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Búcsú…
Valamikor ez év elején, a pandémia 

enyhültekor a Péti Férfikar vezetősége 
és tagsága a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtárban összegyűlt, és hivatalosan is 
kimondta az énekkar megszűnését, egyben 
felhatalmazta az elnökséget, 
tegye meg az ilyenkor kötele-
ző és szükséges lépéseket.

E nagy múltú kórushoz 
méltó és elegáns volt ez 
az összejövetel. Meghív-
ták mindazokat, akik az 
elmúlt években segítették, 
támogatták az együttest, a 
hagyományoknak megfe-
lelően ott voltak az ének-
karosok feleségei is. Fehér 
asztal mellett hol könnyez-
ve, hol jókat nevetve idéz-
ték fel a közös emlékeket, 
énekeltek, anekdotáztak, 
beszélgettek, koccintottak, 
minden jót kívánva egy-
másnak az elkövetkezőkre, amikor már 
nem fognak együtt dalolni.

Sok ok vezetett el idáig. A kórus tagsá-
ga évek óta csökkenő létszámmal, koro-
sodva, zömében egyre több betegséggel 
küszködve, de szívós akarattal próbált, 
dolgozott hétről hétre. Ha közönség elé 
álltak, akkor a legutóbbi időkig is ké-
pesek voltak emlékezetes zenei élményt 
nyújtani hallgatóságuknak. 

A Péti Férfikar évtizedeken át építet-
te ki, mai divatos szóval élve, brandjét, 
ami számunkra, akik ismertük, sokszor 

hallottuk őket, egyet jelentett az aláza-
tosan sok munkával megteremtett zenei 
csodával. A férfiegyüttesek senki mással 
össze nem téveszthető dinamizmusával, 
karizmájával, tartásával ajándékozták 

meg azokat, akik egy-egy koncertjükön 
részt vettek. És ebből a színvonalból 
nem akartak engedni. A későbbiekben 
nem szerettek volna sem maguknak, 
sem tisztelőiknek csalódást okozni. 
Ezért határoztak úgy, hogy most befeje-
zik. Döntésüket illik tiszteletben tarta-
nunk és elfogadnunk.

Ugyanakkor tudnunk kell, Pétfürdő 
leghosszabb ideje működő, értéket te-
remtő, értéket átadni képes művésze-
ti együttesétől búcsúzunk, egy olyan 
kórustól, amelyik azok lelkében, akik 

egyszer is hallották őket, örök nyo-
mot hagyott. Oldalakon keresztül so-
rolhatnánk díjaikat, eredményeiket. 
Érmeikkel, serlegeikkel, okleveleikkel 
ládák, dobozok sokasága van tele, és 

mindnyájunk szeren-
cséjére, sok-sok felvétel 
is őrzi éneklésüket. Aki 
kedvet érez arra, hogy 
megismerje históriáju-
kat, a könyvtárunkban 
elolvashatja a történetü-
ket összefoglaló kiadvá-
nyokat.

De a Péti Férfikar nem-
csak művészeti együttes-
ként alkotott jelentőset a 
település életében. Kö-
zösségként is különleges 
és tanulságokkal teli 
utat jártak be. Összetar-
tásuk, egymás iránti szo-
lidaritásuk, a település 

kulturális élete iránti töretlen elköte-
lezettségük, szervező erejük, kapcso-
latépítési képességük példaértékű lehet 
mindazok számára, akik Pétfürdő bol-
dogulásáért, élhetőbbé tételéért szeret-
nének munkálkodni.

A Péti Férfikar idén ünnepelte volna 
fennállásának 90. évfordulóját… Meg-
tiszteltetés volt számomra és kollégáim 
számára, hogy sok éven át együtt dol-
gozhattunk velük.

Angeli Katalin

Hátrahagyott életek
2022. február 24-e. A dátum, amikor 

Oroszország katonai hadműveletet in-
dított Ukrajna ellen. Kitört a háború, 
és számos család – szülő, nagyszülő és 
gyermek – kényszerült elhagyni ottho-
nát, hogy a konfliktus elől meneküljön, 
mentse saját és szerettei életét. 

Sokuknak néhány pillanat alatt kel-
lett magukhoz venniük a legszüksége-
sebbeket, így egy bőröndbe, hátizsákba 
zsúfolva „életüket”, indultak útnak. 
Rengetegen Magyarország felé vették az 
irányt, ahol az állam humanitárius se-

gítséget nyújtott és nyújt azóta is az ide 
érkező ukrajnai menekülteknek.

Hazánkban a kormány, a civil szerve-
zetek és az önkormányzatok felajánlá-
sai mellett a lakosság is egy emberként 
fogott össze a bajba jutott családok 
megsegítéséért. Az ország számos tele-
pülésén alakítottak ki segítő pontokat, 
ajánlottak fel szálláslehetőségeket. Ilyen 
település Várpalota is. Pétfürdő nagy-
község szintén adománygyűjtésbe kez-
dett. Hatalmas összefogás vette kezde-
tét a háború sújtotta területekről érkező 

menekültekért. Horváth Éva, Pétfürdő 
polgármestere közleményben kérte a la-
kosság támogatását, hogy a Várpalotán 
elszállásolt, Ukrajnából érkező csalá-
dokat lehetőség szerint segítsék. A civil 
lakosság mellett a jó ügy mellé állt a 
Pétfürdői Polgármesteri Hivatal, a Pikk 
‘21 Alapítvány, a Pétfürdői Gondozási 
Központ, a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Pétfürdői Csoportja, a Flamingó 
Cukrászda és Kávéház, a Pétfürdői Kö-
zösségi Ház és Könyvtár.

›› ›› ››

Buzás Dániel fotója
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Börczi Barnabás

Március idusán

›› ›› ›› Az ukrajnai menekültek minden-
napjaiban szükség lehet tartós élelmi-
szerekre (például: konzervek, lekvár, 
méz, füstölt húsáru stb.), a jó idő bekö-
szöntével ruhaneműre, cipőre, valamint 
ágyneműhuzatra, takaróra és plédre is. 
Sokan érkeznek kisgyermekkel, őket 
gyermekgondozási felszerelésekkel tá-
mogathatják, mint például pelenkával, 
törlőkendővel, illetve tisztálkodási sze-
rekkel. 

Várpalota Város Önkormányzata 
pénzbeli támogatást is nyújt a háború 

elől menekülőknek. Amennyiben Ön 
is szívesen adományozna, azt az alábbi 
számlaszámon, helyszíneken és elérhető-
ségeken teheti meg:

Az Ukrajnai Menekültekért számla-
szám: 12081000-00115409-05100006

Az adományok leadhatók:
– a Pétfürdői Gondozási Központban
hétfőtől csütörtökig 7.30-tól 15:30-ig, 
pénteken 7 órától 11.30-ig a Berhidai út 
6/B. szám alatt, 

– a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban
hétköznap 8 és 15 óra között a Berhidai 
út 6/C. szám alatt,
– a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi
szervezetének épületében szerdán 14 és 
17 óra között (Fazekas Mihály utca 3.)
– a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyv-
tárban hétköznap 8 és 16 óra között a 
Hősök tere 5. szám alatt.

Köszönjük, hogy nagylelkű adományaik-
kal támogatják embertársaikat!

Németh Viktória

Ebben az évben az 1848-49-es forra-
dalomra és szabadságharcra a Hősök te-
rei emlékműnél gyűltek össze emlékezni 
a pétfürdőiek. A műsorban a Horváth 
István Általános Iskola diákjai, Fülöp 
Gréta és Börczi Barnabás működtek 
közre. 

Varga Judit, a Pikk ’21 Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke volt az ünnepség 
szónoka, aki a jeles napról azt mondta: 

„Március 15-én azt 
ünnepeljük, hogy meg-
született a modernkori 
Magyarország. Nem-
zeti identitásunk egyik 
alapköve ez a nap. A 
jelenünket és a jövőnket 
is meghatározzák az ak-
kori történések, hiszen 
ezek a remek emberek 

utat mu-
tattak ne-
künk. Nem 
csak jogunk, hanem köte-
lességünk követni őket, és 
minden körülmények között 
magyarnak maradnunk. 
Európai polgárokként is 
meg kell őriznünk magun-
kat, saját, nemzeti identi-
tásunkat, hogy gyermekeink 
és unokáink is érezhessék a 
szívünk fölé tűzött kokárda 
jelentette büszkeséget, őriz-

hessék hagyomá-
nyainkat, amiket 
dédapáink hagy-
tak nekünk örö-
kül.” 

Beszédét Varga 
Judit a követke-
ző gondolatokkal 
zárta: „Mi a ta-
nulsága az 1848-
49-es szabadság-
harcnak? Sokan 
és sokféleképpen 
fogalmazták meg 
üzenetét. Enged-

jék meg, hogy én három megfontolandó 
és sajnálatos módon, a szomszédságunk-
ban folyó események kapcsán nagyon 
is aktuális tanulságot emeljek ki a sok 
közül. Egyetlen nemzet sem lehet sza-
bad más nemzet szabadsága nélkül. Egy 
nemzet szabadságának kivívása nem ig-
norálhatja más népek szabadság iránti 
vágyát. Elsősorban, ha nem is kizáró-
lagosan, csak magunkra számíthatunk 
a magyar nép sorsának alakításában. 
Nem várhatjuk másoktól a gondjaink 
megoldását, nemzetünk felemelését. A 
magyar nemzet boldogulása csak közös 
akarattal, elhatározással és munkálko-
dással sikerülhet. A márciusi ifjak által 
szerkesztett kiáltvány így kezdődik:Mit 
kíván a magyar nemzet. Majd így foly-
tatódik: Legyen béke, szabadság és egyet-
értés.Ennél többet ma sem kívánhatunk 
magunknak, és hogy a jó Isten óvja, él-
tesse nemzetünket!”

Az ünnepség koszorúzással, majd a 
Szózat eléneklésével zárult.

Fülöp Gréta

Varga Judit
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Örökség, kultúra, hagyomány, érték…
Nem akármilyen hírű és minőségű kö-

zösség mutatkozott be a Pétfürdői Közössé-
gi Ház és Könyvtárban március 18-án. A 
Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület 
24 tagjának munkáiban gyönyörködhet-
tek mindazok, akik eljöttek tárlatuk meg-
nyitójára. 

Olyan sokszor és sokan beszélnek, be-
szélünk manapság arról, hogy milyen 
nagy szükség van nemzeti kultúránk 
legmélyebbre nyúló gyökere, a népi kul-
túra megőrzésére, éltetésére és átörökíté-
sére ebben az értékzavaros, értékválsá-
gos világban. 

Nos a péti intézmény falai között ez 
alkalommal azok voltak jelen alkotása-
ikkal, akik az életüket tették fel az auten-
tikus népi kultúra feltárására, a kor kö-

vetelményeinek 
megfelelő újra-
fogalmazására. 
A vendégeket 
Angeli Katalin, 
az intézmény 
igazgatója kö-
szöntötte, a 
műsorban Ró-
zsás Tünde ba-
konyi betyárda-
lokat énekelt, a 
Muskátli Nép-
tánccsoport pedig kalocsai táncot adott 
elő. 

A kiállítást a népművészeti egyesület 
elnöke, Farkas Balázsné, Petrikowszky 
Marianna nyitotta meg. Elmondta, 
egyesületük 1982 tavaszán alakult. 
Azóta fogja össze a megye tárgyalko-
tó népművészeit, kézműveseit és cso-
portjaikat. Jelenleg 86 tagjuk van, kö-
zöttük megtalálhatók a népművészet 
mesterei, a népművészet ifjú mesterei, 
valamint Prima Junior Díjas, Király 
Zsiga-díjas, Aranykoszorú-díjas, Ma-
gyar Kultúra Lovagja és 23 népi ipar-
művész alkotó. 

Munkásságukkal találkozhatunk a 
Helyi- és Megyei Értéktárban, az általuk 
működtetett nyitott mű-
helyekben, galériákban és 
szakköri foglalkozásokon. 
A települések hagyomány-
őrző programjain, a balato-
ni régió tárgyalkotóinak ki-
állításán rendszeresen részt 
vesznek. Kézműves bemu-

tatókkal, oktatás-
sal, kiállításokkal, 
nyári alkotótá-
borok vezetésével 
segítik a szakmai 
megújulást, to-
vábbképzést. 

Több országos szintű hagyo-
mányőrző rendezvény vissza-
térő vendégei, így ott vannak 
a Mesterségek Ünnepén és a 
szentendrei skanzen programja-
in, valamint külföldön, többek 
között New Yorkban, Milá-
nóban, Szepsiszentgyörgyön is 

képviselték már Veszprém megyét, ahol 
módjuk volt bemutatni a Bakony, a Ba-
laton-felvidék népművészetét. 

A pétfürdői megnyitó mesterségbe-
mutatókkal zárult: a fafaragás, a bőrö-
zés, a szövés és a szalmafonás szakmai 
fogásainak kipróbálására nyílt lehetősé-
ge a jelenlevőknek.

Hogy mindez az érték, ami ezen a 
kiállításon látható, ne vesszen el a kö-
zömbös, érzéketlen idő sodrában, és 
eljusson a legérzékenyebb, legfogéko-
nyabb korosztályokhoz, a Horváth Ist-
ván Általános Iskolával együttműköd-
ve a megnyitó utáni hetekben délelőtti 
tárlatlátogatásra hívtuk a péti diákokat. 

Az invitálást a 2. a, 2. b, 3. a, 3. b, az 
5. a, 6. a, 6. b osztályok fogadták el. A
kiállításra érkező összesen 114 gyerme-
ket mindannyiszor a Veszprém Megyei 
Népművészeti Egyesület alelnöke, Gás-
pár Marianna népi bőrműves vezette 
körbe.

A.K.

A Muskátli Néptánccsoport

Mesterségbemutató

Gáspár Marianna a 2. a osztályosokkal

Farkas Balázsné
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Tavaszi szél vizet áraszt…

...csendült fel ismét sok-sok torokból már-
cius 23-án délelőtt a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár nagytermében, ahol a 
népdaléneklési verseny résztvevői, kísérő-
ik, tanárok, szülők, érdeklődők énekelték 
el Vakler Anna vezetésével napindítóként, 
hangulatalapozóként ezt az egyik legszebb, 
legismertebb magyar népdalt.

Intézményünk több mint tíz éve ren-
dezi meg az általános és középiskolás 
diákok számára kiírt „Tiszán innen, 
Dunán túl” Népdaléneklési verseny 
Veszprém megyei fordulóját az Oktatási 
Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Ok-
tatási Központjával közösen.

Mivel 2021-ben el-
maradt a program, 
idén sokkal nagyobb 
lelkesedéssel, örömmel 
vágtunk bele az elő-
készítő munkába. És 
elérkezett a várva várt 
nap. Március 23-án 9 
intézmény 28 diákja 
jött el Pétfürdőre, hogy 
a ma-

gyar népdalkincsből vá-
logatva énekével lenyű-
gözze a hallgatóságot és 
a zsűrit, amely idén há-
romtagú volt. Az elnöki 
tisztet Vakler Anna, a 
Zenekadémia népiének 
tanszékének egyetemi 
tanársegédje töltötte be, 
segítői Berki Lilla nép-
dalénekes, népiének-ta-
nár és Zsikó Zsuzsanna 
népdalénekes voltak.

A találkozót, amely egyben verseny 
is volt, Vakler Anna szívhez szóló 

szavakkal nyitotta meg. A pandémia 
okozta bezártság, bizonytalanság 
után ez a tavaszi délelőtt végre ismét 
az öröm, a vidámság, a találkozás, 
az együtt éneklés ünnepévé vált. A 
többórás verseny után a zsűri hosszan 
tanácskozott. Majd az ezüst, arany, 
kiemelt arany minősítésű oklevelek át-
adásakor lelket erősítő, a szakmai fej-
lődést segítő tanácsokat, javaslatokat 

fogalmaztak meg minden énekes szá-
mára külön-külön, elismerve és meg-
köszönve a felkészítő tanárok szakava-
tott munkáját is.

A Horváth István Általános Iskolából 
az első korcsoport szóló ének kategóriájá-
ban indult Báthory Csaba, ugyanebben a 
korcsoportban a kisegyüttesek között sze-
repelt Kovács Lilla Zoé és Krebsz Kevin, a 
második korcsoportban mérettetett meg 
Fülöp Gréta Dorina. Mindnyájan arany 
minősítésben részesültek. Felkészítőjük 
Cseresznyés Zsuzsanna volt. 

A.K.

A zsűri: Berki Lilla, Vakler Anna, Zsikó Zsuzsanna

Báthory Csaba

Krebsz Kevin és Kovács Lilla Zoé 

Fülöp Gréta

A népdaléneklési verseny résztvevői
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Köszönettel a pétfürdői könyvtárból!
Köszönettel nektek gyerekek és Önöknek 

kedves nagyszülők, szülők.
Igen, hálás köszönettel tartozunk, hi-

szen szervezhetünk mi könyvtári prog-
ramokat, hívhatunk vendégeket, tele 
lehetnek népszerű és vadonatúj vagy 
épp klasszikus irodalommal a könyvtár 
polcai, de nélkületek, Önök nélkül mit 
sem ér az egész.

Örömmel számolunk be tehát prog-
ramjainkról, a könyvtári környezetben 
együtt töltött tartalmas, élménydús 
programokról. Akik még nem jártak 
nálunk, nekik kedvcsinálónak szánjuk 
beszámolónkat, akik pedig már meg-
látogattak bennünket, akikkel együtt 
meséltünk, játszottunk, tartsanak most 
is velünk, és idézzük fel az elmúlt hónap 
eseményeit.

Nézzük csak sorjában…
2022. március 5-ei nyüzsgés a 

pétfürdői könyvtárban…

Mesés könyvtári játszóházunkat ez 
alkalommal Marék Veronika mese-
hőseinek ka-
landjai köré 
szerveztük.  Ki 
ne ismerné 
K ippkoppot , 
a Kockásfülű 
nyuszit vagy 
Boribont és 
Annipannit. 

Az írónő 
négy meséjét 
választottuk ki, 
és mindegyik 
történethez  ját-
szottunk is 
valamit a gyerekekkel. Erre a progra-
munkra a legkisebbeket vártuk. A Laci 

és az oroszlán című 
mesét diafilmről 
olvastuk fel, majd 
egy bátorságorosz-
lán ceruzatartót 
készíthetett min-
denki. A piros 
lufi történetét is 
meghallgathatták 
a gyerekek, a me-
sében a lufi ugyan 
kidurran, de mi a 
gyerekekkel helyet-
te sok-sok szappan-

buborékot fújtunk. A Kavicsmesében a 
kis fekete kavics történetét ismerhettük 
meg, és egy különleges játék követke-

zett. Rengeteg kavicsot 
festettünk meg a prog-

ramra készülve, a gyerekek ezekből a 
színes kavicsokból állíthattak össze saját 

képet. Negyedik mesénk a Kockásfülű 
nyuszi kedves története volt, itt a mese 
képeiből készítettünk puzzle-kat, ezeket 
rakhatták össze a gyerekek.

Sokan szerettük, kedveltük gyer-
mekkorunk meghatározó mesefiguráit. 
Olyan hatalmas a mai mesekínálat, de 
ne felejtkezzünk meg a régi, magyar, 
klasszikus meseirodalomról sem, mutas-
suk meg gyermekeinknek is. Célunk a 
Mesés könyvtári játszóházainkkal, hogy 
klasszikus és kortárs magyar meseírók 
történeteivel, hőseivel ismerkedjünk, 
játsszunk.

Április 1-jén volt a következő fantasz-
tikus „felfordulás” a könyvtárban, hisz, 
és ez nem áprilisi tréfa, macik szállták 
meg a területet. Beköltözött hozzánk 
Barnabás mackó és családja. Hogy mi-
képp pont hozzánk?

›› ›› ››
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›› ›› ›› Alkotójukat, Telegdi Ágnes írónőt 
író-olvasó találkozóra hívtuk a gyerekek 
örömére, és ő magával hozta a teljes ma-
cikiállítását is. 

Nagyon aranyos kis berendezett maci-
szobákat lehetett megtekinteni: macicuk-
rászdát, kirándulást, macikonyhát, maci-
iskolát és még sorolhatnánk a szebbnél 
szebb kis macidobozokat. A mackókat 
fotózza illusztrációként a mesekönyvei-
hez Ági néni, így Barnabásékkal a köny-
veiben is találkozhatunk. 

Április 2-án Mesés könyvtári játszó-
házunk újabb szombatján már gondos-
kodtunk a macik szórakoztatásáról is, 
ugyanis csupa-csupa medvés játékkal 

vártuk a gye-
rekeket. Medveútlevelet kapott minden 
hozzánk betérő és maci-hétpróbázó kis 
lurkó. Többek között volt ügyességi 
feladat, méhecskeröptetés, maci- és mé-
hecskekészítés, kóstolhattak sokféle mé-
zet, Barnabásék totóját is kitölthették, 
méhviasz-lapból gyertyát csavarhattak 
és maci-tudáspróbázhattak kicsik és na-
gyok.

A kézműveskedésben Gáspár Marian-
na segített nekünk. Leitner Tamás mé-
hésznek köszönhetjük a mézkóstolást és 
minden hétpróbázónk ajándékba kapott 
maciflakonos mézét, valamint a méhek-
kel, méhészkedéssel kapcsolatos renge-
teg információt. 

A macikiállítás apropóján maci rajver-
senyt is hirdettünk, szép számmal érkez-
tek macis rajzok a könyvtárba, három 
korcsoportban – ovisok, alsó és felső 
tagozatosok – bíráljuk el az alkotásokat, 
a díjazottak az írónő és könyvtárunk 
ajándékait kapják. Erről természetesen a 
későbbiekben beszámolunk majd.

Programjaink során nagy örömmel írtuk 
be olvasóink közé új könyvtári tagjainkat 
is, erre biztatunk mindenkit, gyerekeknek 
a beiratkozás 16 éves korig ingyenes. Sok-
sok mesekönyvünk várja kis olvasóit.

Visszavárunk mindenkit könyvtá-
runkba! 

Borbélyné Schenek Szilvia 
könyvtáros

A jövő a zöldportáké
Április 7-én csütörtökön a Pétfürdői Közös-

ségi Ház és Könyvtár meghívott vendégelőadó-
ja a Szépkorúak Szabadegyeteme előadássoro-
zat keretén belül Palotás Dóra, a bakonybéli 
Zöldporta Egyesület elnökségi tagja volt. Az 
előadás témája a környezettudatos háztartás-
vezetés, a zöldülő háztartás volt.

Palotás Dóra többek között arról is 
beszélt hallgatóságának, mit tehetünk 
a környezetünkért otthonunkban. El-
mondta, hogy saját háztartásuk pár év-
vel ezelőtt – egy pelenkás gyermekkel 
– egy 120 l-es kukányi szemetet termelt
minden héten, úgy, hogy szelektíven 
gyűjtötték a hulladékot és komposz-
táltak…Innen jutottak el Dóráék oda, 
hogy mostanra már a legkisebb, 80 l-es 
kukájukba hetente maximum egy zacs-
kó háztartási szemét kerül.

És hogyan lehet ezt elérni? Fontos, 
hogy ne drasztikus módszerekkel pró-

báljuk hirtelen az egész családot meg-
változtatni, hanem kezdjük apró, pici 
lépésekkel, mert különben tiltakozásba, 
ellenállásba ütközhetünk. Például a sok-

sok üdítős palack vásárlása helyett sajá-
tot használhatunk, amit megtölthetünk 
vízzel, bárhol is vagyunk. 

›› ›› ››
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Cini-cini muzsika…

Így kezdődik egy, talán mindnyájunk 
által ismert gyermekmondóka, és ezt 
a címet kapta egy már jó néhány éves 
múltra visszatekintő sorozat, amelyet 
a pandémia ugyan megakasztott, de 
mindnyájunk örömére az idei tanévben 
ismét elindulhatott. A program kereté-
ben évente 2-3 alkalommal a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár rendhagyó 
órára várja a Horváth István Általános 
Iskola diákjait. 

Április 13-án délelőtt az 1. és 2. osz-
tályosok voltak vendégek, akik a Hol-
ló együttes műsorában magyar költők 
megzenésített verseivel ismerkedhet-
tek meg. A vidám, hangulatos kon-
certen pillanatokon belül megtalálta a 

közös hangot a zenekar és 
közönsége, együtt énekeltek, játszot-
tak, tapsoltak, verseltek.

A szerve-
zők remélik, e 
szép és hangu-
latos délelőtt 
emléke egy 
picit hozzáse-
gíti a gyere-
keket ahhoz, 
hogy később 
is olvassák-
hallgassák a 
magyar költők 
műveit, hogy 
életük elen-

gedhetetlen részévé válhasson az iro-
dalom, benne a versek szeretete.

Az egyik legpraktikusabb lehetőség 
a mosható újraszalvéta használata, 
ebben csomagolhatunk magunknak 
munkába és a gyermekeknek iskolába 
tízórait.

Zöldség-gyümölcs vásárláshoz több-
ször felhasználható zacskót/hálót is vi-
hetünk magunkkal a nylon helyett. Ezt 
lehet készen vásárolni, illetve varrni is, 
akár egy kis függönymaradékból. Ma 
már egyre több élelmiszer-áruházban is 
elérhetőek ezek a kis zsákok.

Néhány helyen lehetőség nyílik akár 
csomagolás nélküli dolgok vásárlásá-
ra is. Van, ahol akár saját edényben is 
haza lehet vinni például a húst.

Arról is beszélt Palotás Dóra, miért 
fontos a szelektív hulladékgyűjtés. Ta-
karékossági szempontból is megfonto-
landó az, hogy a háztartásban keletkező 

hulladék szelektálásával csökkenthető a 
kommunális hulladék mennyisége. A 
szelektív hulladékgyűjtéshez háztar-
tásonként egy ingyenes gyűjtőedény 
igényelhető a szolgáltatótól, amit ha-
vonta egy alkalommal ürítenek. Az így 
lecsökkentett mennyiségű kommunális 
szemét gyűjtőedénye kisebbre cserélhe-
tő, s ennek ürítési díja kevesebb, ezáltal 
több ezer forint megtakarítás érhető el.

Az érdekes és tartalmas délutá-
non még sok-sok olyan ötlet, javaslat 
hangzott el, amelyek megfogadásával, 
bevezetésével a Szépkorúak Szabad-
egyeteme hallgatói is hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy földünk élhető hely ma-
radjon gyermekeik, unokáik, déduno-
káik számára is. 

Rummelné Szemes MariannaPalotás Dóra
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Húsvéti visszatekintő
A Pétfürdői Krónika húsvét előtti száma a szerkesztésben résztvevők váratlan megbetegedése miatt nem jelent meg, de úgy döntöt-

tünk, hogy az ünnepre szánt cikkek közül kettőt most mégis leközlünk, mert olvasásuk az év bármely napján elgondolkodásra, lelkiis-
meretvizsgálatra késztethet. Fogadják nyitott szívvel az írásokat!

Ebben az évben is megérkezett a ta-
vasz. Azon már egyáltalán nem lepő-
dünk meg, hogy egyre szokatlanabb 
módon. Már senki sem csodálkozna 
azon sem, ha újra megbénulna az ország 
március 15-én a váratlan havazás miatt. 
Egyre inkább tudunk alkalmazkodni az 
újabbnál újabb kihívásokhoz, mindenki 
megtanult az elmúlt években az online 
térben mozogni, a technikai eszközök 
segítségével kapcsolatot tartani talán 
már a közelben élő rokonaival is. Min-
den változik, szoktuk mondani. Ehhez 
hozzá kellene tennünk azt is, hogy min-
denhez alkalmazkodunk is.

Most, amikor elérkezünk Húsvét 
ünnepéhez, talán mindenkiben élnek 
még emlékek arról, hogyan éltük meg 
ezt az ünnepet. Esetleg fiatalkorunkat 
visszasírva gondolunk vissza a régi szo-
kásokra, amelyek már kivesztek az éle-
tünkből. Hiszen már megváltoztak a 
körülményeink. Már nem divat a régi 
néphagyományok őrzése. Lehetséges, 
hogy találunk néhány embert az isme-
retségi körünkben, akire úgy tekintünk, 
hogy görcsösen ragaszkodik régi hagyo-
mányokhoz. Nagyon furcsán nézünk az 
ilyen emberekre: „Miért nem akarja ész-
revenni a változásokat?”  – tesszük fel a 
kérdést. Mélyen legbelül azonban talán 
mégis irigykedve tekintünk rá.

Húsvét ünnepén a legmélyebb az el-
térés az ünnep valódi tartalma és annak 
megélése között. Karácsonykor még 
szóba kerül Jézus, hogy az ő születésé-
re emlékezünk, ezért megajándékozzuk 
egymást. Húsvétkor talán még szó esik 
arról, hogy Jézus feltámadását ünnepel-
jük. De hogy ez mit jelent, az már egy 
más kérdés. Pont most, amikor írom 
ezt a cikket, három, középkorú férfi ül 
mellettem a vasúton. Az egyik közli a 
többiekkel, hogy a jövő hétvégén nála 
lesz az egész család, az összes unokával. 
Az egyik társa megkérdezi: „Milyen ren-
dezvény lesz?” „Húsvét…” – hangzik a 
válasz. Talán ez az egyszerű beszélgetés 

Húsvét
jól összefoglalja az emberek mai hozzá-
állását Húsvét ünnepéhez.

Mit is ünnepel valójában a Római 
Katolikus Egyház Húsvét ünnepén? 
Hitünk tanítása szerint az a Jézus, akit 
Krisztusnak, azaz Megváltónak tar-
tunk, kereszthalála és eltemetése után 
harmadnap hajnalra feltámadt a halot-
tak közül és megjelent tanítványainak.

Ebben a mondatban foglaltatik össze 
az evangélium, az az örömhír, amit Egy-
házunk hirdet. Erre azt lehet mondani, 
hogy mennyire sok mindent, mennyire 
nem a mai élethez alkalmazkodó taní-
tást ad. Hiszen mennyire elmaradottak 
azok a szabályok, amiket elénk állít. Va-
lójában a tanítást egy kifejezésben lehet 
összefoglalni, ez pedig nem más, mint 
az örök élet. A földi életünk befejezése 
nem salto mortale, nem végső ugrás a 
semmibe, hanem átmenet egy másfajta 
létezésbe. Az emberi élet nem egy cél 
nélküli sodródás, hanem értelemmel 

és céllal rendelkező élet. Jézus Krisztus 
ebbe a célba adott bepillantást Húsvét 
ünnepén, ekkor mutatta meg az életünk 
végső célját. Kereszthalálával adta át ne-
künk ajándékul azt a lehetőséget, hogy 
az örökké létezésben az Istennel lehes-
sünk, amely állapotban való létezést ne-
vezzük úgy, hogy mennyország, és egy-
ben ezzel szabadított meg bennünket az 
örök kárhozattól, attól, hogy az örökké 
létezésben az Istentől távol létezzünk.

Ez a tanítás örök, nem változtatha-
tó. A korok, az emberi szokások ugyan 
változnak, az Egyház tanítása, krisztusi 
megalapításától kezdve soha nem válto-
zott és nem is fog megváltozni.

Kívánom, hogy Húsvét ünnepén 
mindnyájan elgondolkodjunk emberi 
életünkön, létezésünkön, hogy így ke-
rüljünk közelebb az értünk szenvedett 
és feltámadt Jézus Krisztushoz!

Megyesi Ferenc
szertartó, plébános

Mindannyian utazunk
Mindannyian utazunk: hol tudatos 

döntéssel, hol sodródva, de az évek mú-
lása során bejárjuk a valóság birodalmát. 
Tapasztalatok, örömök és bánatok érnek 
minket, megküzdünk az élettel, meg-
harcolunk az úttal. A kövek felsértik a 
lábunkat, de az új és újabb tájak képesek 
vigasztalást nyújtani. Konsztantinosz 
Khavafisz, a nagy görög költő, a bolyon-
gó Odüsszeuszra emlékezve írta meg 
Ithaka című versét, amelyben oly egy-
szerű szépséggel ragadta meg életutazá-
sunk lényegét:

 „Ha majd elindulsz Ithaka felé, válaszd 
hozzá a leghosszabb utat, mely csupa ka-
land és felfedezés. (...) Csak minden gon-
dolatod Ithaka legyen; végső célod, hogy 
egyszer oda juss, de ne siess az úttal sem-
miképp. Inkább legyen hosszú, minél hosz-
szabb az út, hogy évekkel rakva szállj ki a 
szigeten, az út aratásával gazdagon, s ne 
várd, hogy Ithaka majd gazdagon fogad.

›› ›› ››Balogh Klára fotója
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Ünnepi készülődés

HELYREIGAZÍTÁS

Kizárólag az én hibámból eredően 
rossz adatokat közölt a XX. évfolyam 
182. számának (2022. február 18.) 
10. oldalán a Pétfürdői Krónika az
Iskolatejről szóló írásom nyomán.
A 2022. évi települési költségvetés 
III. fejezet 3. pontja alapján 2021-
ben iskolatejre és kiflire 3684 e Ft-ot 
költöttünk, a 2022. évi terv 5 millió 
forint. (Költségvetés 69. old.)
Az érintettektől és az olvasóktól ez-
úton kérek elnézést.

Gelencsér István
szerző

A Pétfürdői Krónika nevében is elné-
zést kérek a pontatlan tájékoztatásért 
minden érintettől.

Angeli Katalin
felelős szerkesztő

›› ›› ›› Neki köszönöd a szép utazást, mit 
nélküle sosem tehettél volna meg, hát 
mi mást várhatnál még Ithakától?” Az 
út végén ott vár Ithaka. 

Az utazás végül elvezet a kapuhoz, 
amely megnyílik. Egyszer már mindany-
nyian átéltük ezt: kilenc hónap után a 
sötétségből megérkeztünk a fényre. Most 
a második utat járjuk, az életünk útját, 
amelynek a végén egy még hatalmasabb 
kapu áll. Látszólag zárva van. Senki nem 
tudja, mi vár mögötte. Senki? 

Húsvét igazi titka abban rejlik, hogy 
volt valaki, aki végigjárta előttünk ezt az 
utat, elérkezett a legutolsó lépéshez, és ott, 
akkor kinyitotta a kaput, ami nem egy-
szerűen bezárva, de befalazva volt. Rést 
vágott a halál burkán az élet utáni életre. 

A Gyűrűk urának főhőse hasonlóról ál-
modik Bombadil Toma házában: „...meg-
érintette belülről valami édes énekszó (...); 
az ének egyre erősebb lett, mintha derengő 
fény közeledne egy szürke esőfüggöny mö-
gül, majd a fátyol üveggé-ezüstté változott, 
végül pedig felszakadt – és Frodó előtt egy 
távoli, zöldellő vidék tárult fel a gyorsan 
kelő nap sugaraiban”. A hívő Tolkien így 
mondta el a maga húsvéthajnali álmát, 
azt, hogy a gyorsan kelő nap milyen fény-
nyel ragyog át a szétnyílott függönyön, a 
kitárult kapun, hogyan mutatja meg azt, 
ami túl van a láthatón, és mégis valóságo-
sabb a valóságnál. 

Aki eljut a kapuhoz, megváltozik. 
Az életünk folyamán számtalan „kis” 
kapun megyünk keresztül, amelyek 
sokszor embert próbálóak, de ezeken 
keresztülmenve, megedződve, tanulva 
hibáinkból, jobb emberré válva jutunk 
el a hatalmasabb kapuhoz, melyen átjut-
va leljük meg életünk végső célját.

Április 9-én húsvéti játszóházba vár-
ta a gyerekeket a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár, melyben ez alkalom-

mal a közelgő ünnepre 
hangolódhattak kicsik 
és nagyok. Az esős nap 
ellenére rengetegen lá-
togattak el a közösségi 
házba, ahol a bejáratnál 
dönthettek arról, vagy 
befizetnek 300 forintot, 
vagy elénekelnek egy ta-
vaszi dalt, vagy elszaval-
nak egy locsoló verset, és 
ezzel váltják meg a belé-
pést a programokra.

A délelőtt folyamán díszíthettek mé-
zeskalácsot Pátkai Miklóssal, Tombor 
Istvánnéval nyuszit készíthettek, tojást 
festhettek Pátkainé Gál Klárával, kipró-
bálhatták a papírfonást Buzásné Lázár 
Annamáriával, Rózsás Tündével gyön-
gyözhettek, Gáspár Mariannával pedig 
bőrözhettek is. 

Akik elfáradtak a kézműveskedésben, 
azok kipróbálhatták magukat a 

Fanyűvők játszóházban, esetleg részt 
vehettek Kutenicsné Izer Viktória vidám 
zenés-verses foglalkozásán, a könyvtár-
ban pedig még egy nyuszi-totót is kitölt-
hettek. A helyes megfejtők csokitojást 
vagy nyalókát kaptak ajándékba. A dél-
előtt egy hangulatos mesefilm megte-
kintésével zárult.

Pátkai Brigitta Kíra

Ezekkel a gondolatokkal kívánok fel-
hőoszlató, életgazdagító, szelíd és jósá-
gos, kegyelemben gazdag Húsvétot!

Fazekas Péter
családsegítő munkatárs

›› ›› ››

Balogh Klára fotója
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Pogácsafesztivál tizenharmadszor…
Meg kellett szoknunk, el kellett fogad-

nunk, hogy az utóbbi években minden a 
feje tetejére állt. Szigorú szabályokat, korlá-
tozásokat kényszerítettek ránk. A biztonsá-
gunk és az egészségünk megőrzése érdekében 
többek között le kellett mondanunk azokról 
a közösségi megmozdulásokról, rendez-
vényekről is, amelyek az összetartozás, a 
meghittség, az együvé tartozás élményével 
ajándékozhattak volna meg minket.

2022 tavaszától viszont újra kinyílt az 
ország, és itt Pétfürdőn is, a hét min-

den napján nagy-nagy örö-
münkre ismét benépesült a 
Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár. Megint találkoz-
hatunk, beszélgethetünk, 
közösen ünnepelhetünk.

Ezt a lehetőséget kihasz-
nálva intézményünk meg-
rendezte április 23-án a Péti 
Pogácsafesztivált, amit nor-
mál esetben farsang idején, 
télűző programként éltünk 

meg tizenkét 
alkalommal. Idén viszont 
kicsit odébb csúsztatva az 
időben, tavaszköszöntő 
pogácsafesztivál néven 
aposztrofáltunk.

Előzetesen attól tartot-
tunk, hogy ennyi, a vesz-
teség, a keserűség és a ki-
látástalanság érzését ránk 
erőszakoló hónap után 
talán még mindig nem 
lesznek készen az embe-
rek arra, hogy zárt térben 
merjenek és akarjanak 
tömeget alkotni. Téved-
tünk. Telt ház volt, negy-
venegyen sütöttek pogá-
csát, felléptek az ovisok, 
az iskolások, a Napfény 
Női Kar, a Dance Acti-
on, az Eszterlánc Mazso-
rett Együttes, a Muskátli 
Néptánccsoport tánco-
sai. 

Szóval, minden úgy történt tizen-
harmadszor is, mint ahogy az már ti-
zenkétszer megesett, itt volt és örült a 
táncnak, az éneknek, a zenének, a sze-
replőknek, a jó fajta boroknak, a finom 
harapnivalóknak, a találkozás örömé-
nek, az életnek, a tavasznak sok-sok 
ember.

Szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik segítettek abban, 
hogy a 13. Péti Pogácsafesztivál sikeres 
lett. A sorban először is a 41 sütőt kell 
megemlítenünk, akik fáradságot és időt 
nem kímélve készítették el a finomabb-
nál finomabb pogácsákat. A sütésre vál-
lalkozók felkutatásában és biztatásában 
segítségünkre volt Borbándi Ambrus-
né és Fülöp Andrea. A Péti Nyugdíjas 
Klub, valamint a Muskátli Néptánc-
csoport tagjai, a Dance Action-ös szü-
lők, a FutaPét Tömegsport Egyesület, 
a Gondozási Központ munkatársai is 
felvállalták a pogácsakészítést. 

›› ›› ››

A Napfény Női Kar

A pétfürdői ovisok

Eszterlánc Mazsorett Együttes A Horváth István Általános Iskola növendékei

Népes közönség gyűlt össze
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›› ›› ›› De újra itt voltak a régi, sokszo-
rosan díjazottak közül is jó néhányan: 
Barta Katalin, Bednárszky Ferencné, 
Bokor Lászlóné, Borbándi Ambrusné, 
dr. Tóth Lászlóné, Simák Alinka, Si-
mák Larina, Simákné Tremmel Alinka, 
Süle Erika, Szigeti Frigyesné, Szuper Ju-
dit, Tóthné Sebestyén Zsu-
zsa, Winter Istvánné, Zsóri 
Lászlóné. Köszönet és hála 
mindannyiuknak!

Köszönet illeti az óvoda 
és az iskolai pedagógusait 
is, akik hetekkel a nagy nap 
előtt már próbáltak a gye-
rekekkel, és fellépésükkel, 
üdeségükkel, megkapó bá-
jukkal elbűvölték az összes 
szülőt, nagyszülőt és jöven-
dőbeli szülőt egyaránt.

És azon csoportok előtt 
is megemeljük kalapun-
kat, akikkel minden héten találko-
zunk akár többször is, mert nálunk 
próbálnak: a női kar tagjai vidámsá-
gukkal, muzikalitásukkal varázsolták 

el a pogácsafesz-
tivál közönségét, 
a muskátlisok, a 
mazsorettek és a Dance Action-ösök 
pedig temperamentumukkal, sugárzó 
életörömükkel teremtettek fergeteges 
hangulatot. 

A színháztermi műsor után az eme-
let kamaratermében a pogácsaárusítás 
zajlott. 50 forint értékű pártoló jegyért 

bocsátottuk áruba a péksüteménye-
ket, a díjazottak 100 forintért keltek 
el. (Mert idén bizony verseny is volt, a 
zsűri, Gelencsér István elnök vezetésével, 

Nagyné Szigeti Mária, valamint 
Varga Judit részvételével déli 12 
órától több órán keresztül ízlel-
gette, kóstolgatta, pontozta a 
pogácsákat.) Az árusításból be-
folyó bevételt, 111 150 forintot 
a sokszoros jubileumot ünneplő 
Horváth István Általános Is-
kola Napsugár Alapítványának 
ajánlotta fel a Pétfürdői Közös-
ségi Ház és Könyvtár.

A délután folyamán az eme-
leti nagyteremben a Sodorka 
együttes húzta a talpalávalót, 
az előcsarnokban a Várpalota-
Pétfürdői Kertbarátkör kínálta 

a palotai és a péti szőlőhegy zamatos 
nedűjeit, a közösségi ház önkéntes di-
ákjai pedig zsíros kenyeret szervíroztak 
azoknak, akik a pogácsák után más fajta 
borkorcsolyára is vágytak. Az eszem-
iszom, a beszélgetés, a pogácsavásár-
lás, az éneklés és táncolás mellett még 
kézműveskedésre is sort keríthetett az, 
aki esetleg csendesebb tevékenységre is 
kedvet érzett a forgatagban.

Ennyi a summázata a 13. Péti Pogá-
csafesztiválnak. Minden nézőnek, sze-
replőnek, sütőnek, közreműködőnek, 
érdeklődőnek még egyszer köszönjük, 
hogy eljött hozzánk! Felemelő érzés volt 
megélni ismét, hogy a pincétől a pad-
lásig jókedvű emberekkel népesült be a 
Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár.

A. K.

A Muskátli Néptánccsoport

A Dance Action táncosai

A Sodorka Együttes

Lelkes kézműveskedők
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Arany minősítést szerzett pogácsák receptjei

Béresné Moldován Márta – Babos pogácsa (16.)
Hozzávalók:
50 dkg liszt
3 dkg élesztő
20 dkg bab
20 dkg zsír
2 dl tejföl
2 db tojás
1 evőkanál só
bors

Izsay Katalin – Vajas pogácsa sajttal, szotyival (25.)

Munkában a verseny zsűrije Pogácsavásár

Virágos asztali díszek születtek A pogácsák mellett elfogyott a zsíros kenyér is

Elkészítés:
A hozzávalókból meggyúrt tésztát 20-30 perc kelesztés 
után 2 cm vastagságúra nyújtjuk, majd kiszaggatjuk a 
pogácsákat. Tepsire rendezzük, kétszeresére kelesztjük, 
tojással lekenjük, sajttal vagy magokkal megszórjuk. 
180 Celsius fokon kb. 20-30 perc a sütési idő. 
Jó étvágyat!

Elkészítés:
Az élesztőt a cukorral tejben felfut-
tatjuk. A lisztet a vajjal elmorzsoljuk, 
beleütünk 2 db tojást, hozzáadjuk az 
élesztőt, a sót, a tejfölt, kb. 200 g re-
szelt sajtot és összedolgozzuk.
Kb. 1,5 cm-re kinyújtjuk, ekkor megszórjuk a szotyivalés a lepirított baconszalonná-
val, összehajtjuk.Fél óra pihentetés után újból kinyújtjuk, hajtogatjuk, ezt még egyszer 
megismételjük. Kinyújtjuk, tetejét bevagdossuk, kiszaggatjuk, megkenjük tojással és 
a maradék sajttal megszórjuk. 15 perc pihenés után 175 Celsius fokra előmelegített 
sütőben /alul-felül sütés/ 30 perc alatt megsütjük. 

300 g sajt
100 g apró bacon

Hozzávalók:
1 kg liszt 
250 g vaj
3 db tojás
8 kávéskanál só
50 g élesztő
2 evőkanál tej
0,5 evőkanál cukor
450 g tejföl
2 evőkanál napraforgómag
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Gondozási Központ – Túrós-sajtos pogácsa (10.)

Hozzávalók:
1 dl tej
1 csapott evőkanál cukor
3 dkg élesztő
60 dkg finomliszt
25 dkg margarin
15 dkg juhtúró
15 dkg tehéntúró
3 tojássárgája
1 evőkanálsó
1 dl tejföl
6-7 dkg reszelt sajt a tésztába
3-4 dkg reszelt sajt a tetejére

Elkészítés:
A tejet a cukorral meglangyosítjuk, ebben felfuttatjuk az élesztőt. A lisztet a 
margarinnal elmorzsoljuk, hozzákeverjük az áttört túrókat. Hozzáadjuk az 
élesztős tejet, 2tojássárgáját, sót, végül a tejfölt. 
Összegyúrjuk, hogy lágy tésztát kapjunk. Cipót for-
málunk belőle, letakarjuk, meleg helyen fél órát kelni 
hagyjuk. Lisztezett deszkán téglalap formájúra kinyújt-
juk a tésztát, megszórjuk kb.6-7 dkg reszelt sajttal. A 
hosszanti oldalán lazán feltekerjük. Meleg helyen ismét 
kelesztjük, majd 3cm vastagra nyújtjuk. 
Tetejét megkenjük 1tojássárgával, megszórjuk 3-4dkg 
reszelt sajttal, és 4cm átmérőjű pogácsaszaggatóval ki-
szúrjuk. Egymástól tisztes távolságra helyezve tepsibe 
tesszük, és sütőben 200 Celsius fokon 30-35 percig süt-
jük, tepsiben hagyjuk kihűlni. Jó étvágyat!

Süle Erika – Vajas pogácsa (19.)

Hozzávalók:
1 kg liszt
0,25 dkg vaj
0,1 dkg zsír
2 dl 12%-os tejföl
4 dl 12%-os kefir
3 db tojássárgája
0,5 dkg élesztő
1 dl tej
pici cukor ízlés szerint
1 tojássárgája a kenéshez

Elkészítés:
Az élesztőt langyos tejben a cukorral felfut-
tatjuk, a zsiradékkal a lisztet elmorzsoljuk, és a 

többi alapanyag-
gal összegyúrjuk. 
(Először csak egy 
kefirt adjunk bele, 
a másodikat csak 
akkor, ha szüksé-
ges.) Félóránként 
háromszor haj-
togatjuk. Tetejét 
tojással megken-
jük, előmelegített 
sütőben sütjük. 

Hozzávalók:
60 dkg finomliszt (+amennyit még felvesz a tészta), 25 dkg sertésháj, 20-
30 dkg tepertő, 2 evőkanál tejföl, 5 dkg disznózsír, 2 dkg élesztő, 1 dl tej 
(langyos), 0.5 dl fehérbor, 1 teáskanál cukor, 1 evőkanál só, 1 db tojássár-
gája, 1 db tojás (a tészta megkenéséhez)

Elkészítés:
1. A langyos tejhez adjuk a cukrot, majd belemorzsol-
juk az élesztőt, és megkelesztjük. 
2. A liszthez adjuk a zsírt, a sót, a tojássárgáját, a
tejfölt, a bort, a megkelt élesztőt és összedolgozzuk.
3. A rétestésztához hasonló tésztát kell kapnunk,

amelyhez, ha szükséges adhatunk még fehérbort vagy kevés vizet.
4. A tésztát 15-20 percig pihentetjük, addig a hájat megkaparjuk vagy ledaráljuk.
5. Ezt követően a tésztát vékonyan kinyújtjuk téglalap alakúra, rákenjük egyen-
letesen a hájat és a ledarált tepertőt, felcsavarjuk, nyújtófával kissé szétnyom-
kodjuk, három, majd két részbe hajtjuk, és hideg helyen 30 percig pihentetjük.
6. Majd ismét kicsit nyújtófával nyújtjuk, három, majd két részbe hajtjuk, és hide-
gen 30 percig pihentetjük, majd újabb nyújtás, hajtogatás és pihentetés következik.
7. Ezt követően ujjnyi vastagra kinyújtjuk a tésztát, tetejét éles késsel bevag-
dossuk, majd szaggatóval kiszúrjuk, sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatjuk a 
pogácsákat, tetejüket felvert tojással megkenjük, vigyázva, nehogy az oldalára 
lefolyjon, mert az akadályozza a tészta felemelkedését. 
8. 200 fokra előmelegített sütőben 30-35 perc alatt pirosra sütjük.

Fülöp Andrea – András napi hájas-tepertős pogácsa (17.)

Ezüst minősítést szerzett pogácsák receptjei

Bronz minősítést szerzett pogácsák receptjei
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Megjelent a Péti Pogácsás Könyv!

A 2022-es Pogácsafesztivál sütői voltak:
Baranyai Lászlóné
Barta Katalin
Bednárszky Ferencné
Béresné Moldován Márta
Bokor Lászlóné

Szűcs Zoltánné – Medvehagymás pogácsa
Hozzávalók:

1 kg liszt
25 dkg margarin
2 evőkanál zsír
3 teáskanál só
5 dkg élesztő
1 pici cukor
1 dl tej
2 db tojás
1 nagy tejföl (330 ml)
10 dkg trappista sajt
1 csomag medvehagyma

Elkészítés: 

A lisztet a margarinnal, zsírral, sóval összemorzsolom, és hozzáadom az egy tojást 
és az élesztőt felfuttatva, valamint a pohár tejfölt. Ezeket az összetevőket összegyú-
rom, kisodrom lappá, és rászórom az apróra vágott medvehagymát, majd hajtoga-
tom. 20 perc pihentetés után megismétlem, összesen háromszor eztismétlem 20 
perc pihentetéssel. Végül ujjnyi vastagra kinyújtom, berácsozom, sajttal megszó-
rom, kiszaggatom. 
200 Celsius fokon megsütöm.

Borbándi Ambrusné
Dr. Tóth Lászlóné
Farkasné Sallai Bernadett
Fülöp Andrea
Gondozási Központ 
Horváth Ferencné

Izer Blanka
Izsay Katalin
Kovács Boglárka
Kovács Szabina
Kozics Józsefné
Leiner Csenge Luca
Petres Gyuláné
Radovitsné Hornyák Marianna
Simák Alinka
Simák Larina
SimáknéTremmel Alinka
Sipos Szilvia 
Süle Erika
Szabó Lászlóné
Székely Istvánné
Székely Margit
Szigeti Frigyesné
Szluka Ferencné 
Szuper Judit 
Szűcs Zoltánné
Tóthné Sebestyén Zsuzsa
Varga Károlyné
Vargáné Palotai Ágnes
Véninger Eszter
Víg Krisztián 
Viga Magdolna 
Wimmer Fanni
Winter Istvánné 
Zsigáné Kila Ildikó
Zsóri Lászlóné

2018-ban, a 10. Péti Télűző Pogácsafesz-
tiválon támadt a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár munkatársainak az az ötlete, hogy 
a pogácsasütő verseny évről évre megőrzött re-
ceptjeinek válogatását jó lenne közkinccsé tenni. 

Támogatójegyeket gyártottunk, és re-
ménykedtünk benne, hogy előbb-utóbb 
megvalósul az álmunk, apránként csak 
összegyűlik a könyv megjelentetéséhez 
szükséges összeg. 

Teltek az évek, de bármilyen szívó-
sak, eltökéltek és kitartóak is voltunk, 
már-már lemondani kényszerültünk 
tervünkről… Ám a sors, a gondviselés 
egy nyertes pályázatnak köszönhetően 
közbeavatkozott. Így a Péti Pogácsás 
Könyv 2022-ben a helyi adakozóknak, 
valamint a Magyar Falu Program kis-
települési önkormányzati rendezvények 
támogatásáról szóló projektjének hála, 
500 példányban megjelenhetett.

De mégis, mi rejtezik ebben a könyvben? 
Miért akartuk, hogy napvilágot lásson? 
Tudjuk, egy gyűjteményről van szó, amit 
Andó Pál szakácsmester közel félezer recept 
közül válogatott ki és csoportosított. A kí-
vülállók számára egy, a sok-sok hasonló té-
májú kiadvány közül. Nekünk, pétieknek, 
viszont egyszeri és megismételhetetlen. 

Mert minden egyes recept leíróját 
ismerjük. Nap mint nap találkozunk 
velük, közülünk valók, a mieink, akik 
vették a fáradságot, hogy egyszer, két-
szer, sokszor nekikezdjenek kedvünkért, 
a közösség kedvéért a pogácsasütésnek, 
vállalták, hogy aztán a zsűri értékelje, 
rangsorolja művüket, végül szelíd de-
rűvel szemlélték, amint az éhes sokaság 
megvásárolja és befalja remekeiket. 

Mert felidézi bennünk az illatokat és 
zamatokat, a várakozás és az együttlét 
örömét, amit mindnyájan átéltünk és 

megtapasztaltunk, akik részt vettünk a 
pogácsafesztiválokon. ›› ›› ››
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Péti Péntek

›› ›› ›› Mert ez a könyv nemcsak pogácsa-
leírások gyűjteménye számunkra, hanem 
a közösségünk teremtő erejének szim-
bóluma is. A szakértelemmel válogatott 
néhány tucatnyi recept mögött több száz 
fenséges, ízes, kívánatos pogácsának és 
készítőjének az emléke sorakozik.

A pogácsafesztiválok történetének szövé-
sében, alakításában pedig részt vett, nyu-
godtan írhatjuk, a település apraja-nagyja. 
Ovisok és iskolások, tánccsoportjaink, 
együtteseink énekeltek-táncoltak, versel-
tek, mókáztak, szórakoztatták a nagyér-
deműt, a pétieket, gyerekeket, felnőtteket, 
idősebbeket és fiatalokat egyaránt. Civil 
szervezeteink sora segítette évről évre a 
közösségi ház munkatársait a programok 
zavartalan lebonyolításában. 

Ez a receptes könyv a maga módján a 
település, az intézmény gazdag, sokrétű 
élete, története egy szakaszának állít em-
léket. Kiragadva, bemutatva a feltartóz-
tathatatlanul múló idő néhány, közössé-
günk számára becses pillanatát.

A Péti Pogácsás Könyv megszüle-
tésében segítségünkre volt Andó Pál 
szakácsmester, aki a receptek szakmai 
szempontú válogatását vállalta magára, 
Gelencsér István helytörténetkutató, a 
pogácsafesztivál ötletgazdája, valamint 
Sági Norbert, aki a könyv nyomdai elő-
készítését végezte el.
A könyv megjelenését adományával tá-
mogatta:
Ambrózi Sándorné
Baranyai Lászlóné
Barkóczi Lajosné
Bokodi Jánosné
Bokor Lászlóné
Gelencsér Gabriella
Gelencsér István
Gyergyák Károlyné
Gyergyák Veronika
Horváth István
Horváth László
Horváth Sándorné
Józsa Ildikó
Lujber Tibor
Lujber Tiborné
Makai Józsefné
Márkus Györgyné
Miklós Gábor
Nagy Jánosné
Oláh Lajosné
Papp Alexandra
Péterné Nagy Andrea

Petres Gyuláné
Radovitsné Hornyák Marianna
Rózsásné Ferenczi Gyöngyi
Sári Gábor
Simákné Tremmel Alinka
Süle Erika
Szokolai István
Takács Zoltánné
Tóth Lászlóné
Zsóri Lászlóné

Hálás köszönet mindnyájuknak! 
Adományozóinknak egy-egy tisztelet-
példánnyal köszönjük meg türelmüket, 
bizalmukat.

Az érdeklődők a Péti Pogácsás Köny-
vet 1 500 forintért megvásárolhatják a 
Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár-
ban az intézmény nyitvatartási idejében.

Angeli Katalin

Évek óta diskuráltunk már arról Kovács 
Zsolttal, akit sokan a Caroline Street vagy 
a Malac zenekar frontembereként ismernek, 
hogy jó lenne egy olyan zenei klubot létre-
hozni, egy olyan helyet megteremteni, ahol a 
Pétfürdőn és a környéken élők rendszeresen 
jó és izgalmas koncerteket hallgathatnak…
Beszélgettünk, terveztünk, aztán berobbant a 
járvány, és többek 
között ezek az ál-
mok is hibernálva 
lettek. 

De ezen a ta-
vaszon végre 
elindult valami, 
ha nem is úgy 
és nem is ott, 
ahol és ahogyan 
eredetileg ter-
veztük. Ez most 
már nem is szá-
mít. A tény az, 
hogy a Pétfürdői 
Közösségi Ház 
és Könyvtár, va-
lamint a Szabad-
téri Büfé közös szervezésében egyelőre 
kéthetente pénteken 20 óra 30 perctől 
koncerttel várunk minden érdeklődőt 
a Szabadtéri Büfében.(Köszönet érte 
Szomszéd Bandinak és csapatának.)

A koncertek ritkítása vagy sűrítése, a 
sorozat egészének léte teljes egészében 
attól függ, hogy a közönség mekkora 
számban és mekkora lelkesedéssel fo-
gadja ezt a kezdeményezést. A progra-
mok költségeit (zenekarok fellépti díja, 
hangosítás, beléptető karszalagok stb.) 
a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 
fedezi, és azon vagyunk, hogy pályáza-
ti lehetőségeket, valamint szponzorokat 
találjunk.

Amellett, hogy szeretnénk támogatni 
a helyi és környékbeli zenekarokat, a 
Péti Péntekekre hívunk Pétfürdőn eddig 
kevésbé ismert és látott együtteseket is. 
Bízunk benne, hogy a közönség nyitott 
lesz az új műfajokra, az új hangokra.

A zenei kínálatot Kovács Zsolt állította, 
állítja össze, aki egyben a programsoro-

zat házigazdája, hangosítója, világosí-
tója, szervezője, motorja, egyszemélyes 
„apostola”. Neki köszönhetően, az igazi 
koncerthelyszínné felöltöztetett színpad 
folyamatosan épül. A fixen telepített 
hangrendszer és fénytechnika pedig még 
teljesebb élményt nyújt.

Gyerekbetegségeinket igyekszünk ki-
nőni, és reméljük, hogy a helyi és a kör-
nyékbeli zeneszeretők érdeklődése nem 
lankad, hanem inkább növekedni fog az 
elkövetkező időszakban, és nemsokára 
minden bulizni-szórakozni vágyó szá-
mára természetes lesz, hogy a Péti Pén-
teken a helye!

Angeli Katalin

Spóra zenekar
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A Horváth István Általános Iskola hírei
Ökoiskola címet nyert az intézmény

A Horváth István Általános Iskola 
eddigi következetes környezetvédelmi 
munkájáért március 26-án átvehette az 
Ökoiskola kitüntető címet. A kormány 
képviselői 57 Ökoiskola, 30 újrapályá-
zó Ökoiskola és 75 Örökös Ökoiskola 
címet adtak át az intézményvezetők-
nek, így idén már 1300-ra nőtt a ma-
gyar ökoiskolák száma. A díjátadó 
ünnepségre Budapesten, a II. kerületi 
Gyermekek Háza Alternatív Általános 
Iskola és Gimnázium épületében az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
az Agrárminisztérium szervezésében 
került sor.

Ökoiskola címmel azokat a közneve-
lési intézményeket ismeri el kormány, 
amelyek pedagógiai programjukban 
deklaráltan, rendszerszinten, a min-

dennapos nevelés-oktatás, 
valamint az iskola működ-
tetésének szerves részeként 
foglalkoznak az egészség- és 
környezettudatosság témá-
jával, és kiemelt figyelmet 
szentelnek a fenntartható-
ságra nevelés ügyének. A 
fenntarthatóság értékeit a 
pedagógusok személyes pél-
damutatásán, valamint az 
intézmény környezetbarát 
működtetésén keresztül is közvetítik a 
tanulók számára, aktív közreműködés-
re, cselekvésre bátorítva őket.

A pétfürdői iskolát a címátadó ün-
nepségen Barták Péter intézményve-
zető-helyettes képviselte, és vehette át 
az oklevelet Kisfaludy László közneve-

lésért felelős helyettes államtitkártól. 
Az intézmény először vehetett részt a 
címátadó ünnepségen. A címet igazoló 
oklevél értelmében 2022. szeptember 
1-től három éven keresztül viselheti az 
Ökoiskola címet.

Területi angol szépkiejtési versenyt rendezett az iskola
Idén ünnepeljük a pétfürdői oktatás 

100., az iskola jogelődje alapításának 
90. évfordulóját. Az intézmény éppen
25 évvel ezelőtt vette fel első igazgatójá-
nak, Horváth Istvánnak a nevét, aki az 
énekkart alapította és évtizedekig vezet-
te. A többszörös jubileumot május 2–6. 
közötti héten rendezték meg gazdag 
programsorozattal. Ennek részeként te-
rületi angol szépkiejtési versenyt hirdet-
tek május 3-án. A benevezett iskolákat 
immár hivatalosan is az ELTE Origó 

Nyelvi Centrum Junior Partneriskolája-
ként fogadta a Horváth István Általános 
Iskola.

A területi versenyt megelőzte az 
iskola házi megmérettesése, melyet 
Ácsné Sebestyén Éva angoltanár szer-
vezett. A 2 tagú zsűri Kőmives Judit 
intézményvezető és Oláh Viktória 
angoltanárok voltak. Minden évfo-
lyamon legalább 5 tanuló mérettette 
meg magát.

A legjobbak lettek évfolyamon-
ként: 5. o.: 1. Farkas Gréta, 2. Molnár 
Tamás, 3. Buzdor Márk és Schartner 
Leonárd. 6. o.: 1. Ács Barnabás Péter, 

2. Keskeny
Csongor, 3. 
Szakács Mar-
cell. 7. o.: 1. 
Németh Abi-
gél, 2. Simák 
Larina, 3. 
Dócs Zoltán. 8. 
o.: 1. Pók Pat-
rik, 2. Bálint 
Anett Dorotea, 
3. Nagy Bene-
dek Olivér.

A területi 
versenyre a 
péti iskolán 

kívül a Balatonkenesei Pilinszky János 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola, a Nádasdladányi Nádasdy 

Ferenc Általános Iskola, a Peremarton 
székhelyű Berhidai II. Rákóczi Ferenc 
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ál-
talános Iskola, a várpalotai Nepomuki 
Szent János Római Katolikus Általános 
Iskola és a Várkerti Általános Iskola ne-
vezett. A zsűri tagjainak Horváth Mik-
lóst, az ELTE Origó Nyelvi Centrum 
Insedo Nyelviskolájának ügyvezetőjét, 
tankönyvírót és vizsgáztatót, Páli Évát, 
az Oxford University Press Kiadó szak-
mai tanácsadóját és Kiss-Szabó Zitát, a 
várpalotai Thuri György Gimnázium 
és Alapfokú Művészeti Iskola angol-
tanárát kérte fel Kőmives Judit intéz-
ményvezető. ›› ›› ››

Kisfaludy László és Barták Péter

A díjazottak

Keskeny Csongor is lehetőséget kapott
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›› ›› ›› A verseny 2 részből állt: az elsőben 
egy ismert szöveget kellett felolvasni, 
míg a másodikban egy ismeretlen szö-
veget, melyet előtte a diákok 10 percig 
tanulmányozhattak.

Miközben a zsűri dolgozott, a részt-
vevők szendvicsket és frissítőt kaptak, 
majd Völgyi Gábor diákönkormányzatot 
segítő tanár meghívására a veszprémi 
Burn on Board zenekar meglepetés-

koncertjét nézhették meg a résztvevők. 
A koncert során kialakult jó hangulat, 
közvetlen légkör azt is lehetővé tette, 
hogy iskolánk 6. osztályos tanulója, Kes-
keny Csongor is bemutathatta elektro-
mosgitár-tudását.

Végül versenyen a következő sorrend 
alakult ki: 5. osztály 1. Farkas Gréta 
Horváth I. Á. I., 2. Cserepes Barnabás 
Várkerti Á. I., 3. Molnár Tamás Horváth 

I. Á. I. 6. osztály 1. Ács Barnabás Péter 
Horváth I. Á. I., 2. Keskeny Csongor 
Horváth I. Á. I., 3. Györgydeák Milos Já-
nos Pilinszky J. Á. I., 7. osztály 1. Juhász 
Cecília II. Rákóczi F. Á. I., 2. Vollveiter 
Péter Nádasdy F. Á. I., 3. Németh Abigél 
Horváth I. Á. I. 8. osztály Németh Pat-
rik Várkerti Á. I., 2. Bálint Anett Doro-
tea Horváth I. Á. I., 3. Káplán Martin 
Nepomuki Á. I.

Alkotó erő, kreativitás, innováció – Egy tárlat, egy iskola és ami mögötte van

Különleges kiállítás nyílt a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár nagytermében 
május 5-én, a településünk iskolája jubileu-
mi rendezvénysorozatának részeként. Száz 
tanuló hat intézményből küldte el szebbnél 
szebb alkotásait arra a felhívásra, mellyel 
területi rajz- és fotókiállítást hirdettek. A 
várpalotai Bán Aladár Általános Iskola 
Rákóczi Tagiskolájából, a Berhidai II. Rá-
kóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskolából, a Nádasdy 
Ferenc Általános Iskola Nádasdladányból, 
a várpalotai Várkerti Általános Iskola Vá-
sárhelyi András Tagiskolájából, valamint 
a pétfürdői Horváth István Általános Is-
kolából és a Panelkuckó Napköziotthonos 
Óvodából érkeztek pályaművek. 

Az iskola nevében Simák Larina 7.  a 
osztályos tanuló köszöntötte a vendé-
geket, köztük Horváth Évát, Pétfürdő 
polgármesterét, a fenntartó Veszprémi 
Tankerületi Központ képviseletében 
megjelent Szauer István tankerületi igaz-
gatót, aki a díjakat átadta,Hontai-Cziráki 
Marianna szakmai igazgató-helyettest, 
településünk önkormányzatának 
megjelent tagjait, Kőmives Juditot és a 
térség intézményvezetőit, a felkészítő 
pedagógusokat, az alkotásokat bekül-
dő diákokat, a meghívott vendégeket.

A kiállítást Angeli Katalin, a Pétfür-
dői Közösségi Ház és Könyvtár igaz-
gatója nyitotta meg. Köszönöm, hogy 
egykori diákként, aki élete 8 évét itt 
tölthette el a péti általános iskolában, 
most részese lehetek ennek az ünnepi 
rendezvénysorozatnak – kezdte gon-
dolatait Angeli Katalin. – Nekem még 
nagyon szeretett és tisztelt igazgatóbácsim 
volt Horváth István. Mi, helyiek, néha 
kicsit elszoruló torokkal, nemzedékek so-
rának alma materét köszöntjük most. A 
péti iskolát, amely mindig rangos helyet 

foglalt el szakmai teljesítménye alapján 
az oktatással, neveléssel foglalkozó in-
tézmények között. 
És ezt, az igényes 
munkára ösztönző 
hagyományt foly-
tatja, továbbviszi a 
Horváth István Ál-
talános Iskola mai 
vezetősége, nevelő-
testülete és diáksá-
ga – folytatta.

A különböző 
technikákkal ké-
szített, ötletekkel, 
poénokkal teli kollekció megtölti a ter-
met színekkel, élettel, fantáziával, derű-
vel, játékossággal a pályázati kiíráshoz 
csatolt mókás versek, mesék, történetek 
illusztrálásaként. A tematikus kiállítás 
gyermekrajzok mellett sok-sok pedagó-
gus természetfotóit is elénk tárja. Köszö-
net érte Ácsné Sebestyén Évának, Ácsné 
Kerekes Gabriellának, Balogh Klárának, 
Borszukné Kropf Ilonának, Héninger Il-

dikónak, Keskeny Miklósnénak, Kocsis 
Antalnak és az iskola egykori diákjának, 
Buzás Dánielnek.

A színvonalas műveket felnőtt alko-
tások is színesítik. Az iskola mai és volt 

dolgozói közül Ácsné Kerekes Gabriella, 
Árvai Tamásné, Balogh Klára, Kovács 

Alexa, Kucsera Károlyné Kovács Szilvia, 
Reichardné Réz Zsuzsanna, Tóth Ani-
ta engedte meg ebből az alkalomból, 
hogy festői világukba bepillanthassunk 
néhány alkotás erejéig. A válogatást a 
gyermekrajzok értékelését vállaló Oláh 
Lajos festőművész három műve zárja le, 
akinek tevékenységét Kőmives Judit kö-
szönte meg.

De a kiállítás különlegességeinek sora 
itt még nem ér véget – hangzott 
el a megnyitóban. Szenvedélyes 
gyűjtők is megtalálhatóak a péti 
pedagógusok között, akik szintén 
elhoztak féltve őrzött, sok éven 
át gyarapított kollekciójukból 
néhány különleges darabot. Töb-
bek között ritka órák, retro tévés 
játékok, szalvéták, naplóborítók, 
uszadékfából készített szuvenírek, 
érmek láthatók a tárlókban Ácsné 
Sebestyén Éva, Barták Péter, Béni 
Norbert, Balogh Klára, Megyesi 

Pálné jóvoltából. Alkotó erő, kreativitás, 
innováció jellemzi a tárlatot, mint aho-
gyan a nagy múltú iskola jelenének és 
jövőjének mai alakítóit is – zárta meg-
nyitó beszédét Angeli Katalin.

Kőmives Judit Oláh Lajost köszönti

›› ›› ››
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›› ›› ›› A rajzpályázat kiírása szerint há-
rom kategóriában értékelték az alkotá-
sokat. Az óvodások, leendő első osztá-
lyosok közül első díjat kapott Sipos Lili, 
második lett Kovács Kincső Hanna, a 
harmadik helyezést Szeivolt Mia Zsófia 
érdemelte ki, valamennyien a Panelkuc-
kó Napköziotthonos Óvodából. Az alsó 
tagozatosok közül első lett Berta Leven-
te, a várpalotai Várkerti Általános Iskola 
Vásárhelyi András Tagiskolájának tanu-
lója, második helyen végzett Víg Vanessza 
Hanna, a Horváth István Általános Isko-

lából, a harmadik helyet Büki 
Emília, a Nádasdy Ferenc Ál-
talános Iskola tanulója szerezte 
meg Nádasdladányból. A felső 
tagozat mindhárom helyezését 
a Horváth István Általános Is-
kola tanulói hozták el: 1. Moór 
Georgina, 2. Fülöp Gréta, 3. Ba-
logh Panna.A zsűri különdíjjal 
jutalmazta a további színvona-
las alkotások készítőit. Külön-
díjat kapott Csikvári Maja és 
Németh Kíra (Nádasdladány), 

Kovács Linett (Ber-
hida), Juhász Máté 
(Várpalota), Bálint 
Anett, Béres Boglár-
ka, Laczó Miranda, 
Szeivolt Dániel és 
Zima Kristóf (Pét-
fürdő). Emellett va-
lamennyi pályázó 
intézmény gyerme-
kei is közös jutalmat 
kaptak.

Gálaműsorral ünnepelt a Horváth István Általános Iskola

A Horváth István emlékparkban 
tartott megemlékezés és koszorúzás, a 
Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 
nagytermében megnyitott nagyszabású 
kiállítás után az iskola gálaműsorával 
folytatódott a színházteremben jubile-
umi rendezvénysorozat május 5-i napja. 
A megjelent vendégeket, köztük Kontrát 
Károlyt, a térség országgyűlési képviselő-
jét, Horváth Évát, Pétfürdő nagyközség 
polgármesterét és az önkormányzat kép-
viselőit, Szauer Istvánt, a Veszprémi tan-
kerületi Központ igazgatóját és szakmai 
helyettesét, Hontai-Cziráki Mariannt, 
Őri György tűzoltó alezredest, a Pétfür-

dői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
parancsnokát, a térség intézményeinek 
megjelent vezetőit, valamint az isko-
la pedagógusait, dolgozóit és tanulóit 
Kőmives Judit, a Horváth István Álta-
lános Iskola intézményvezetője köszön-
tötte.

Horváth Éva polgármester köszöntő-
jében felidézte az elmúlt évtizedek törté-
netét. A legszebb pillanatok azok voltak, 
amikor a település gyermekei, az iskola 
tanulói évről évre színpadra állhattak, 
és bemutatták sokszínű felkészültségü-
ket, szerteágazó tudásukat – emlékezett. 
A pétfürdői oktatás 

100., az iskola jogelődjének 90. és név-
adásának 25. évfordulóját kiegészítette 
még egy fontos mozzanattal: éppen 30 
évvel ezelőtt, 1992-ben Pétfürdő tenni 
akaró polgárai néhány pedagógussal 
együtt alapítványt hoztak létre Napsu-
gár Alapítvány a Gyermekekért elneve-
zéssel. Az alapítvány ma is működik, 
és támogatást nyújt az iskola sokféle te-
vékenységéhez. Az elmúlt időszak nem 
tette lehetővé a gálaműsorok hagyomá-
nyának folytatását, de most végre ismét 
a gyerekeké a színpad, és mindenki kí-
váncsian várja produkcióikat. ›› ›› ››

A 3. a osztályosokKőmives Judit intézményvezető nyitotta meg a gálát



Pétfürdői Krónika
XX. évfolyam 183. szám

21

›› ›› ›› Egy település életében meghatá-
rozó az iskola, az oktatási intézmény, 
ahol generációk fordulnak meg, szívják 
magukba a tudást, adják tovább a peda-
gógusok évtizedről 
évtizedre az ismere-
teket, tapasztalatai-
kat – hangsúlyozta 
Kontrát Károly or-
szággyűlési képvise-
lő, megköszönve Pét-
fürdő polgárainak is 
az iránta tanúsított, 
ismételt bizalmat 
a legutóbbi válasz-
táson. Gratulált az 
iskola vezetésének, 
pedagógusainak, a 
fenntartó tankerületi 
központnak a több-
szörösen jeles évfordu-
lókhoz. Hozzátette: lehetőségeihez mér-
ten továbbra is támogatja a jövőben az 
iskolát.

Ezután ünnepi műsor következett. 
Elsőként a 3. a osztály lépett fel tavaszi 
dalokkal és versekkel, melyekkel az idei 
Pogácsafesztiválon is nagy sikerrel sze-
repeltek. Felkészítőjük osztályfőnökük, 
Kujberné Bankó Beatrix volt.

A Panelkuckó Napköziotthonos Óvo-
da Sünbalázs csoportja is ellátogatott 
gálára. Egy tavaszi dalos-verses csokrot 
adtak elő. Felkészítette őket Radovitsné 
Hornyák Marianna.

Az iskolában ettől a tanévtől kezdve 
énekórán furulyázni is tanulnak diákok. 
Az 1. a és 1. b osztályosok tanítóikkal: 
Vaczula Róbertnéval, Keskeny Miklós-
néval és Kovács Alexával egy kis furu-
lyakoncert keretében gyermekdalokat 

adtak elő. A pétfürdői Eszterlánc Ma-
zsorett Együttes Százszorszép csoportja 
a Let me move you című botos műsorszá-
mát adta elő, mellyel a Zuglói Táncfesz-

tiválon első helyezést értek el. A produk-
ciót az iskola 6., 7. és 8. osztályos tanulói 
táncolták, felkészítőjük Ferenc Panna 
volt. Őket a 2013-
ban alakult a Dance 
Action TSE követte. 
Vezetőjük Kalocsa 
Ágnes, aki többszörös 
magyar, Európa- és 
világbajnok. A cso-
port nagyon sikeres, 
nemzetközi fesztivá-
lokon, Európa- és vi-
lágbajnokságon értek 
el rangos helyezése-
ket. A 8. a osztályos 
lányok Hushhush 
című showtánca nagy 
sikert aratott. Sár-
kány Brigitta 2. b-s tanulónk Tamkó-

Sirató Károly: Da-
rázs-garázs  című 
versét szavalta el. 
A felkészülésben 
o s z t á l y f őnök e :
Reichardné Réz 
Zsuzsanna segítet-
te. Utána zongo-
rajáték követke-
zett. Mendelssohn 
Dal szöveg nélkül 
című zongorada-
rabját Balogh Pan-
na 8.  a osztályos 
tanulónk előadá-

sában hallhatta a közönség a zsúfolásig 
megtelt színházteremben. 

Panna felkészítője Tósokiné Török 
Viktória volt. Sándor Zselyke 2. b osz-

tályos tanulót szintén osztályfő-
nöke, Reichardné Réz Zsuzsanna 
segítette, aki A kék és a sárga című 
mesével készült az alkalomra. Cse-
resznyés Zsuzsanna intézményve-
zető-helyettes, karvezető tanítvá-
nyai is felléptek. A 8. b osztályos 
Bálint Anett Dorotea John Legend: 
All of me című számát énekel-
te, zongorán Balogh Panna 8. a 
osztályos tanuló kísérte. Mesét 
mondott Deák Béla 4. b osztályos 
tanuló, a felkészülésben osztályfő-
nöke, Németh Adrienn segítette. 
Az Eszterlánc Mazsorett együttes 
legkisebb táncosai, az első és má-
sodik osztályos tanulók, a Leven-

dula csoport a Wild dance című botos 
koreográfiáját adtak elő, felkészítette 
őket Ferenc Panna.

A 4. a lánycsapata különleges, vi-
dám zenés produkcióval készült gálára. 
Héninger Ildikó osztályfőnökük segítette 
a tanulókat a felkészülésben és az elő-
adás kivitelezésében.

Az Eszterlánc Mazsorett Együttes 6., 
7. és 8. osztályos lányokból álló Száz-
szorszép csoportja a Monday morning 
című pomponos koreográfiát adta elő, 
melyet Ferenc Panna tanított be. A fer-
geteges gálaműsort Kalocsa Ágnes tanít-
ványai, a Dance Action 4. a, 5. a, 5. b, 
6. b, 7. a és 8. a osztályos lányainak vi-
dám, temperamentumos Danza Kuturo 
című latin táncával zárult, a közönség 
ovációja közepette.

Az ovisok is felléptek

A Dance Action-ösök

A 4. a-sok meglepetésprodukciója
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A jubileumi hét részeként május 6-án 
tehetségnapot tartottak a Horváth Ist-
ván Általános iskolában. Ennek – az 
iskolai foglal-
kozások mellett 
– két nagyobb
szabású prog-
ramja is volt. Az 
egyik a tókerülő 
futás Eiserle Ju-
dit maratonfutó 
bajnokkal a 
Marathon Tö-
megsport és 
K ör nye z e t vé -
dő Egyesület, 
Várpalota és 
Pétfürdő Térsé-
ge támogatásával. A Berhidai úti épü-
letünkből a Hősök teréig, majd onnan 

együtt futott elsőtől nyolcadikig vala-
mennyi tanulónk a tó körül.

A másik: a Horváth István Területi 
Labdarúgó Torna 9 csapat részvételével 
Veszprémtől Nádasdladányig, Várpalo-
tától Berhidáig, Ősitől Hajmáskérig. A 
mérkőzések egészen délutánig folytak 
a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány és a 
Péti MTE támogatásával, az alapítvány 
sportpályáján. Bizonyné Balogh Klára és 
Járási Adrienn testnevelő tanárok ko-
ordinálásával izgalmas mérkőzéseken 
mérték össze a csapatok játéktudásukat.

A viadal végén a döntőt a Hajmáské-
ri Gábor Áron Általános Iskola focis-
tái vívták a Veszprémi Báthory István 
Sportiskolai Általános Iskola csapatá-
val. A kiélezett küzdelem végül 2:3-as 
végeredményt hozott, tehát a megye-
székhely csapata szerezte meg az első 
helyet, vihette el a vándorkupát és a 
gólkirályi serleget is. Második helyezett 

a hajmáskéri, harmadik pedig az 
inotai csapat lett.

Tránszki László elnöknek 
és a Pétfür-
dő Sportjáért 
A lapítványnak 
köszönhetően 
senki nem tá-
vozott üres kéz-
zel. Mindenki 
emléklapot, a 
csapatok foci-
labdát, a helye-
zettek okleve-
leket, érmeket 
és kupákat kaptak.
Iskolánk csapatának 
tagjai – Bognár Zsolt, 

Farkas Zsolt, Huszár Dávid, Kalocsa 
Kristóf, Kasza Barnabás, Kertész Kris-

tóf, Nagy Csaba, 
Szóládi Péter, Win-
ter Levente, Zám-
bó Szabolcs – az 
évfordulók tiszte-
letére felajánlott, 
emblémázott tor-
nazsákot kaptak a 
labdarúgó tornára 
emlékeztetve.

Végül Kőmives 
Judit intézményve-

zető bejelentette: hagyományt teremtve 

mostantól évenként tavasszal megrendezi 
iskolánk a területi labdarúgó tornát. Ide 
várják a most eljött iskolák csapatait is: 
az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola, a Hajmáskéri Gábor Áron 
Általános Iskola, a Nádasdladányi Ná-
dasdy Ferenc Általános Iskola, az Ősi Ál-
talános Iskola, a peremartoni II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola, a Várkerti Álta-
lános Iskola Inotai és Vásárhelyi András 
Tagiskolája, a Veszprémi Báthory István 
Sportiskolai Általános Iskola focistáit.

A Horváth István Általános Iskola 
beszámolóit, fotóit Barták Péter in-
tézményvezető-helyettes készítette.

NYELVI TÁBOR

Németnyelvi és szabadidős tábor kisiskolásoknak a nyári szünetben!

Amit kínálunk: 
• Németnyelv-oktatás játékos formában naponta 3×40 percben
• Szabadidőben játékos foglalkozások, könnyed sportolás
A tábor helyszíne: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 
Időpontja: 2022. július 4-8-ig (8 órától 15.30-ig)
Ellátás: tízórai/ ebéd/ uzsonna 
A tábor ára: 5500 Ft/nap/ fő (nyelvoktatás, 3-szori étkezés, egyéb prog-
ramok)
Érd.: 06-30-867-8014-es telefonszámon vagy haj.transzkyzita@gmail.
come-mail címen 
(Hajduné Tránszky Zita táborszervező, nyelvtanár)

Tókerülő futás és területi labdarúgó torna
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Beleolvasó
A Zarándoktölgy árnyékában 

Aki már olvasott Mörk Leonórától, tud-
ja, hogy téren és időn át vezet a regényei-
ben, s miközben ezekről ismereteket ad át, 
érdekes összefüggésekre világít rá. Ködki-
rálynő című kötetében két képzeletbeli nő 
sorsát fonja össze. Az egyik a 20. század 
szülötte, a másik az 1700-as éveké. 

Vajon könnyebb egy nő dolga 2018-ban, 
mint 1794-ben volt? Vagy pontosan ugyan-
azokkal kell megküzdenie, mint 224 évvel 
korábban? A társadalomban elfoglalt és tel-
jességgel elmozdíthatatlan helyével, előítéle-
tekkel és elvárásokkal…

Érsek Kriszta, a mai kor asszonya vélet-
lenül (ha egyáltalán léteznek véletlenek) 
belebotlik Berlinben egy Mesék és mondák 
című kötetbe, amit Charlotte Berthold-
Goldhahn írt. Kriszta azonnal érzi, hogy 
dolga van a szerzővel, és dolga van ezzel a 
könyvvel is: „Nem tudom, mi ragadott meg 
benne, de ha a könyveknek valóban meg-
van a maguk sorsa, úgy ennek a könyvnek 
az volt a sorsa, hogy én rátaláljak.”

A kötet lefordításának feladata– s az 
érzés, hogy szabadulnia kell jelenlegi éle-
téből – egy újabb sorsszerű döntés megho-
zatalára ösztönzi, kivonja magát a hét-

köznapok nyüzsgéséből, és egy olyan helyre 
utazik, ahol maga lehet. A friss levegővel, 
a nyugalommal, a gondolataival és a for-
dításra váró mesékkel. S ahogy az sok eset-
ben történik, Kriszta 
végül egy másik em-
ber, Charlotte életén 
keresztül ismeri meg 
saját magát. Ahogy 
kibontakozik előtte a 
régen élt lány világa, 
úgy válnak világossá 
saját életének mozga-
tórugói is.

Végül e karmikus ösz-
szefonódás több száz év-
vel később, de ismertséget 
hoz egy arra nagyon is 
érdemes nőnek és békét 
egy másiknak…

Aki számára elképzelhetetlen, hogy az 
oly távoli világok is találkozhatnak, és ha-
tással lehetnek egymásra, csak gondoljon 
bele: „…a csillagok már akkor is ugyanígy 
fénylettek, amikor ő még nem létezett, és 
akkor is ugyanígy fényleni fognak, amikor 
ő már régen megszűnt létezni.”

Mörk Leonóra termékeny szerző. 2009 
óta számos regénye jelent már meg nyom-
tatott és e-könyv-változatban is. Saját be-
vallása szerint olyat szeret írni, amilyet 

olvasni is. Eltérő idősí-
kokban, a világ számos 
pontján kalandozik, s 
közben szépen egymás-
ba simítja a látszólag 
külön életet élő törté-
netek szálait. Regénye-
iben emberi érzésekről 
ír, aktuális problémákra 
kínál megoldást és felol-
dozást. 

Akit érdekel, mi a 
tanult tehetetlenség, ki 
tartozik a porckorong 
korosztályba, mi a Za-
rándoktölgy titka, ki 

is a Ködkirálynő, illetve milyen szerepe 
van Charlotte és Kriszta életében, az fel-
tétlenül vegye kezébe a regényt. Ahogy 
ígértük, a péti könyvtárban is található 
belőle példány.

Olvasson velünk – olvasson magyart!
Bóna-Monok Petra

Az Olvasson velünk felhívás első negyed-
évi zárása

Januárban indult el a közösségi ház 
könyvtárában az OLVASSON VELÜNK 
kihívás, ami nem verseny, egyszerűen csak 
olvasásra hívtuk a felnőtteket. 

Hét szempontot adtunk meg, melyek 
alapján könyvet lehetett választani, ezek a 
következők voltak: nyomozás, állati, ma-
gyar író, varázslat, sorozat, sárga borító és 
pöttyök (rubin, arany, vörös). Mindenki 
talált kedvére valót, és természetesen kér-
hették a mi segítségünket is. Nagy örö-
münkre sokan kedvet kaptak, és szépen 
gyűltek a címek a pályázati szelvényeken. 

Március 31-én a könyvtárba hívtuk 
lelkes olvasóinkat, hogy osszuk meg 
egymással az élményeinket egy tea 
mellett. Családias légkörben, jó han-
gulatban beszélgettünk arról, kinek mi 
tetszett, melyek voltak a legizgalmasabb 

pillanatai ennek az időszaknak. Vendé-
geink segítettek nekünk abban is, mik 
legyenek a következő témák. 

Az előttünk álló három hónapban le-
het humoros, történelmi, romantikus, 
gasztronómiai, skandináv krimi vagy 
egy kortárs magyar szerző regénye a vá-
lasztott olvasmány. 

Buzdítunk mindenkit, kapcsolódjon 
be játékunkba, a mi célunk, hogy önök 
jól érezzék magukat könyvtárunkban, 
az olvasás örömöt, színt vigyen a min-
dennapjaikba. Higgyék el, néha ki kell 
próbálni valami újat!

A tapasztalatok azt mutatják, akik ed-
dig velünk tartottak, azok új világokat 
fedeztek fel, és nagyon élvezték, hogy 
általunk olyan köteteket vehettek kéz-
be, amik eddig elkerülték a figyelmüket, 

vagy maguktól nem választották volna. 
Amikor elindítottuk ezt a kezdeménye-
zést, először csak az olvasás népszerűsí-
tése volt a cél, ma már tudjuk, túlszár-
nyaltuk ezt, és egy jó közösséget sikerült 
összehozni, amolyan könyvklubot, ahol 
a saját öröm megosztható a többiekkel. 

Ennek örömére a második negyedév 
végén is szeretettel várjuk majd azokat, 
akik együtt olvasnak velünk, egy teadél-
utánra, ahol beszélgethetünk, átadhat-
juk a tapasztalatokat és a könyvek nyúj-
totta élményeket. 

Köszönjük, hogy velünk tartottak, 
tartanak!

Jó olvasást kívánunk: 
Borbélyné Schenek Szilvia és 

Pátkainé Gál Klára 
könyvtárosok
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Gyermekszínjátszó találkozó Péten
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

több évtizede szervezi a Weöres Sándor 
Országos Gyermekszínjátszó Találkozó 
Veszprém megyei fordulóját a Magyar 
Drámapedagógiai Társasággal közösen. A 
járványhelyzet miatt két év kimaradt, de 
2022. május 7-én végre ismét jó kedvű 
gyermekszínjátszókkal, izgatott szülőkkel, 
lelkes tanárokkal telt meg intézményünk. 

A rendezvény előkészítése, a cso-
portokkal, pedagógusokkal történő 
egyeztetések közben kiderült, az online 
oktatás, a próbák helyszínéül szolgáló 
intézmények hosszabb-rövidebb ideig 
történő zárva tartása miatt az elmúlt két 

évben nagyon nagy nehézségekkel kel-
lett megküzdenie a drámapedagógusok-
nak, a gyerekközösségeknek egyaránt. 

És bizony, az újrakezdés sem volt 
zökkenőmentes. Jó néhány színvona-
las együttes megszűnt, vagy létszáma 
erőteljesen lecsökkent. Az új tagok to-
borzása, a közös játék – 
szereplés lehetőségeinek, 
szabályainak megtanu-
lása pedig hosszadalmas, 
időigényes és áldozatos 
feladat felnőttnek, gye-
reknek egyaránt. 

A gyermekszínjátszó-
mozgalom 2022-ben 
Veszprém megyében 
az újrakezdés, az újra-
építkezés fázisában van, 
köszönhetően azoknak 
a drámapedagógusoknak, akik elköte-
lezetten dolgoznak azért, hogy az on-
line világ élményei mellett a gyermekek 
minél többször tapasztalják meg a va-
lós életben zajló kommunikáció ezer-
nyi formáját, hogy minél gyakrabban 
átélhessék az egy, közös célért történő 
együtt munkálkodás, az együtt szerep-
lés örömét.

A pétfürdői találkozóra végül 5 cso-
port nevezett, akik merték vállalni a 
megmérettetést. A színpadi fellépés 

mellett a Nemzeti Kulturális Alaphoz, 
valamint a Magyar Faluprogramhoz 
benyújtott sikeres pályázatainknak kö-
szönhetően szórakoztató programokkal 
is vártuk a megyéből hozzánk érke-
zőket. Az intézmény előtti parkban a 
Fanyűvők játszóházban próbálhatták 
ki ügyességüket, erejüket, egyensúlyozó 
képességüket, az emeleten régi mestersé-

gekkel, gyöngyfűzéssel, bőrözéssel, szal-
mafonással ismerkedhettek.

Az előadásokat szakmai zsűri értékel-
te, Dolmány Mária és Zalavári András 
drámapedagógusok mondták el véle-
ményüket a látottakról, biztatva a cso-
portokat a további közös munkára. A 
Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 
a nap zárásakor emlékül minden részt-
vevő gyermeknek egy-egy csokit és egy 
péti címeres, nyakba akasztható medált 
ajándékozott.                                   A.K.

Diótörő és Egérkirály népének csatája 
a pápaiak előadásában

A zirci diákok elvezették nézőiket 
a Négyszögletű Kerek Erdőbe

Színpadra  lépés előtt

A Persze és a Pereszke drámajátéka

Dolmány Mária és Zalavári András
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Hírek és eredmények péti sportéletből
52. Pétfürdői Schmidt Ferenc Terepfutóverseny

Az ország legrégebbi terepfutóversenyét 
1970-ben indította el a Péti MTE keretén 
belül Schmidt Ferenc szakosztályvezető. 
Azóta minden év márciusának első hétvé-
géjén ez a verseny megszakítás nélkül kerül 
megrendezésre, s így immáron több mint fél 
évszázados hagyományt ápol a Marathon 
Tömegsport és Környezetvédő Egyesület 
Atlétika-Szabadidő Szakosztálya. 

Az egyesület a rendszerváltás után 
karolta fel ezt az évadnyitó futórendez-
vényt. Pétfürdőn az Albert Pihenőpark-
ból kiindulva igazán szép és változatos, 
dimbes-dombos terepen futhatnak a 
versenyzők. A Péti Terepfutóverseny 
Magyarországon egyedülálló, hisz a leg-
régebb óta tartó, megszakítás nélküli, 
időjárástól függetlenül megrendezett 
terepfutás, mindig azonos terepen és tá-
vokon, minden korosztály számára ver-
senyzési lehetőséget biztosítva. 

Idén, az 52. verseny indítása előtt is, a 
hagyományoknak megfelelően, a 2014-

ben felállított kopjafánál koszorúkat és 
virágokat helyeztünk el sportbarátaink 
tiszteletére, akik már nem lehetnek kö-
zöttünk.

Az időjárás kegyeibe fogadta a résztve-
vőket és kellemes futóidő várta a sporto-
lókat március 5-én. A közel 150 nevező 
öt távon, 14 kategóriában nevezhetett. 
A környékbeli résztvevők mellett sokan 
érkeztek Veszprémből, Tatabányáról, 
Székesfehérvárról, de messzebbről, Bu-
dapestről, Szombathelyről, Balatonfü-
redről, Balatonboglárról, Táplánszent-
keresztről, Vármonostorról is.

A versenyzés két rajttal történt: először 
a két hosszabb távon indulók, a gyalog-

lók, illetve a váltók első tagjai álltak 
rajthoz, majd a rövidebb távot teljesítő 
fiatal korosztály követte őket. Azzal, 
hogy a kicsiknek és az iskoláskorú gyer-
mekeknek külön-külön, sok kategóriá-
ban kínálunk sportolási lehetőséget, így 

mindig családi eseménnyé szélesedik ki 
a rendezvényünk. 

A verseny ezelőtt tíz évvel az ötlet-
gazdájáról, Schmidt Ferencről lett elne-

vezve. Célunk elsősorban 
nem a versenyzés, hanem a 
közös sport, a közös moz-
gás élménye, a családias 
légkör. A legjobbak kupát 
kaptak, ám fontos, hogy 
minden résztvevőnek le-
gyen sikerélménye, ezért 
a befutók a célba érkezés-
kor ajándékot kaptak póló 
formájában. Az ország-
ban kevés 
spor t ren-

dezvényről tudunk, ahol 
18 esztendős korig nem 
kérnek nevezési díjat. Ez-
zel a gesztussal segíteni 
kívánjuk azokat a csalá-
dokat, akik az anyagiak 
hiánya miatt nem tud-
nának részt venni egy 
sporteseményen. A mai 
fiatalságot egyre inkább a 
mozgáshiányos életmód 
miatti túlsúly veszélyez-
teti, így példát mutatunk egy lehetséges, 
egészségesebb életmódra is.

Az abszolút versenyt a VEDAC spor-
tolói, Szemán Kitti és Barát Miklós 

nyerték, akik elismerésül egyedi kupát 
kaptak. A résztvevőket, kísérőiket és 
minden, versenyünkre kilátogatót ven-
dégül láttunk. Egytál melegételként 
csülkös babgulyást is tudtunk kínálni, 
ami mellett teával, üdítőkkel, gyümöl-

csökkel, lilahagymás 
zsíros kenyérrel, sós 
mogyoróval és nápolyi 
szeletekkel is szolgál-
tunk. A verseny végén, 
a vendéglátást követően 
mindig megtisztítjuk a 
terepet, így figyelünk a 
környezetünk tisztasá-
gára is.

A díjkiosztás előtt 
emlékplakettet vehetett 
át Mayer Miklós és Bak 

Dezső, akik hosszú éveken keresztül en-
nek a futóversenynek a szervezői és aktív 
futói is voltak. Úgy gondoljuk, hogy a 
Schmidt Ferenc által megkezdett progra-
mok, rendezvények felelősségteljes kezek-
ben vannak, így tovább tudjuk vinni azt 
a fáklyát, amit „SMICI” bácsi meggyúj-
tott. Egyesületünk Atlétika-Szabadidő 
Szakosztályának tagjai maradéktalanul 
megvalósították azt a programot, amelyet 
célul kitűztek.

Pétfürdő önkormányzatának anyagi 
segítsége hozzájárult ahhoz, hogy ezt a 
szombat délelőttöt a kistérség lakosai, de 
elsősorban a pétfürdői fiatalok és csalá-

dok hasznosan, a szabadban töltsék el. 
Ezúton mondunk köszönetet az évek óta 
tartó, folyamatos támogatásért!

Méreg József
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A múlt a jelen és a jövő a Pétfürdői Diák Sportegyesület 
és a Péti Sólymok Taekwon-Do Szakosztály életében

A tavalyi évben a Pétfürdői DSE el-
nökségének ötéves mandátuma lejárt, 
ezért szükséges volt tisztújítást tarta-
ni. Szakály Ferenc 1992-től vezette 
diáksportegyesületet, tevékenysége alatt 
sok szakosztály csatlakozott az egyesü-
lethez (kosárlabda, futball, asztali-
tenisz, természetjárók, taekwon-do), 
valamint az ő nevéhez fűződtek az 
iskolában megrendezésre kerülő gyer-
meknapi programok és a nyári ván-
dortáborok, ami sok gyerek emlékeze-
tében örökre megmarad.

A vezetést viszont szerette volna át-
adni másnak, így a 2021. november 
17-én tartott tisztújító taggyűlésen 
új vezetőség került megválasztásra. 
Az elnök Enyingi László, az elnökhe-
lyettes Kiss György, a gazdasági felelős 
Szakály Ferencné, elnökségi tag pedig 
Tippán Norbert lett.

A kialakult pandémiás helyzet mi-
att a 2020-as és 2021-es évben a Péti 
Sólymok sportolóinak létszáma erő-
teljesen megcsappant, 60-70 főről 15-20 
főre zsugorodott. Szinte csak a verseny-
zők maradtak, az utánpótlás teljesen 
megszűnt. A túlélésért vívott harcunkat 
tovább nehezítette, hogy a versenyekre 

való felkészülésre az iskolai tornatermet 
nem vehettük igénybe, így az edzések a 
szabadban, otthon és más egyesületek-
nél történtek. Sok verseny el is maradt, 
de fontosnak éreztük, hogy amit viszont 
megtartanak, azon részt vegyünk.

A taekwon-do mellett elkezdtünk 
egy kick-box vonalat erősíteni, amiben 
a csepeli Halker Király Team segíti a 
felkészülésünket. A tavalyi év legjobb 
eredményeként az Európa-bajnokságon 

Enyingi Sára 2. kategóriában aranyér-
met, míg Enyingi Ádám kick-light kate-
góriában ezüstérmet szerzett.

Az idei évben a vírushelyzet enyhülé-
sének köszönhetően csapatunk létszáma 
elkezdett nőni, új tagok jelentkeztek, 

akikkel az utánpótlás fejlesztése újra 
elindult, és várjuk további tagok je-
lentkezését is az egyesületbe. Márci-
ustól lehetőséget kaptunk a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtártól, hogy a 
további a versenyfelkészüléseket ebben 
az intézményben folytathassuk.
Idei eddigi versenyeredmények:
február 11-13. Kick-Box Európa Kupa:
Enyingi Ádám kick-light -63 kg bronz-
érem, light-contact -63 kg bronzérem.
március 5. Taekwon-Do Magyar Baj-
nokság:
Enyingi Sára, ifi küzdelem -45 kg 
aranyérem, spec. törés aranyérem,
Bartha Kornél, ifi küzdelem +75 kg 
bronzérem, erőtörés ezüstérem,
Bálint Lotti, serdülő küzdelem -38 kg 

bronzérem.
március 12. Kick-Box Diák Olimpia:
Enyingi Sára, kick-light -50 kg ezüst-
érem, light-contact -50 kg ezüstérem.

Enyingi László

Újra színpadon a mazsorettek!

Az Eszterlánc Mazsorett Együttes 
visszatért a színpadra. A szezon első ver-

senyén vettek részt március 12-én, Ba-
latonfüreden. A Silver Star Dance tánc-
versenyen 14 koreográfiával indult az 
egyesület – több kategóriában, egész nap 
színpadon voltak. A hosszú hónapok ke-
mény munkája meghozta gyümölcsét: 2 
negyedik, 3 harmadik, 4 második és 5 
első helyet hoztak el táncosaik. 

Sebestyén Emma Alma szólóban, Varga 
Darina és Magyar Georgina, illetve Már-
ton Hédi és Parádi Veronika duóban, a 
Jázminok pedig csoportban állhattak a 
dobogó legfelső fokára. Minden kellemet-
lenség ellenére szépen szerepeltek a lányok, 
kihozva a maximumot az első versenyből, 
amire két évvel az utolsó színpadra lépés 
után eljutottak. Megmutatták, hogy nem 
veszett ki belőlük a rutin, és bíznak ben-
ne, közel sincsen vége az idei sikereknek, a 
tavasz folyamán még újabb versenyek vár-
nak rájuk.                            Ferenc Panna
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Dance Action gála a közösségi házban

Kezd megtelni a nézőtér, ideges moraj-
lás szűrődik ki a színpad mögül. Telnek 
a percek, elsötétül a terem, felgyúlnak a 
reflektorok, egy pár cipő dobogása a szín-
padon, és elkezdődik…

Az idei évben március 
12-én két év kihagyás után 
ismét megrendezésre került 
a Dance Action Gála im-
már hatodik alkalommal a 
Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtárban. Az egyesület 
már hónapok óta lázasan 
készült, hogy megmutat-
hassa a nagyközönségnek, 
hogy az évek alatt hova fej-
lődtek a gyerekek. 

Mára már szokássá vált, 
hogy egy napon belül a csoport 2 bemu-
tatót is tart a nagy érdeklődés miatt. A 
kora délutáni gálára várják a családot, 
rokonokat, az estire pedig a barátokat, 
helyieket, meghívott vendégeket és min-

denkit, aki érdeklődik a csapat munkás-
sága iránt. Idén nagy örömükre mind a 
két időpontban teli nézőtér elé állhattak 
ki a táncosok a színpadra.

A családi gála műsorvezetője az egye-
sület egyik tagja, Vincze János volt, aki 
zökkenőmentesen végigvezette a közön-
séget a változatos műsoron. Az előadás 
alatt közel 70 táncos fordult meg a szín-

padon a legkisebbektől a legnagyobba-
kig.

Az esi műsor házigazdája Esztergá-
lyos Patrik, az Exatlon Hungary egyik 

játékosa volt. A gálát más 
vendégek is színesítették. 
Idén is meghívást kapott 
a várpalotai Vision Hip-
Hop, valamint ebben az 
évben Bakonyi Lili Benig-
na, a csapat egy jó barátja 
is színpadra lépett. 

Az est végén Kalocsa Ág-
nes, a Dance Action Sport-
egyesület vezetője meg-
köszönte mindenkinek, 
aki segíti és támogatja a 
csoportot. A jó hangulatú, 

nagy sikerű gála után pedig folytatód-
hat a táncosok kemény munkája, hiszen 
előttük áll még a 2022-es évi verseny-
szezon.

Pátkai Brigitta Kíra

Igen, tehát megint DJP, azaz, mint 
ahogy azt már sokan megtanultuk a 3 betű 
= Digitális Jólét Program, melynek köszön-
hetően ismét egy állomás lehettünk az uta-
zó élménybemutató menetrendjében. 

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyv-
tár 2018 óta DJP programpontként is 
funkcionál, ez azt jelenti, hogy látogató-
ink használhatják a program keretében 
könyvtárunkba telepített eszközöket, 

okostelefont, laptopo-
kat, nyomtatót-szken-
nert és programjain-
kon sokszor segítség a 
kapott projektor is. 

A Pétfürdői Közös-
ségi Ház és Könyvtár 
ennek a projektnek a 
keretében fogadhatta 
immár második alka-

lom m a l 
az Utazó 
Digitális 
Élmény-
központ 
bemuta-
tóját április 20-án. 

A 3D nyomtató, a prog-
ramozható legórobot, 
a drónreptetés és VR-
szemüveg most is lenyű-
gözte közönségünket. A 
Pétfürdői Kolping Ka-
tolikus Szakképző Isko-
la, Szakiskola, Általános 

Iskola és Kollégium diákjait, illetve a 
pétfürdői Horváth István Általános is-
kola két negyedikes osztályát láttuk ven-
dégül.

Köszönjük szépen a Wichmann Anikó 
és Ákos Bence közreműködésével zajlott 
interaktív, élménydús DJP-s programot.

Borbélyné Schenek Szilvia
könyvtárvezető

Újra utazó Digitális Élményközpont 
Pétfürdőn
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Szabó Richárd r. ftőrm.: +36-30/227-37-66

Vásárok időpontjai

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban 
ebben az évben újra tudunk vásároknak is 
helyet biztosítani a földszinti aulában. A ta-
vasz folyamán már többször lehetőség nyílt 
mindenféle kisebb-nagyobb hasznos dolog 
megvételére. 

Az év hátralevő részére eddig a következő 
időpontokat kötötték le a kereskedők: 

május 31., 
június 13., 
július 12., 
augusztus 9., 
szeptember 14., 

Helytörténeti sarok

Kedves Olvasóink! Játékra hívjuk Önöket. Ez alkalommal 3 dátumra vagyunk kíváncsiak. A megfejtéseket nevük 
és elérhetőségük feltüntetésével behozhatják a könyvtárba, elküldhetik postacímünkre: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 
5. vagy e-mailcímünkre: petihelytortenet@gmail.com. Helyes megfejtőink között helytörténeti kiadványaink közül 
sorsolunk ki egy-egy példányt.

A kérdések:
I. A második világháború után mikor csatolták Várpalotához Pétfürdőt?
1. 1951-ben
2. 1952-ben
3. 1953-ban

II. Mikor zajlott le az érvényes 
és eredményes népszavazás, 
amikor a pétiek a Várpalotától 
való elválásról döntöttek?
1. 1995. május 19.
2. 1996. május 19.
3. 1997. május 19.

III. A népszavazás után a ma-
gyar köztársaság elnöke, Göncz 
Árpád mikortól nyilvánította 
önálló településsé Pétfürdőt?
1. 1997. augusztus 1.
2. 1997. szeptember 1.
3. 1997. október 1.
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Programok, hírek, közlemények

E múltat idéző képeslap hátoldala segíthet a megfejtésben.

október 10., 
október 20., 
november 7., 
december 1., 
december 22.
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