velünk töl-
tötték a napot, hiszen Pétfürdőn voltak 
elszállásolva már előző naptól, így alkal-
muk volt településünk megismerésére is 
Gelencsér István vezetésével.

A hosszúra nyúló mustrát közös ebéd 
követte a helyszínen, majd különbusszal 
indultunk együtt Várpalotára a Thury-
várba, ahol jubileumi 
közgyűlésünket tartot-
tuk. A komoly témákat 
megelőzve először kiál-
lításunkat tekinthették 
meg a résztvevők és az 
érdeklődők. A szokásos 
termékbemutatón túl 
nem csak az eddig elnyert 
kupáink, de egy különle-
ges tárlat is megtekint-
hető volt az elmúlt 50 év 
képgyűjteményéből. Ké-
sőbb a kellemes hangulat érdeké-
ben Maurer Anita dalcsokrát hallgattuk 
meg. Ezt követően a több mint 150 fő 
részvételével zajló közgyűlés fő attrakci-
ója a jól megérdemelt oklevelek átadása 
volt, melyekből a szorgos kertbarátok át-
vehettek helyi és megyei kitüntetéseket 

is. Az okleveleket 
Molnár Ferenc el-
nök és Gelencsér 
István adták át. 
Az ünnepélyes 
nap, így a közgyű-
lés meghívottjai 
voltak többek kö-
zött Horváth Éva, 
Pétfürdő polgár-
mestere, Miskolczi 
Ferenc, Pétfürdő al-
polgármestere és a 
Péti Nitrokomplex 
Kft. ügyvezető-
je, Campanari-
Talabér Márta, 

Várpalota polgár-
mestere, Katona Csaba, Várpalota alpol-
gármestere, dr. Szent-Miklósi Ferenc, a 
Kertészek és Kertbarátok Országos Szö-
vetségének leköszönő elnöke, valamint a 
szarvasi és temerini kertbarátokon kívül 
a tapolcafői, kisbadacsonyi és széphegyi 
kertbarátok is.

A közgyűlést állófogadás követte svéd-
asztallal és a környékbeli vállalkozások 
felajánlásából érkező süteményekkel. Az 

állófogadás részeként a jelenlévők átve-
hették szuvenírjeiket, ami nem csupán 
kertbarátos emléktárgyakból, hanem a 
Péti Nitrokomplex Kft. felajánlásából, 
Genezis ajándékokból és termékmin-
tákból is állt. A fogadást követően ismét 
közösen indultunk vissza Pétfürdőre, 
ahol az eredményhirdetés, a vacsora és a 
borbál várt ránk.

Első körben a borverseny várva várt 
eredményeit tudhattuk meg. 24 bor 
kapott arany, 20 ezüst és 19 bronz mi-
nősítést, további 2 pedig oklevelet. A 
Várpalota-Pétfürdő Vándorkupát Máté 
Sándor vegyes fehérbora, a Megyei 
Vándorkupát Keresztes János csersze-
gi fűszerese, a Megyei Nagy Aranyat 
Sneider Sándor olaszrizlingje és Klimaj 
Pál rajnai rizlingje, Szedlák Ferenc ve-
gyes roséja, a Várpalota Nagy Aranyat 
Klimaj Pál kövidinkája és Barkóczi La-
jos vegyes fehérbora kapta. Az oklevelek 
átadására egy későbbi, szeptember 10-i 
eseményen került sor a Pétfürdői Kö-
zösségi Ház és Könyvárban. A díjátadót 
vacsora követte, majd rögtön kezdetét 
vette a hagyományos borászbál közel 70 
fő részvételével. Természetesen ezúttal is 
a bálozók régi kedvencei, Varga Zoltánék 
adták a talpalávalót. 

Szokolai Róbert

Borverseny

A jubileumi közgyűlés
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Interaktív foglalkozás Plank Csabával

Leskelődéseim

Augusztus 27-én Kucseráné Kovács Szil-
via, szívbéli jóbarát nyitotta meg Plank 
Csaba Leskelődéseim című fotókiállítását 
a Péfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban, 
ahol közreműködött a Caroline Street 
Acoustic zenekar.

A vadon élő állatok világát bemuta-
tó tárlat kapcsán talán minden látoga-

tóban felvetődött a kérdés, mit jelent 
Plank Csabának az erdő? Honnan az 
indíttatása és a vonzalma az erdő világá-
nak megismerése iránt?

Mezőföldön látta meg a napvilágot, 
ott is nevelkedett. A vidék sajátossága 
a mezőgazdaság, ebből kifolyólag sokat 
járta gyermekkorában a határt, földeket, 
mezőket. Úgy érezte, hogy akkor el is 
dőlt a sorsa, érdeklődési köre.

Ahogy növekedett, úgy kapott sza-
bad kezet a barangolásaihoz a szüleitől. 
Egész nap kint volt a természetben. 
Érdekelte minden, ami a vadhoz, va-
dászathoz kapcsolódott, kapcsolódik 
mind a mai napig. 17 évesen vadász-
vizsgát tett.

„Elég egy mozdulat, valamilyen rég 
elfeledett illat, egy tárgy, egy ágroppa-
nás, a szélnek a zizzenése, s az emlék 
felüti fejét, ránk néz, és olyan üdén, 
vidáman vagy szomorúan valódi, mint 
a jelen minden valósága.”

(Fekete István)

A fényképezés egy kicsivel előbb kez-
dődött egy gyermekkori barátjának kö-
szönhetően.

Az évek múlásával a puskát teljes 
mértékben felváltotta a fényképezőgép. 
Amikor csak lehetett, indult, figyelt, 
megörökítette az erdő-mező állatainak 
életét. Szenvedélyévé vált a természet-
fényképezés (nagyvad-fotózás).

Ha a kiállítást végignézzük, magunk 
is érezhetjük, újra élhetjük az emléke-
inket, amelyek a fotók láttán felidéződ-
nek bennünk, és a gondolataink gyor-
san szállnak messze-messze… Nagyon 
sokszor nem is tudjuk, mennyi szépség 
mellett megyünk el közvetlen környeze-
tünkben vagy a határán.

Saját blogjában így ír erről: „...megpró-
bálom felvenni a lépést a mai korral, így 
belevágok én is, hogy monitorra vessem a 
kirándulásaim, lesek és cserkeléseim alatt 
szerzett élményeimet (készített felvételeket), 
és megosszam Veletek...Szeretném megmu-
tatni ezt a világot...Tudom, ezt már sokan 
megtették, megteszik..., de a nézőpont, pers-
pektíva mindenkinél más és más... Fogad-
játok és olvassátok sok szeretettel!” (https://
plankcsaba-leskelodeseim.blog.hu)

Plank Csaba kiállítása egy kis megál-
lásra, lassításra is késztette nézőit, ami 
oly sokszor hiányzik rohanó életünkből.

Pató Mária

Plank Csaba kiállítása
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Egy általános iskolai osztálytalálkozó szabadon

Pihenésre küldték a covidot
Az első 15 évben öt évenként, ettől kezd-

ve évente tartjuk a várt találkozásokat. 
Tavaly a covid legyőzött bennünket, 

így a visszavágót Mé-
száros Endrével egye-
temben elhatároztuk, 
hogy megszervezzük. 
Ez az idei év augusz-
tusában történt. Ez 
hányadik találkozás 
lesz? A hölgyeink-
re tekintettel nem 
árulom el, de annyit 
mondhatok, hogy 
1954-ben végeztük el 
az általános iskolát 13 
lánnyal és 21 fiúval. 
(Bocsánat a feladvá-
nyért.)

Az összejövetel helyének Endrével 
összhangban a Pét határában fekvő – 
felújított, időjárástól független, mivel 
fedett külső teraszt és belső helyiséget is 
magában foglal – Diófa éttermet válasz-
tottuk. 

A képről el kell mondani, hogy beve-
tettük a technikát, mert a találkozó ide-
jén néhány hiányzót, ha el tudtunk érni 
facebookon vagy messengeren, akkor 
jelen levőnek tekintettük. Ez alól kivétel 
volt Lencsés Feri és Horváth Magdi, ők 
ezért nem szerepelnek a képen sem. Fáj-
dalom, hogy összesen 12-en maradtunk. 
Fejet hajtottunk az utolsó egy éven belül 
elhunyt társaink, Csermány János és e 
sorok írójának legjobb barátja, Szabó 
Lajos emléke előtt. A képről még csak 
annyit, hogy az ajtó előtt Csernyi Gyön-
gyi és Mészáros Manna állt, valamint je-
len volt Sági Panni, de biztosan sürgős 
dolga akadt, hogy lemaradt a képről. 
Örültünk neki, hogy itt vannak, de ez 
azt is jelenti, hogy még most is szem-
mel kell tartani emberüket. Ugyancsak 
megemlékezünk kitűnő tanárainkról, 
akik sajnos már csak a mennyből figyel-
hetik a péti általános iskolát és tanulóit. 

Az eddigi találkozásainkon elsősor-
ban a közös emlékeinket idéztük fel, és 
tárgyaltuk meg sületlenségeinket, isko-
lai baklövéseinket. Ritkán jöttek szóba 
szeretett tanítóink megmosolyogtató 

cselekvései, vagy az érzéseik és a hoz-
zánk való viszonyuk. Ha ezeket taglal-
juk, akkor itt is az iskola első emberével, 

Horváth Istvánnal kezdenénk. Volt egy 
fegyelmi eszköze, amely nála mindig 
kéznél volt, ez a delikvens pajesza volt. 
Addig húzta felfelé, amíg a tanuló csak 
a lába ujja hegyére hagyatkozhatott, és 
akkor jött a legyintés, szerintünk a po-
fon. Pista fia mondta, hogy időnként ő is 
kapott, de csak azért, hogy ne mondják 
azt, hogy kivételez. 

Pista bácsi kapcsán a találkozón szó 
esett arról, hogy a Péti Munkás Énekkar 
megalapítása mellett 1951-ben létrehoz-
ta az úttörő zenekart is. A képen látható 
Mészáros Endre mindkét együttes tagja 
volt, míg az úttörő zenekarnak képen 
látható Thomázi Anna is tagja volt. Ma 
már egyik együttes sem működik.

A szeretetre méltó Teleki tanárházas-
pár, Tibor és Irénke, az akkoriban beve-
zetett lottót vásárolta, amely akkor há-
rom részből állt. Kitöltötték, és feladták. 
Csodák csodájára ez az első alkalommal 
mindjárt ötös lett. Igen ám, de mind 
a három szeletét más-más számokkal 
töltötték ki. Minden osztálytalálkozón 
megemlítették ezt, és már csak nevetni 
tudtak ezen.

Negyedikben vagy ötödikben ideiglenes 
jelleggel volt egy Kati néni nevű tanítónk. 
Ha valami nem tetszett neki a viselkedé-
sünkben, kivezetett az előcsarnokba, és 
a csap alá dugta a fejünket. Valószínűleg 
kertészkedhetett odahaza, de nem bírta 
kivárni, míg hazaér a virágaihoz. 

A leghumorosabb tanárunk Újhelyi 
Gabi bácsi volt, oroszt, tornát és raj-
zot tanított. Személyes élményem volt 

vele, amely a következőkből állt: 
haza kellett vinni a rajzokat kifestés-
re, másnap ki kellett rakni a padon, 
hogy megnézhesse. Megállt a padom 
mellett, és nézte, csak nézte a mű-
alkotásomat. Már kezdett dagadni 
a keblem, hogy biztos gyönyörkö-
dik benne. De végre megszólalt: 
Tránszky fiam, áruld már el, hogy 
mivel csináltad ezt a szörnyet, kéz-
zel vagy lábbal? Lelombozódtam! A 
másik eset már csúcs volt, legalábbis 
számunkra. Néhányunkat összeka-
pott, hogy a lakásán nézzük meg a 
legújabb festményét. Felmentünk, 

mint szakértők, és az előszoba falán 
Etelka néni, Gábor bácsi felesége mo-
solygott ránk. Hazudnék, ha azt mon-
danám, hogy túl volt öltözve. A mö-
göttünk álló Etelka néni megszólalt: 
Pont gyerekeknek kell, hogy mutogass? 
A választ nem hallottam, mert valószí-
nűleg tátott szájjal a festményben gyö-
nyörködtem. 

Ezekkel az adomákkal tiszteltük meg 
szeretett tanárainkat. Akiket eddig nem 
neveztük meg azt pótoljuk. Így Györe 
Erzsi néni, Fodor Sarolta, Csuka Eleo-
nóra, Wittmann Manyi néni, valamint 
Kakucsik Géza.

A finom ételek után jó néhányan le-
mentünk a tóra, ahol télen korcsolyázni 
lehetett, míg a tavat körül fogó bozótos-
ban, cserjében akkori hallomás szerint 
más sportot űztek. A ma már zöldekkel 
és virágokkal övezett tó összességben 
gyönyörű, amely az önkormányzat gon-
dosságát is bizonyítja.

Mit mondhatok még? Az idő elrepült, 
jól éreztük egymás között magunkat. 
Egyet szeretnénk, hogy jövőre is ugyan-
csak 12 fővel tudjuk megtartani a követ-
kező osztálytalálkozót. Ehhez kívánok 
mindnyájunknak egészséget, boldogsá-
got és covidmentes életet. De a fentieket 
Pétfürdő teljes lakosságára is vonatkoz-
tatom.

Tránszky László
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Osztályaink örökbe fogadták az elültetett fákat
Ahogyan arról már korábban több-

ször beszámoltunk, a környezetvédelmi 
nevelés és az ökoiskolává válás része-
ként, elhatároztuk az őszi faültetést. 
Örömünkre Pétfürdő önkormányzata is 
mellénk állt a kezdeményezésben: 16 fát 
ültethettünk el a Berhidai úti és Hősök 
terei udvarainkon. A munkálatok – ösz-
szefogva a szülőkkel és a tanulókkal – 
jól sikerültek, minden fa szakszerűen a 
helyére került október 19-én. Az osztá-
lyok az elültetett fáikat örökbe fogad-

ták, azaz felelőssé-
get vállalnak iskolai 
tanulmányaik alatt 
a gondozásukért, 
ápolásukért. A fák 
mellett kis tábla 
jelzi, melyik osztály 
ültette el és mikor, 
hogy az utókor is 
emlékezhessen a ne-
mes cselekedetre.

A Horváth István Általános Iskola híre

Szépkorúak Szabadegyeteme „Látványa szép és illata gyógyít,
mező és erdő ontja a jót itt,
virága színes, teája tiszta,
meggyógyul gyorsan mind, ki megissza.”

/Szabó T. Anna: Gyógynövénydal/

A Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtárban október 7-én a 
Szépkorúak Szabadegyeteme őszi sze-
zonjának első programjaként Lencsés 
Rita fitoterapeuta, gyógynövényszakér-
tő tartott előadást Bevezetés a gyógynö-
vények világába címmel. A résztvevők a 
délután folyamán megismerkedhettek 
olyan alapfogalmakkal, hogy mi szá-
mít gyógynövénynek, mik a gyűjtés 
legfőbb szabályai, melyek a legfőbb 
felhasználási területei. A hasznos in-
formációk elsajátítása mellett lehető-
ség nyílt megtekinteni és megkóstolni 
Lencsés Rita saját készítésű termékeit 
is.
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Próbáld ki a kézügyességed!A jó szülő...
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyv-

tárban 2021. október 12-én Szentes-
Torkos Dóra gyermekpszichológus, csa-
ládterapeuta tartott előadást Hogyan 
legyek jó szülő? címmel. A délután fo-
lyamán a résztvevők interaktív módon 
ismerkedhettek meg a különböző szülői 
típusokkal és azok jellemzőivel.

Őszi workshopok a közösségi házban
A kreativitás fontos része életünknek. 

Nem csupán a művészetben fontos az ins-
piráció, hanem a mindennapjainkat segítő 
ötletekben és örömteli tevékenységekben is.

Idén ősszel a Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtár kézműves műhelymunkákat 
hirdetett felnőtteknek Próbáld ki a kéz-
ügyességed! felhívással.

Az első alkalommal, szeptember 11-én, 
szombaton egy élményfestésen vehet-
tek részt az érdeklődők. A foglalkozás a 
veszprémi Artist for a Day élményfestő 
műhely munkatársainak vezetésével zaj-
lott, akik lépésről lépésre segítettek újra 
alkotni az előre kiválasztott festményt. Jó 
hangulat és sok nevetés után elkészültek 
a szebbnél szebb alkotások.

A második workshop egy érdekes, nap-
jainkban népszerű technikát mutatott 
be.

Újságpapírból kosár? Igen, lehetsé-
ges, még ha furcsán hangzik is elsőre. 
A papírfonással ismerkedhettek meg 

október  9-én és 10-én a közösségi ház-
ban az érdeklődők. A műhelymunkát 
Buzásné Lázár Annamária tartotta, aki 
a résztvevőket beavatta néhány szakmai 
titokba. A közel 4 órás munka eredmé-
nyeként elkészültek a kosarak, amelyek 
formára ugyan hasonlóak voltak, de 
mintájukban, színükben a készítők saját 
egyéniségét tükrözték.

A harmadik találkozón a mandala-
festést, annak részleteit ismerhetik majd 
meg a kreatív alkotók november 20-án és 
21-én.

Pató Mária
közművelődési munkatárs

„A kreativitás nem csak a művésze-
teknél van jelen.
Az élet minden területén 
mindannyiunknak szükségünk van a 
kreativitás valamilyen formájára, füg-
getlenül attól, mit csinálunk.”

(EdCatmull)

Szentes-Torkos Dóra
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Négylábú barátainké volt a főszerep
Augusztus 28-án került megrendezés-

re az I. Péti Kutyás Nap. A rendezvényt 
Horváth Éva polgármester nyitotta meg. 
A csaholástól, ugatástól hangos péti liget-
ben mindenféle és fajta eb megfordult ez 
alkalomból. 

A szervezők, Horváth László és Simon 
Zoltán célja az volt, hogy össze-
hozzák a ebtulajdonosokat, és a 
kutyások, nem-kutyások, illetve a 
rendszeresen tanított, nevelt és a 
„hobbi szinten” tartott kutyusok 
gazdái közötti ellenségeskedéseket 
oldják. 

Az első program a Kutyavár - 
Várpalotai Kutyaiskola bemutató-
ja volt Simon László iskolavezető 
segítségével. A Marathon TKE 
keretein belül működő várpalotai 
kutyaiskolában nagy tapasztalatú 
kiképzők dolgoznak, akik minden 
hétvégén két alkalommal várják a volt 
Balázs kertben a tanulni vágyó kutyu-
sokat és gazdáikat. Az őszi tanfolyam 
ugyan már elindult, de most is nyu-
godtan csatlakozhatnak a csapathoz az 
érdeklődők. 

A nap folyamán bemutatkozott az 
Alex Állatvédő Egyesület is, amely 
2012 márciusában alakult. A környék-
beli elkötelezett állatbarátok által alapí-
tott csoport ma már állatmenhelyet is 
működtet, chipeltetési és ivartalanítási 
akciókat szervez, emellett folyamato-
san fogadják és ellátják a kóbor, gaz-
dátlan kutyákat és macskákat. Jelenleg 
kb. 70 állatot gondoznak. A menhely 
az inotai Készenléti lakótelep szélén ta-
lálható. Nagy szeretettel várják a sétál-
tatókat, az örökbefogadókat, és azokat 

a diákokat is, akik az 50 órás közösségi 
szolgálatot szeretnék letölteni. 

A Siófoki Kutyaiskola tagjai is meg-
mutatták, mit értek el kedvenceikkel. 
Az iskola csoportos engedelmességi, 
ügyességi, valamint őrző-védő gyakor-

latok tanításával, 
problémás kutyák 
képzésével, spe-
ciális oktatásával 
foglalkozik. De 
kiállításokra és 
tenyészszemlére is 
felkészítenek. Far-
kas Gábor, az iskola 
vezetője, gyémánt 
fokozatú mester-
kiképző, és 50 éve 
foglalkozik sport-
kutyákkal. 

A programok között többször is fajta-

bemutatóval és az ebre jellemző hasznos 
információkkal szórakoztatták a közön-

séget. Megismerhettük többek között a 
berni pásztor, az újfundlandi, a német-

juhász, az uszkár, a dalmata és a tacskó 
sajátosságait, eredetét, és hasznos taná-
csokkal is ellátták a gazdikat. 

Egy kutyás napból nem maradha-
tott ki a szépségverseny sem. Nagyság 
szerint kategorizálva vonultatták fel az 
ebtulajdonosok kedvenceiket, és a do-
bogósok ajándékban részesültek. Az 
esemény meghívott vendége Kóti László 
ötszörös Ironman volt, aki nem csak a 
szépségverseny zsűrijében foglalt helyet, 
hanem beszámolót is tartott sportélmé-
nyeiről.

A program itt még korántsem ért vé-
get. Simon Réka, a várpalotai Kutyaovi 
vezetőjének irányításával csoportos fel-
adat-végrehajtási gyakorlatot láthattak 
az érdeklődők. Kaczor Richárd pedig ke-
reső, nyomkövető, fegyelmező és őrző-
védő bemutatót tartott kutyáival.

Ennyi program mellett jogosan érez-
ték a kutyatulajdonosok, 
hogy ők is meg szeretnék 
mutatni, mit tudnak négy-
lábú barátaik, és a szervezők 
ennek az óhajnak eleget téve 
ügyességi versenyre invitál-
ták a résztvevőket. A ren-
dezvény csoportos őrző-védő 
bemutatóval zárult.

Azok, akiknek nincs ku-
tyájuk, azt gondolhatják, 
egy gazdi ténykedése kime-
rül abban, hogy enni-inni 
ad kedvencének, néha meg-

sétáltatja, játszik vele, orvoshoz viszi… 
Holott ennél sokkal összetettebb és 

szeretetteljesebb 
feladat egy eb 
nevelése. Ez a 
nap is arra hívta 
fel a kutyatar-
tók, érdeklő-
dők figyelmét, 
hogy felelősen 
kell kutyát vá-
lasztanunk, és 
felelősen kell 
kia lakítanunk 
a kapcsolatun-
kat velük, hogy 
ha rmóniába n 

élhessünk négylábú barátainkkal. 
Borzási Nikoletta



Pétfürdői Krónika

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

A szerkesztőség címe: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. Telefon: 88/476-891. ISSN 2732-1584. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

