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Szent István napján
Augusztus 20-án, szombaton reggel a 

pétfürdői római katolikus templomban 
az élet, az otthon és a haza összefonódásá-
nak ünnepén megkondultak a harangok, 
és kezdetét vette a szentmise. A szertartást 
Megyesi Ferenc plébános végezte.

Az eső miatt szintén a templomban 
került sor Pétfürdő Nagyközség Ön-
kormányzata, valamint a Pétfürdői Kö-
zösségi Ház és Könyvtár által szervezett 
ünnepségre is. A Megyesi Ferenc által 

megáldott kenyér szétosztásakor a Szent 
László Kórus énekelt. Ezután Béni Nor-
bert önkormányzati képviselő, a Telepü-
lésfejlesztési Bizottság elnöke mondott 
köszöntőt, aki egy történeti áttekintéssel 
kezdte beszédét: „…a jelenben élünk, de 
a múltunk nagyban meghatároz bennün-
ket. Több, mint egy évezred távlatából első 
királyunk, István életműve még mindig 
iránymutató, múlt, de egyben jövő is. 

A Kárpát-medence több 
ezer éve lakott vidék. Ezen 
a területen született meg 
a magyar állam. A ma-
gyar nép történelmében 
az államalapítás az egyik 
legfontosabb esemény volt, 
sorsfordító, ez garantálta a 
fennmaradásunkat. Őse-
ink vándorló életmódju-
kat maguk mögött hagyva 
ezen a területen teleped-
tek le, és egy erős államot 
létrehozva biztosították 
a magyar nép túlélését. 
Régi szokásaik egy részét 

feladva, új szokásokat felvéve erősítették 
meg helyüket az európai népek között. A 
keresztény hitre építve tudott Szent István 
stabil viszonyokat teremteni. Egy erős, ke-
resztény államot alapított, mellyel bizto-
sította a magyar állam függetlenségét…”

A Szent István által kijelölt út folytatá-
sa a hagyományok megőrzése, megtar-
tása mellett jövőnk építésének is záloga, 
állapította meg a szónok: 

Megyesi Ferenc plébános

›› ›› ››

Béni NorbertA Szent László Kórus 

Hamar LucaRózsás Tünde
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„Az államalapítással Szent István kije-
lölt egy utat a magyarok számára, de nem 
szabad megfeledkeznünk róla, hogy ennek 
az útnak a folytatása most rajtunk múlik. 
Tőlünk függ, hogy megtartjuk-e a ránk ha-
gyott keresztény értékeket. Folytatjuk-e a 
Szent István által kijelölt utat, és építjük a 
jövőnket, vagy rombolunk. Meg kell felel-
nünk az adott kor kihívásainak, mindezt 
a döntéseink sorozata határozza meg. Meg-
felelő döntésekkel előremozdulunk, pozitív 
irányba haladunk, míg hibás döntésekkel 

Pétfürdő

Írta: Buzás Bence

Jól tudom: nem város ez,
hol minden sarkon pláza hív
s a csillogó neonfények
áradata nem vakít;
Nem törnek a kék ég felé 
szürke felhőkarcolók
s a háztetőkön nincs medence,
de barátok az itt lakók.
Nem is messzi tanyavilág,
hol csak lovasszekér jár,
panelházak között ragyog
a játékos napsugár.
Gyöngytavunkban víg hattyúpár 
úszik el a híd alatt,
elnéznek a sziget felé,
hol épp esküvőt tartanak.
Sűrű nádas fonja körbe
a hullámzó,kék vizet,
forrón tűz az éltető Nap
s ringatnak a lágy szelek;
Kint a stégen szárítkoznak 
hápogva a kiskacsák,
csónakokból integetnek 
nagyinak az unokák. 
Jól megpakolt hátizsákkal 
virágzó fák lombja alatt
kirándul a környék népe,
követvén az ismert utat;
Távolról már tisztán látszik
Tányérfenyőnk néhány ága,
pihentető árnyékot ad 
terebélyes koronája.
Fenséges a kilátás,
hűvös szellő simogat
s a sziklabércről letekintve 
festményszerű kép fogad:
egykor ez a szelíd vidék
Rómának volt birtoka,

ma is áll az ókori gát,
szilaj víznek örök ura. 
Kiűzetett mind a török,
hódoltságunk véget ért,
aranymezőkön vízimalom őrölt 
s jószívvel készült a megszentelt kenyér.
Messzi földek vitték hírét 
csodatévő gyógyvízünknek,
bordaloktól hangos csárda
etette a fürdőzőket.
Csilingelve szól a harang,
énekel az Isten háza,
szépen csengő,szent madárdal 
templom tornyát koronázza;
Körülötte virágtenger
sziporkázó színei,
gyermeksereg kacarászik...
e csendélet ünnepi. 
A kimerítő robotmunka
ólomsúlyos terhe után
Szomszéd Bandi kocsmájában 
mindig vár ránk néhány pohár;
Zene szól a Szabadtérin,
andalít a lassú blues,
dalolunk,mi jóbarátok,
sörbe fojtjuk bánatunk.
Gyűlik már a népes tömeg,
kezdődik a vetítés,
filmrajongó gerlepárok 
simogatják egymás kezét;
Kezeikben cola, popcorn,
minden szem a mozivásznon,
velük együtt filmezek én 
Peytu füves, sík mezején. 
Nyaranta a jegenyefák 
előtt pompás színpad áll,
nemzetközi művészeink 
műsorában nincs határ:
zenélnek és énekelnek,
stand-up-vicceket mesélnek
s így a közönség tapsa jár...
rád is vár a Péti Nyár!

Aranykezű piktoroknak
varázslatos tárlata hív,
elmémbe fészkel valamennyi festmény,
általuk szól hozzám a Szív;
Fényképezőgépen őrzött 
elsuhanó pillanatok
rögzítik a zajló időt,
márványfényük büszkén ragyog.
Lejárt a hosszú munkaidő,
fújtat a gyár... indulás!
Biciklin vagy gyalogszerrel 
ballag haza a fáradt munkás;
Örülnek a gondos gazdák,
jól halad a termelés,
nem lesz hiány tápanyagból,
a sok kamion menetre kész.
Kis községünk szerény lelke
minden kincsnél többet ér,
ígérhetnek palotákat,
nem hagynám el semmiért!
Itt nőttem fel s itt tanultam
tisztelni a Csend szavát,
Béke kísért útjaimon...
nem keresnék más hazát! 
Itt pihent meg Ösbő vezér
három hosszú napon át,
midőn Veszprém várát elfoglalni 
indultak a katonák;
Keresztelő Szent Jánosnak 
középkori temploma
oszmán kéztől omlott porig,
megsemmisült kőfala...
Pét-pataknak csobogása
nyugtassa vad szívemet,
mikor éppen hű kutyámmal
járom be a ligetet;
Itt érjen a bölcs öregkor
s itt fogadjon be a föld,
síromon itt nőjön virág 
s itt öleljen át a zöld...

akadályokat gördítünk magunk elé. A jövő 
szempontjából fontos a következő generá-
ció, ezért oda kell figyelnünk, hogy milyen 
értékrendet és értékeket adunk át, hagyunk 
gyermekeinkre. Az utat ők fogják folytatni, 
ahogy mi is a szüleinktől kapott tanítások 
alapján járjuk a sajátunkat.

Szent István királyunk azért munkálko-
dott, azért küzdött, hogy a magyarság fenn-
maradjon a korabeli Európában. A történe-
lem során a magyar nép, az államalapítás 
óta eltelt századokban nehéz időket élt át, 

de kitartással, szorgalommal és hittel a mai 
napig fennmaradt, újra és újra képes volt 
megerősödve kikerülni a nehéz helyzetekből, 
mert olyan hagyományokkal, keresztény ér-
tékekkel rendelkezett és rendelkezik, amivel 
a jelent tovább lehet építeni a jövőben.”

Az ünnepség zárásaként Rózsás Tünde 
Tímea egy népdalcsokrot adott elő, míg 
Hamar Luca A nemzet kenyere című ver-
set szavalta el.

F.G.



Pétfürdői Krónika
XX. évfolyam 184. szám

4

Az elkötelezett hivatástudat elismerése
„Ők rohannak be a lángoló épületekbe, keresztül a tűzön, másokat kihozni onnan, akik a köpenyekről és szuperhős-jelmezekről 

alkotott álmaikat félreteszik az egyenruhák és az áldozathozatal kedvéért.” (Lewis Howes)

Május 4-e, a tűzoltókat oltalma-
zó Szent Flórián napja, ez alkalom-
ból tartott ünnepi állománygyűlést a 

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság a Megyeházán. Itt adták át 
azoknak a településeknek az elismeré-

seit, ahol tűzoltó-parancsnokság mű-
ködik. A díjakat a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazga-
tója, Dányi Béla tűzoltó dandártábor-
nok nyújtotta át.

A Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság állományából Pétfürdő 
nagyközség Virág Gábor címzetes tűz-
oltó főtörzsőrmestert, míg Várpalota 
városa Czézár Ferenc címzetes tűzol-
tó főtörzsőrmestert részesítette „az év 
tűzoltója” elismerésben. Mekota Gábor 
címzetes tűzoltó zászlós munkája elis-
meréseként tárgyjutalomban részesült. 
A 2021. év Veszprém Megye Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnoksága elismerő címet 
pedig a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság kapta, a címmel járó ván-
dorserleget Őri György tűzoltó alezredes 
vette át.

Németh Viktória

Czézár Ferenc, Mekota Gábor, Őri György, Virág Gábor
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Nagyné Szigeti Mária

Pedagógusnap Pétfürdőn
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, 

valamint a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár idén is megrendezte a pedagó-
gusnapi ünnepséget június 3-án. 

„A legjobb dolog a tanításban,
hogy tényleg számít a munkánk.
A legnehezebb dolog pedig,
hogy mindennap számít.”
(Todd Whitaker)

Az oktatási intézmények munkatársa-
it Nagyné Szigeti Mária önkormányzati 
képviselő, a Humán Bizottság tagja kö-
szöntötte. Beszédében kiemelte a szere-
tet fontosságát, mint mindenek felett 
álló rendező elvet, melynek megléte a 
szakmája és tanítványai iránt elkötele-
zett, jó pedagógus számára elengedhe-
tetlen. Arról is szólt, hogy jelenleg nem 
csak a minket körülvevő természeti 
környezetünkben figyelhetjük meg az 
elsivatagosodást, hanem a lelki sivárság 
is egyre nagyobb testet ölt társadal-
munkban. A képviselő asszony felsorolt 
néhány olyan erényt is, amelyek elsajá-
títása, megőrzése és ápolása mindenki 
számára kiemelt fontosságú kellene hogy 
legyen, a boldog, kiegyensúlyozott élet-
hez és az eredményes munkavégzéshez: 
„A tudáshiány mellett az érzelemhiányt, a 
pozitív, emberséges érzelmek lassú fogyat-
kozását is látjuk. Az olyan igazakét, mint 

a türelem, a megértés, a 
békesség, a segítőkészség, 
a barátságosság, a jószí-
vűség, a lelkesedni tudás, 
az igazságba vetett hit, 
a kitartás meggyőződé-
seink mellett. Egyszóval 
minden olyant, ami a 
Micimackóban megvan, 
és természetesen még a 
gyermeki lélekben is.”

E jeles nap alkalmá-
ból Kőmives Judit, a 
Horváth István Általá-

nos Iskola intézményvezetője is köszön-
tötte kollégáit,majd virágot adott át a 
jubilálóknak. 

Cseresznyés Zsuzsanna pályán eltöltött 
25., Vaczula Róbertné szintén 25., Bizony 
Istvánné, Balogh Klára 30., Ácsné Sebestyén 
Éva pedig 40. évfordulóját ünnepelte.

Szluka Ferencné, a Panelkuckó 
Napköziotthonos Óvoda megbízott 
vezetője Fazekasné Borza Andreát 25., 
György Mónikát 30., Porogi Lajosnét 40. 
és Reitner Lászlónét szintén a 40. évfor-
dulója alkalmából méltatta.

A Pétfürdői Kolping Katolikus Szak-
képző Iskola, Szakiskola, Általános Is-
kola és Kollégiumból is volt ünnepelt, 
Nagy József 40 évvel ezelőtt kezdte ok-
tatói pályáját.

Az esemény zárásaként a Pannon Vár-
színház négy művészének Hölgyek lantja 
című verses-zenés összeállítását tekint-
hették meg a résztvevők.

Finota Gina

Kőmives Judit

Vaczula Róbertné, Ácsné Sebestyén Éva, Balogh Klára, Cseresznyés Zsuzsanna, 
Porogi Lajosné, Reitner Lászlóné, Fazekasné Borza Andrea, György Mónika

Szluka Ferencné
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Hivatások ünnepén
Három, szorosan összefüggő terület a 

köztisztviselők feladatköre, az egészségügy 
és a szociális munka. E hivatások gya-
korlóit köszöntötte Pétfürdő Nagyközség 
Önkormányzata, valamint a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár július 5-én.

A köztisztviselők és kormánytisztvise-
lők napja, a Semmelweis-nap és a szo-
ciális munka napja alkalmából Fazekas 
Sándor, a Humán Bizottság tagja mon-
dott ünnepi beszédet.

Köszöntőjében rámutatott, szorosan 
összefügg a Pétfürdői Polgármesteri 
Hivatal munkája a Gondozási Központ 
feladatköreivel és az alapellátás szakte-
rületével is: „Munkánk központi eleme 
az ember, és emberekkel bánni nehéz fel-
adat. Ők, akik sokszor helyzetüknél fogva 
kiszolgáltatottak, tőlünk várják el, hogy 

problémáikra, gondjaikra 
megoldást találjunk. Nem 
szabad elfelejteni, hogy a hi-
vatali dolgozó képviseletet 
lát el. Minden szavunk, 
gondolatunk és cselekede-
tünk célja a hozzánk for-
duló emberek szolgálata 
kell hogy legyen. Az ügyfél 
úgy jöjjön be a hivatalba, 
hogy ott segítséget kap és 
megértésre talál. Az a köz-
tisztviselő a jó példa, aki 
cselekvő, és mindig a megoldásokat ke-
resi, aki segít eligazodni a törvények, 
rendeletek kusza szövevényében… A 
szociális munkások, a szociális gondo-
zók is nap mint nap áldozatos munká-
jukkal teszik könnyebbé a rászorulók, 
a település időseinek mindennapjait, 
együttműködve a háziorvosi szolgála-
tokkal, akik hosszú évek óta partnerek 
ebben a munkában, és végzik mindezt 
empátiával és magas szakmai színvo-
nalon. Köszönet illeti őket!”

Fazekas Sándor hoz-
zátette: „A közt szolgálni 
nem egyszerűen egy állás, 
hanem hivatás, évekre, 
évtizedekre szóló elköte-
lezettség is egyben, és az 
áldozatvállalás sokszor 
lemondást jelent. Több, 
mint munka. Egy olyan 
tevékenységi kör, mely 
irányába elhivatottak va-
gyunk. Valami, ami ér-
dekel, amiben gyorsan 
fejlődünk másokhoz ké-
pest, ami motivál, amiben 
látunk tényleges értelmet, 
vagyis igen, ennek van értelme és hosz-
szú távon végezhető! A hivatásra születni 
kell! Ez alatt nem valamilyen kiemelkedő 
képességet kell érteni, sokkal inkább vá-
gyat valami iránt, amit szeretnénk meg-
valósítani az életben, amiben elmond-
hatjuk: otthon vagyunk!”

Fazekas Sándor a köztisztviselők, a 
szociális szféra dolgozói és az egészség-
ügyben tevékenykedők munkájának 
méltatása után átadta a szót Szabó-
né Czifra Melinda jegyzőnek, aki el-

mondta, 43 éves közigazgatási pályáját 
nagyban meghatározta az a gondolat, 
mely Imre Sándortól származik: „Nem 
csak az szabja meg az egyes ember és a 
hivatal viszonyát, hogy valaki milyen 
érzésekkel lép be, hanem sokkal inkább, 
hogy milyenekkel távozik.” A jegyzőasz-
szony e szavakkal köszöntötte jubilá-
ló kollégáit. Kozma Zoltánné 35 éve 
dolgozik köztisztviselőként, Tránszki 
László pedig 25 éves jubileumát ünne-
pelte.

A rendezvényen Plank Alexandra, a 
Pétfürdői Gondozási Központ vezetője 
Zágorné Deák Gizellát, a Pétfürdői Böl-
csőde munkatársát köszöntötte pálya-
kezdésének 30. évfordulója alkalmából.

A jeles napon a jó hangulatról a Pan-
non Várszínház két művésze gondos-
kodott. Kovács Ágnes Magdolna és Ke-
resztesi László retró és musicalslágereket 
énekelt. 

Németh Viktória

Fazekas Sándor

Szabóné Czifra Melinda

Zágorné Deák Gizella, Kozma Zoltánné, Tránszki László
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Egy odaadó élet…
Valószínűleg kevesen hallottak Felkai 

Béla utcai szociális munkásról, illetve a 
tiszteletére alapított díjról. Nemrégiben 
azonban, 2022. május 13-án a pétfürdői 
kötődésű Szpisjákné Baráth Rita munkája 
megbecsüléseként megkapta ezt a rangos 
kitüntetést.

„A hajléktalan emberekért végzett lelki-
ismeretes és odaadó munkája elismerése-
ként” – olvasható az indoklásban.

A Menhely Alapítvány által létrehozott 
díjra a Magyar Vöröskereszt Várpalota 
Térségi Összevont Szociális Intézményé-
vel együttműködő fedél nélküli emberek 
és az intézetben dolgozók javaslata alap-
ján jelölték Szpisjákné Baráth Ritát.

Számára a türelem, az empátia, a má-
sik méltóságának tisztelete elsődleges. 
Mindig tudta, hogy emberekkel sze-
retne foglalkozni. Továbbtanulásakor 
először tanárképző szakot választott, 
később szociális munkás képzésre is je-
lentkezett. Idővel a hajléktalanellátás 
szakvizsgáját is letette.

Elmondása szerint ebben a hivatásban 
nincs két egyforma nap, nincs két, telje-
sen azonos módon megoldható feladat, 
mint ahogy nincs két azonos emberi 
sors sem. A mindennapok itt kihívások-
kal teli hétköznapok. Úgy véli, a másik 
ember iránti szolidaritás, egyenjogúsá-
gának elismerése, az együttműködés, a 
segítségnyújtás lehetőségeinek keresése 
az e területen dolgozók alapvetése kell 
hogy legyen. 

Rita kollégáival együtt folyamatosan 
vesz részt továbbképzéseken. A trénin-

geken nagy hangsúlyt fektetnek a szen-
zitív hozzáállás fejlesztésére.

A napi rutin-
feladatok, példá-
ul az intézményi 
adminisztráció, a 
közösségszerve-
zés, a tanácsadás, 
az érdekérvénye-
sítés és szemlé-
letformálás, a 
munkahelykere-
sés mellett lelki 
segítségnyújtást 
is szervez a lak-
hatási szegény-
ség miatt rossz 
helyzetbe került, 
fedél nélküli embertár-
saink számára.

Ebben a kihívások-
kal teli szakmában si-
kerélmény, ha egy haj-
léktalan embert vissza 
tudnak integrálni a 
munka világába, a tár-
sadalomba, és ez a vál-
tozás hosszú távon is 
fenntartható. Rita azt 
vallja, a szakmai tudás 
mellett legalább olyan 
fontos, hogy testközelből kell ismerni 
az embereket, látni a sorsukat, mert 
csak így lehet közösen megtalálni azo-
kat a lehetőségeket, amelyek hozzá-
segíthetik a rászorulókat lehetőségeik 
minél teljesebb kiaknázásához.

A munka, a hi-
vatás gyakorlása 
mellett Szpisjákné 
Baráth Rita és 
férje sportos, ak-
tív életet élnek. A 
FutaPét Tömeg-
sport Egyesület és 
a Fanyűvők Játszó-
ház is a nevükhöz 
fűződik. Sokat 
kirándulnak, a ter-
mészet és a moz-
gás szerelmesei. 
Besenyei Józseffel 
karöltve 2008-ban 

hívták életre a FutaPét Tömegsport Egye-
sületet. Azóta számos nívós futóversenyt 

rendeztek felnőtteknek, gyerekeknek 
egyaránt.

A Fanyűvők Játszóházat családi vállal-
kozásként viszik. Férjével, Szpisják And-
rással közösen készítik a népi játékokat, 
amelyekkel itt, Pétfürdőn és szerte az 
országban rengeteg programra kaptak 
már meghívást.

Párosuk december környékén még egy 
fontos feladatkörnek tesz eleget. Mikulás 
és Manócskája sok-sok gyermek örömére 
rója ilyentájt a péti utcákat, látogat el az 
intézményekbe, örömteli pillanatokban 
részesítve kicsiket és felnőtteket.

Szpisjákné Baráth Rita szociális ér-
zékenysége, emberszeretete, empátiája 
pörgős, eseménydús élete minden nap-
ját meghatározza. Úgy gondolom, méltó 
helyre került a Felkai Béla-díj. További 
munkájához sok sikert kívánunk!

Németh Viktória

A kitüntetés átvételekor

A célban
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A madarak és fák napján

Egy meleg, napsütéses májusi délutánon 
a madarak és fák napja alkalmából kü-
lönféle izgalmas előadásokkal és bemuta-
tókkal várták a Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtár munkatársai az intézmény 
előtti parkba a pétfürdői gyermekeket, fel-
nőtteket, kicsiket és nagyokat. Több család 
pléddel és elemózsiával érkezett.

A program egy izgalmas solymász-be-
mutatóval indult, Gasztonyi Dániellel és 
segítőjével, Alexandrával, aki egyben a 
párja. Nagy öröm és csodálkozás volt, 
mikor megjöttek az ország másik felé-
ből kis baglyaik társaságában, amiket a 
gyermekek megsimogathattak, illetve a 
bátrabbak akár kézbe is vehettek.

S hogy mit is jelent a solymászat? 
Idomított ragadozó madarakkal való 
vadászatot jelent. Erre a célra többféle 

madarat is használ-
nak. Dániel arról is 
mesélt nekünk, hogy 
mit csinál manapság 
egy solymász. Évek 
óta többféle ragado-
zó madarat tenyész-
tenek és nevelnek. A 
tenyésztéssel egyfajta 
genetikai tartalé-
kot is képeznek. A 
vadászat már csak 
a legkisebb része a 
solymászok tevé-
kenységének. Felhív-
ta a figyelmet arra, hogy hatalmas prob-
léma az élőhelyek pusztulása, hogy az 
állatoknak egyre kisebb életterük van, 
így folyamatosan csökken a számuk. 

A rendezvény a Nyitott szemmel az er-
dőben című interaktív előadással foly-
tatódott Plank Csaba természetfotóssal, 
aki az erdő titkairól és a rejtőzködés fon-
tosságáról is beszélt. Csaba álcaruhában 
érkezett, s magával hozta hatalmas fény-
képezőgépét. 

Elmondta, a rejtőzködés azért fontos, 
mert az állatok az ember szagát kb. 300 
méterről észlelik. Ezért a szélirányra is 
figyelni kell. Ha megérzik az ember sza-
gát, már nem jönnek elő, s nem tudjuk 
őket úgy megfigyelni, ahogy szerettük 
volna. 

Több különböző méretű agancsot is 
hozott, amiket az érdeklődők kézbe fog-
hattak. Az őzekről bennünk élő szelíd, 
idilli képpel ellentétben megtudtuk, 

hogy az őzbak valójában egy agresszív, 
zsarnok állat. Agancsát ősszel hagyja el, 
és tavaszra építi fel. Ezek az állatok min-
den évben elhullajtják az agancsaikat, 
amit kizárólag engedéllyel lehet felszed-
ni. Amíg épül az agancs, az állat nagyon 
félti, mert sérülékeny, érzékeny. 

Majd meghallgathattuk az egércinco-
gást utánzó sípot is, amivel a rókát tud-
juk magunkhoz csalogatni. De létezik 
őzhívó síp, szarvast hívó síp és külön-
böző kürtök, például a bőgőkürt. Bár 
a naplementének is van varázsa, Csaba 
inkább hajnaltájt szereti megfigyelni az 
állatokat, a napfelkeltében, ahogyan éle-
dezik a természet.

›› ›› ››
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Ezután Erdők-mezők növényei címmel 
tartott egy rendhagyó terepi sétát Kovács 
Attila biológus, madarász és Sinigla Mó-
nika okleveles természetvédelmi mér-
nök, botanikus.

Egy rövid kirándulás keretében ismer-
hették meg a résztvevők a tó környék és a 

Hősök terei park fafajait, többek között 
a júdásfát, a vadgesztenyét vagy a kínai 
papírepret. A jázmin illatára emlékezte-
tő jezsámen virágain csodálhatták meg 
a beporzást végző méheket. Bemutatás-
ra kerültek a különböző odútípusok és a 
bennük fészkelő madárfajok is. A gye-
rekek érdeklődve hallgattak a fakusz és 
csuszka közötti különbségről, az egyes 
madárfajok fészeképítési sajátosságairól, 
a tojások méret- és színbeli eltéréseiről. 
A  kis csapat néhány madárodú közös 
kihelyezésével gazdagította a pétfürdői 
parkot, végül távcsöves madármegfigye-
lésre is sor került.

Aki éppen nem az elő-
adásokat hallgatta, az 
kipróbálhatta magát a 
Fanyűvők játszóházban, 
vagy állatos puzzlet rak-
hatott ki, vagy totót tölt-
hetett az év fája, madara 
témakörökben. A helyes 
megfejtés jutalmául édes-
séget kaptak a gyerekek. 

Nagy sikere volt a 
kavicsfestésnek is, több 

kiló kavicsból sok-sok remekmű készült 
a délután folyamán. Molnár Szabolcs 
asztalánál érdekes agancsokat lehetett 
nézegetni, megtapintani, kerti madara-
kat lehetett szemügyre venni. Egy másik 
asztalnál pedig állatlábnyom-felismerős 
játékkal várták a gyermekeket, akik rá-
rácsodálkoztak a különleges, soha nem 
látott nyomokra. A közösségi ház mun-
katársai remélik, hasznos és érdekes él-
ményekkel gazdagodtak, akik jelen vol-
tak ezen a rendezvényen.

Rummelné Szemes Marianna
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Gyermeknapi forgatag Péten
„A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója olyan 

nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.” (Gárdonyi Géza)

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyv-
tár gyermeknap alkalmából május 21-én, 
szombaton változatos programokat kínált 
a családoknak, kicsiknek és nagyoknak.

Az esemény a színházteremben kezdő-
dött a macis rajzverseny eredményhirdeté-
sével, ahol Telegdi Ágnes, a Barnabás mackó 

könyvek szerzője és a rajzverseny megih-
letője köszöntötte a közönséget, és adta át 
a díjakat, jutalmakat. Ezután pedig az in-
tézmény földszintje, emelete, könyvtára, 
az épület körüli park csillogó szemekkel 
rohangáló fiúkkal és lányokkal telt meg. 

Öcsikék és hugik boldog zsibongása 
töltötte meg a tereket, ahol 
az sem volt meglepő, ha 
egy pókemberrel vagy ép-
pen egy unikornissal talál-
ta magát szembe az ember. 
Az arcfestés ez alkalommal 
is igen népszerű volt, tü-
relmes sorállással várta ki 
mindenki az orcájára pin-
gált remekművet. 

Egy másik sarokban 
csillámtetkók varázsolód-
tak az apró kis praclikra, 

kezecs-

kékre. Az emeleti nagyteremben fes-
tékekkel és kisebb-nagyobb kövekkel 
megpakolt asztal mellett mélyülhetett 
el gyerek és felnőtt a kavicsfestésben. 
Hogy erre mekkora igény van még idő-
sebb korban is, azt jól mutatta, hogy 
nem egy anyuka, vagy éppen apuka 
ragadott pemzlit, hogy elmerüljön a 
színek és formák világában, vagy éppen 
azért, mert közös élményt szeretett vol-
na a gyerekével, és ezzel tudatosan vagy 
tudattalanul is a legnagyobb ajándékot 
adta csemetéjének, hiszen azt hiszem, 
abban mindannyian egyetérthetünk, 
hogy a közösen eltöltött minőségi idő, a 
figyelem a legnagyobb kincs egy fejlődő 
lélek számára. 

›› ›› ››
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Egy másik teremben a hajfonás ki-
próbálására is lehetőség nyílt. A kislá-
nyok hosszú haját, rakoncátlan fürtjeit 
avatott kezek szelidítgették, különböző 
fonási technikákkal ismertetve meg az 
érdeklődőket. Mindeközben mód nyílt 
krumplipuska készítésre, kötélverésre, 
nemezelésre is.

Kinn a parkban a Fanyűvők népi ját-
szóterén szórakozhattak a családok. A 
liget másik árnyékos zugában az óriás 
darts és labirintus, közös erőd- és bú-
vóhelyépítés és a nerf célba lövés várta 
a kalandokra vágyókat. Mindnyájunk 
örömére a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-
ság és a Várpalotai Rendőrkapitányság 
munkatársai is jelen voltak a programon, 
jóvoltukból bárki tiszteletbeli tűzoltó-
nak vagy rendőrnek érezhette magát, 
így természetesen süvöltöttek a szirénák, 
és mindig akadt olyan, többnyire kisfiú, 
akinek fontos közlendője volt a rendőr-
ségi hangszórón keresztül. A kellemesen 
meleg időjárás ellenére a rohamrendőri 
felszerelés sem unatkozott, a sisak, a bi-
lincs és a gumibot is kézről kézre járt. 

A délután folyamán Borsos Dávid, a 
Várpalotai Rendőrkapitányság mun-
katársa és a várpalotai kutyasuli tagjai 
tartottak látványos bemutatót. Majd 
a nap zárásaként a színházteremben a 
Pitypang zenekarral táncoltak énekel-
tek, játszottak a lurkók, anyák és apák, 
papák és mamák. 

Bízunk benne, hogy élményekkel 
gazdagodva tért haza kicsi és nagy, és 
minden kisgyermek megkapta azt a faj-
ta figyelmet, amire éppen neki szüksége 
volt.

Finota Gina
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A könyvtár hírei

Borbélyné Schenek Szilvia és 
Pátkainé Gál Klára 

könyvtárosok

Könyvtárunkban áprilisban mackók 
vendégeskedtek Telegdi Ágnes írónőnek 
köszönhetően. Ehhez kapcsolódott a macis 
rajzverseny, melynek eredményhirdetésére 
május 21-én, a gyereknapon került sor. 

A Barnabás mackó meséit megálmodó 
írónő örömmel adta át a díjazottaknak 
az ajándékokat, melyek között az általa 
felajánlott könyvek, naptárak és tollak 
mellett színes ceruzák, csokik és egyéb 
apróságok voltak. 

Három korcsoportban lehetett nevezni, 
68 pályaműből korcsoportonként három 
díjazott volt, és néhány különdíj is gazdá-
ra talált. Az ovisoknál 1. Nagy Zétény, 2. 
Méreg Lili, 3. Pikcsik László lett. Különdí-
jat kapott: Nagy Zalán és Becz Lara. 
Az 1-2. osztályos korcsoportban: 1. 
Wellesz Benedek, 2. Becz Patrik, 3. Pók 

A macis rajzverseny eredményhirdetése

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyv-
tár januárban elindított olvasásra ösz-
tönző pályázata második állomásának 
végén egy találkozóra hívtuk olvasóin-
kat. A randevú célja az volt, hogy meg-
osszuk egymással az élményeinket, ötle-
tet merítsünk, és jól érezzük magunkat. 
Sokan bekapcsolódtak már pályáza-
tunkba, és a beszélgetésből egyértelmű-
en kiderült, hogy szükség van az ilyen 
kihívásokra. 

Aki szeretne még a harmadik negyed-
évben is velünk tartani, annak szeptem-

Vivien, különdíjas: Máté Lorenzó, Alapi 
Ildikó, Tósoki Áron és Csordás Kristóf. 
A 3-4-5. osztályosok közül: 1. Csikváry 

Maja, 2. Szalai Virág, 3. Szabó József, 
különdíjasok: Rummel Réka, Víg Vanesz-
sza és Kujber Milán. 

ber végéig olyan könyveket lehet válasz-
tani, amik az utazásról szólnak, vagy 
virág van a borítójukon, vagy az ifjúsági 
kategóriába vannak sorolva, vagy élet-
rajzi ihletésűek vagy férfi az írójuk. A 
szelvényeket a könyvtárban vehetik át, 
és természetesen segítünk ajánlásokkal 
is. Várjuk az eddigi résztvevőket, de az 
újonnan bekapcsolódni vágyókat is. 

Olvasson velünk!
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Molnárné Csizmadia Jolán

Keszthelyi Dalünnep, 
avagy hűsítő tippek forró nyarakra

2022. július 1-jén és 2-án a Keszthelyi 
Dalünnepen vettünk részt a Napfény Női 
Karral. Amint C. Tóth Zoltán főszerve-
ző köszöntőjéből megtudtuk, a dalünnep 
rendszeresen visszatérő rendezvénysoroza-
ta afféle véletlennek köszönhető: 2010-ben 
– egyszeri alkalommal – kórusfesztivállal 
emlékeztek meg egy 1910. júliusi esemény-
ről: Gróf Festetics Tasziló a „Dunántúli 
Dalosszövetség” tagegyleteit hívta össze kö-
zös éneklésre, bemutatkozásra. 

A 100. jubileum után nem mertek 
arra gondolni a szervezők, hogy több-
ször is sikerül megrendezni ezt a nagy-
szabású dalostalálkozót. Ám úgy tű-
nik, Magyarországon szerencsére igen 
nagy az éneklési kedv és az érdeklődés 
a távoli énekestársak munkája iránt.
Az énekkarok mégis hűségesen visz-
szajárnak Keszthelyre. Minden évben 
találkoznak, hogy megerősítsék a kö-
zös éneklés csodálatos ember- és kö-
zösségformáló hatásába 
vetett hitüket, színvona-
las kórusprodukciókkal 
szórakoztatva egymást és 
a közönséget. Az előadá-
sokat nívós szakmai zsűri 
értékeli, s igény szerint 
minősítési fokozatokat ál-
lapít meg. 

Nekünk, pétieknek 
idén ezüsteső alá sike-
rült beállnunk. Új kar-
nagyunkkal, Kutenicsné 
Izer Viktóriával először 
vettünk részt megmé-
rettetésen. Elégedettek 
vagyunk a minősítéssel, s lelkesen 
folytatjuk a munkát, legközelebbre 
megcélozva az arany fokozatot.

Az oklevelünk színétől függetlenül, a 
színpadon, azaz a helyszínként szolgáló 
Balaton Múzeum aulájának lépcsőjén 
állva átélhettük, hogy dalösszeállításunk 
tetszést aratott, figyeltek ránk, felszaba-
dult éneklésünk hangulata a közönség 
számára is érzékelhető volt, gratuláció-
kat kaptunk ismeretlenektől – még az 
ebédlőben is.

A koncertek szüneteiben, a nyári hő-
ségben Keszthely utcáin sétálva és frissí-
tőket keresve sem kellett nélkülöznünk 
a motiváló zenei élményeket. Egy-egy 
cukrászdánál, fagyizónál is kórusok 
csoportjai jelentek meg, és önfeledten 
énekeltek, bármilyen kevés ember üldö-
gélt is a szabadtéri asztaloknál. A zene 

itt is csodát művelt: a pizzasütő fiúk 
bekapcsolódtak a népdalcsokorba, egy 
karnagy a szalmakalapját poénosan 
az aszfaltra tette felfordítva, és egy kis 
stand-upot is rögtönzött hozzá, majd a 
kórusát vezényelve megmutatta, hogy 
lehet egy helyben állva táncolni, repül-
ni, összerogyni, hajszállibbenésekkel is 
dirigálni. S az utca egyszerre csak élni 
kezdett. Fagylaltozó családok, turisták, 
rolleres fiatalok tűntek fel, s a sétálókon-
certek csomópontjain áthaladva vagy 

meg-megállva részeseivé váltak a varázs-
latoknak.

A forróság elől menekülhettünk volna 
a Balaton habjai közé, de a templom is 
menedéket nyújtott. Hűs falának dőlve 
az egyházi kórusok versenyét hallgatva, 
vallásos áhítatba, igazi meditatív pilla-
natokba merülhettünk.

Majd ismét a forró utcát rót-
tuk, vissza a világi kórusok hely-
színére, a Balaton Múzeumba.
Bizony fülledt volt bent a légkör, 
amit szerencsére „megkavartak” 
a nagyszerű kórusművek vér-
pezsdítő, életteli megszólalásai. 
A vidám táncdallamok pergését 
szép lassú dallamok áradása vál-
totta, s a női és vegyeskari hang-
zásvilág után megjelent a terem-
ben az intenzív férfienergia egy 
40 fős férfikórus közvetítésével. 
Remekül előadott dalaik a végső-
kig fokozták a tüzes hangulatot, 
ám, amikor az már szinte elvisel-

hetetlenné vált, hirtelen téli tájjá változ-
tak a széksorok, csodás felfrissülést hoz-
va. Természetesen a zene varázsolta oda 
a havat, a hideget, sőt, még egy csilingelő 
szán is átsuhant a koncerttéren.

Ha jövő nyáron is lesz hőség, én sze-
retettel hívok mindenkit a Keszthelyi 
Dalünnepre, aki szeretné kipróbálni a 
zene, az élő éneklés exkluzívan hűsítő 
élményét!
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50. évfolyam- és osztálytalálkozó 

Rácz Gabriella

1972 júniusában örömmel, de kíván-
csi várakozással hagyta el két osztály a 
pétfürdői általános iskola védő-, óvóköze-
gét és kirepült. Azóta többször is találkozott 
a két évfolyam, hiszen az általános iskolai 
évek alatt gyakran volt összevonva a két 
csoport bizonyos órákon, egyéb tevékeny-
ségek alkalmából. Kicsit összenőttünk. 

Idén 50 éve, hogy elköszöntünk egy-
mástól és szeretett iskolánktól. Sokan 
sokfelé kerültünk, van, aki Európán kí-
vülre, van, aki csak a közeli országokba, 
vagy távolabb…

Ahogy általában történni szokott, kö-
zülünk is lettek kiváló szakmunkások, 
oktatók, pedagógusok, orvosok, filmes 
szakemberek…Szülőkké, nagyszülőkké 
váltunk. 

Sajnos a két évfolyamból, annak elle-
nére, hogy még csak 64-65 évesek va-
gyunk, 14 fő meghalt. Ki nagyon korán, 
az iskolai évek alatt, ki a 8. osztály elvég-
zése után, ki éppen az osztálytalálkozó 
előtti hetekben, hónapokban. 

Aki tudott, 
eljött. Örültünk 
nagyon egy-
másnak, mint 
mindig. 

Június 4-én 
3 órakor talál-
koztunk régi 
iskolánk előtt. 
Többen bizony-
talanul nézték 
régi osztály- 
vagy évfolyam-
társukat. Ha-
mar beugrottak 
a nevek, sok-sok régi sztori, csínytevés, 
kedves emlék. A tanteremben a B osz-
tály névsorát Bognár János olvasta fel, 
ismertette, hogy aki hiányzik, miért...
Kiről mit tudunk, ki az, aki nem jelent-
kezett, vagy nem értük el. 

Az A osztálynál Rácz Gabriella tet-
te meg ugyanezt. A közösen eltöltött 
másfél óra után – nagyon hálásak 

vagyunk, hogy 
bemehettünk az 
iskola egy tanter-
mébe  –, mindkét 
csoport elsétált a 
saját maga válasz-
totta helyszínre, 
hogy tovább ünne-
peljünk, beszélges-
sünk. A B osztály a 
Szabadtéri Büfében 
főzött finom ebé-
det, az A osztály a 
Diófa Étteremben 

étkezett, beszélgetett, és szegte meg a 
jubileumi tortát.

Az estét úgy zártuk, hogy akinek még 
volt kedve, ideje, meglátogatta a másik 
osztályt. Az s-sok átsétáltak a b-sekhez. 
Még ott folytattuk a beszélgetést. Sem-
mi különös nem történt, csak eltelt 50 
év…

Az A osztály osztályfőnöke Klári 
néni volt, Zsebe Lászlóné, a B osztályt 
Bánhegyi Lajosné tanárnő, Magdi néni 
irányította a felső tagozatban. Sajnos ta-
náraink közül is sokan elmentek, örök 
hiányzók már. Horváth István, Pista bá-
csi volt az igazgatónk, akit mindannyian 
nagyon szerettünk. Örülünk, hogy az ő 
nevét viseli a régi iskola. 

Mindenkire szeretettel emlékeztünk, 
aki már nincs köztünk. Természetesen 
megfogadtuk, 5 év múlva ismét találko-
zunk. Vagy előbb. 

8. a – 1972

A b-sek 50 év múlva

8. b – 1972Az a-sok 50 év múlva
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Volt egyszer egy Péti Nyár…
2022. június 24-én és 25-én ismét két-

napos programsorozattal várta Pétfürdő 
Nagyközség Önkormányzata a Pétfür-
dői Közösségi Ház és Könyvtár szerve-
zésében az érdeklődőket. A pandémia 
miatt két évre parkolópályára kénysze-
rült Péti Nyár idén június utolsó hétvé-
géjén került lebonyolításra. A rendezők 
nívós koncerteket, vidám piknikhangu-
latot és számos érdekes kísérő programot 
kínáltak a látogatók számára.

Rengeteg család, érdeklődő érkezett már az első na-
pon is a ligetbe. Az ünnepélyes megnyitón Horváth 

Éva polgármester köszöntötte a jelenlevőket, és indította útjára a Péti Nyarat. Ezt 
követően helyi és környékbeli tánccsoportok varázsoltak látványos produkciókat 
a színpadra. Fellépett a Dance Action SE, vezetőjük: Kalocsa Ágnes, az Eszterlánc 
Mazsorett Együttes, edzőjük: Ferenc Panna. Várpalotáról érkezett a Kincses Vivien 
által irányított Flash Dance és a Guttyán Attila által vezetett Vision Hip-Hop, 
és ösküi vendégeket is köszönthettünk, a Magic Dance Sportegyesületet, akiket 
Karbi Vanda edz.

A nyitány – táncvarázs
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Az idei Péti Nyár alkal-
mával is meghirdetésre 
került a főzőverseny. 

Bakonyi bográcsos ételek és grilles csodák kategóriában lehetett 
rá nevezni. 

Szombaton már kora reggel megérkeztek a ligetbe a főzésre vál-
lalkozó társaságok. Gondosan előkészítettek mindent, és rövide-
sen finom illatok és vidám hangulat uralta a patak partját. A ver-
seny kezdetén bemutatkozott a zsűri: Bedák Béla elnök, Borbándi 
Ambrusné és Molnár Gyula László. Ismertették a szempontjaikat. 
Figyeltek arra, hogy az elkészült étek beleillik-e a meghirdetett 
kategóriába, ügyeltek a főzőhely rendjére és tisztaságára, és hang-
súlyt helyeztek a tálalásra is. Többször körbejártak és ellenőriztek 
mindent. 

Amíg a felnőttek kavargattak, ízesítettek, addig az aprónép sem 
unatkozott. 10 órától islerdíszítő versenyre várták őket az árnyas 

fák alatt. A Flamingó cukrászda felajánlásának köszönhető-
en minden gyermek két habos finomságot kapott, és hozzá 
egy tálkában a díszítőelemeket. 25 gyerek szorgos kezecs-
kéje látott munkához, és varázsolt szebbnél szebb sütiket, 
melyeket a zsűri értékelt. Mindenki kapott ajándékot, a 
mesterműveket meg is ehették.

12 óra után aztán sorban érkeztek a zsűrihez a már elké-
szült étkek, és nemcsak szemet gyönyörködtetőek, de íny-
csiklandóak is voltak. Gyors fotózás után kóstolás követke-
zett, majd egy rövid értékelés keretében néhány jótanácsot 
is kaptak a szakácsok.

Peytu mezején főztem, 
Peytu mezején islert díszítettem

›› ›› ››
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Sokszor elhangzik ilyenkor, hogy a 
zsűrinek nehéz dolga volt, ezen a na-
pon sem volt ez másként, mert hosszas 
tanakodás vette kezdetét a finomságok 
mustrája után. 

A grilles csodák kategóriában egy 
induló volt, ők mutatós és finom tálat 
tettek le az asztalra, így megérdemelten 
kapták meg az elsőnek járó jutalmat, 
ami egy óriás fakanál és két tálca sör 
volt az oklevél mellé. 

A bakonyi bográcsos ételek közül első 
helyezést ért el a Csipet Csapat Sétáló 
bakonyija; második lett a Sördögök Szaf-
tos húsgombóca bakonyi módra, noked-
livel, harmadikként végzett az Akácfa 
DT. Bakonyi „Akácfa” vaddisznóraguja, 
és különdíjat kapott a Nikinausz csapat 
Bakonyi-sváb fúziós gombóca. 

Az eredményhirdetés után egy 
sommelier-bemutató is várta az érdek-
lődőket, ahol Huszák Tibor kóstolóval 
egybekötve nyújtott betekintést a mi-
nőségi borok világába.
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Tordai Levente, a Mozdulj Pét! civil szervezet vezetője, a 
Mozdulj Pét! program ötletgazdája és főszervezője idén is 
életre hívta e sport-programsorozatot, amelynek szívesen 
adott helyet a Péti Nyár. A szombaton 9 órakor kezdődő 
megnyitó után Gárdonyi Andrea vezetésével zumbás beme-
legítésre került sor, majd a különböző helyszíneken megkez-
dődtek a küzdelmek. 

Kispályás fociban, kosárlabdában, tekében, teniszben mér-
hették össze erejüket az indulók. A helyszínek az alapítványi 
foci- és teniszpálya, a PMTE tekepályája, az általános iskola 
kosárlabda-pályája voltak. A Péti Nyár színpadán a Mozdulj, 
Pét! keretében a Pétfürdői Diáksport Egyesület Péti Sólymok 
Taekwon-Do Szak-
osztálya is szerepelt 
Enyingi László veze-
tésével. 3 korcsoport 
adott ízelítőt techni-
kai tudásából. A péti 
ligetben pedig Andó-
né Horváth Erzsébet 
vezetésével nordic 
walking bemutatón, 
Gárdonyi Andreával 
zumba-kids foglako-
záson, majd játékos sportvetélkedőn vehettek részt sportolni 
vágyók. A Mozdulj, Pét! idei erőpróbái délután 
eredményhirdetéssel, érmek átadásával zárultak.

A Péti Nyár második napjának délutánján a Péti 
MTE felnőtt labdarúgói is színpadra álltak, hogy 
ünnepélyes keretek között köszönthessék őket a 
szurkolók, hozzátartozók, családtagok, a település 
sportszerető lakossága. Focistáink nagyszerű ered-
ményekkel büszkélkedhetnek. A Veszprém megyei 
Téli Kupában 3. helyezést értek el, a Veszprém 
megyei I. osztály bajnokságában bronzérmesek let-
tek, és a szezon zárásaként megnyerték a Veszprém 
megyei Kupát! Nagy Zsolt, a PMTE elnökének 
köszöntője után az érmeket, kupákat Finta Péter, 
a Veszprém Megyei Magyar Labdarúgó Szövetség 
igazgatója és Horváth Éva polgármester adták át. 

Sport
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Szombaton a ligetben 11 órától 19 óráig 
sok-sok program közül válogathattak a 
gyerekek, felnőttek, kamaszok, fiatalok, 

egyedülállók, fiatal és idősebb párok, családok, pétiek és messzebbről 
érkezők. 

A tájékoztató pontnál részletes programismertetővel, helytörténeti 
feladványokkal, kiadványokkal várták az érdeklődőket, illetve Pét-
fürdő címerét is kirakhatták puzzledarabokból. A helytörténeti totó 
kitöltéséhez, ha kérték, segítséget is kaptak az érdeklődők. A jó meg-
fejtés jutalma egy csoki volt.

A ligeti információs pontnál vehették át a menetleveleket és mester-
leveleket azok is, akik vállalták, hogy megküzdenek az erőt és ügyes-
séget kívánó akadályokkal, vagy kipróbálják az ősi kézművességek 
valamelyikét. A Veszprém Megyei Népművészeti egyesület tagjainak 
irányításával bele lehetett kóstolni a kosárfonásba, a szalmafonásba, a 
nemezelésbe, a bőrművességbe, a fafaragásba, a kötélverés-
be, a mézeskalács-díszítésbe, a kicifrázott süteményt utá-
na meg is lehetett falatozni, ráadásul még papírsárkányt 
is lehetett kreálni, majd reptetni, valamint arcfestésre is 
mód nyílt. Az elkészült kis műremekeket természetesen 
mindenki hazavihette. Aki legalább 4 mesterséggel meg-
próbálkozott, az az aláírt, szignózott mesterlevél mellett 
egy Pétfürdő címerével díszített hűtőmágnest is ajándék-
ba kapott. 

A liget másik oldalán mászófal, kalandpálya, óriás 
felfújt játékok, lovaglási és kocsikázási lehetőség, va-
lamint a Fanyűvők játszótér találékonyságot igény-
lő játékai hívogatták a gyerekeket és felnőtteket. Aki 
legalább négy helyen próbára tette ügyességét, erejét, annak vitézi oklevelet adtak át a közösségi ház munkatársai egy 
nyakba akasztható érem kíséretében. 

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban pedig szintén 
a vitézi próba részeként airsoft-lövészet, utazó planetárium, 
retro tv-s játékok és helytörténeti szabadulószoba fogadta a 
betérőket. A szabadulószoba feladatain magukat átküzdők 
a rengeteg hasznos információn túl, amelyet elraktározhat-
tak a buksijukban, egy csokit is kaptak útravalóul.

A nap végén aztán a menet-és mesterlevelek kitöltve, 
aláírással ellátva, a jól megérdemelt lovagi éremmel, a 
hűtőmágnessel, a begyűjtött csokikkal együtt igazolták, 
hogy izgalmasan, szórakoztatóan, kreatívan, tevékenyen, 
sportosan és valóban emlékezetesen telt az idő a Péti Nyár 
szombatján kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Kísérő programok
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Településnéző kisvonat
Az elmúlt évek hagyományainak 

megfelelően a Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtár mellől szombaton óránként 
indult a településnéző kisvonat, amely 
Pétfürdő jeles, érdekes pontjait érintve 
haladt végig útvonalán.

Tűzijáték
Sok éve hagyomány már, hogy a Péti 

Nyár nyitóestjén, pénteken tűzvirágok 
festik színesre az eget. Idén sem volt 
másképp. A 2022-es tűzijáték, a szín-
fény- és formakavalkád megálmodója 
és kivitelezője Lőrincz Róbert volt.
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Orosz György

Az utóbbi évtizedekben a stand-up comedy egyre népszerűbb hazánkban. A műfaj két karakteres 
alakja, Orosz György és Tóth Imre, ismertebb nevén Bruti járt itt a ligetben szombat délután. 90 perces 

műsorukkal önfeledt szórakozásra, nevetésre, „gőzkiengedésre” teremtve alkalmat a publikumnak. 

Tóth Imre, Bruti

Stand-up comedy 

1. A Péti Nyár koncertsorozatát péntek délután a Sopianae Brass Quintet kezdte meg. Tagjai fiatal, többségük-
ben konzervatóriumban tanuló pécsi zenészek, akik január óta játszanak együtt. A tehetséges, szép jövő előtt 

álló együttes kedvenc számaiból válogatott egyveleget mutatott be a közönségnek.

Koncertek
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2. Az est első fellépője a Hősök hiphop, 
rap formáció volt, akiket kitörő öröm-
mel üdvözölt a nagyérdemű. A csapat 
2001 óta tevékenykedik a honi rap 
szcénában. Ez alatt az idő alatt lemezek, 
szólóalbumok sorát jelentették meg, or-
szágos ismertségre tettek szert, minden 
nagyobb hazai fesztiválon megfordul-
tak. A pétfürdőiségét büszkén vállaló 
Eckü /Baranyai Dani/ vezényletével a 
Hősök fergeteges hangulatot teremtett 
a ligetben. 

3. A pénteki nap zárásként a rockabilly,  
a rock and roll, agarage és a modern 
nagyváros lüktetését hozó junglestílust 
képviselő-elegyítő Mystery Gang lé-
pett színpadra. Az 1998-ban alakult 
együttes külföldön és itthon is népsze-
rű. A showelemekkel tűzdelt produk-
ció közben jó páran táncra perdültek a 
ligetben, átélve az Egry Péter és gárdája 
által megelevenített életérzést.
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4. Szombat délután Farkasházi Réka és 
a Tintanyúl zenekar indította el a zenei 
produkciók sorát. A 2006-ban alakult, 
azóta országos ismertségre és népsze-
rűségre szert tevő együttes eltökélt 
szándéka, hogy a kortárs gyermekvers-
irodalmat zenei köntösben népszerűsít-
sék. Ízlésformáló szerepük tudatában 
igényes, az egész családot megszólító 
koncertet adtak a péti ligetben is.

5. A szombat délután következő fellé-
pője a Zenével írt történelem egyesü-
let volt, amelyet 2009-ben Várpalotán 
alapítottak a városban és környékén élő 
énekesek, moderntánc- és népitánc-cso-
portok. Az egyesület tagjai feladatukul 
tűzték ki, hogy modern stílusba cso-
magolva idézzék meg közönségüknek 
a magyar történelem nagy pillanatait 
ismert és kevésbé ismert dalok összefű-
zésével. A Péten előadott zenés-táncos 
műsoruk címe Ez itt az én hazám volt.

6. A nagyszínpadi átállások szüneteiben 
két koncert is lezajlott a ligetben szom-
baton. A Woyo csapatának dobolása kü-
lönleges élményt nyújtott 
azoknak, akik köréjük 
gyűltek a patak partján.  
A woyo bambara nyelven 
a jelent, a flow állapotát 
jelöli. A Woyo-sok en-
nek megéléséért zenélnek. 
Hisznek az ősi ritmusok 
közösséget kovácsoló ere-
jében, amikor elvárások 
és kényszer nélkül bárki 
rátalálhat önfeledt, lelkes 
önmagára. Ebből a szen-
vedélyesen áradó, lelket 
átmosni képes életszeretetből kaphatott 
ízelítőt az, aki leült közéjük dobolni 
ezen a délutánon.

7. Más világ, más életérzés. Hatalmas 
lendülettel perdült a nagyérdemű elé 
szombat délután a Pécsi Tudomány-
egyetem Művészeti Karának rézfú-
vós és ütős hallgatóiból verbuválódott 
Just Brass zenekar. 2013 óta játszanak 
együtt. Vérpezsdítő, temperamentu-
mos muzsikájukkal bizonyították, 
hogy akár a retró slágereknek, akár a 
mai zenéknek csakis jót tehet egy me-
rész fúvós átirat.
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8. A 2022-es Péti Nyár szombat esté-
jének egyik főszereplője a Fonogram-
díjas, többszörös aranylemezes Margaret 
Island volt. A 2014-ben alakult együttes 
dalaiban akusztikus és folk-popos hang-
zásvilágot elegyít össze, de fontosak szá-
mukra a gyökereik, ezért a népzenéből 
és a régi magyar beatszámokból is me-
rítenek ihletet. Máig az őszinte örömze-
nélésben hisznek, amire abszolút vevő 
volt a péti közönség. A könnyed, pozitív 
és elgondolkodtató üzenetekkel tűzdelt 
dalaikat együtt énekelte velük fiatal és 
idősebb egyaránt.

9. Az ifjúság ikonjai 
után a nagy öregeké 
volt a Péti Nyár szín-
pada. A hazai rock-
metal színtér egyik 
klasszikusa, az idén 
fennállásának 50. év-
fordulójához érkezett 
Lord zenekar zárta 
a 2022-es Péti Nyár 
koncert-sorozatát. 
A szombathelyi hard 
rock-együttest 1972-
ben alapították. Az 
elmúlt évtizedek alatt 

számtalan formációban ját-
szottak. A tagcserék ellenére is 
megőrizték arculatukat, erede-
tiségüket, karcos egyediségüket, 
amit töretlen rajongótáboruk is 
bizonyít. 2022. június 25-én este 
a péti liget nemcsak helyiekkel és 
környékbeliekkel volt tele, de az 
ország minden tájáról itt voltak a 
Lord-fanok, akik hatalmas han-
gulatot teremtve az együttessel 
együtt lélegeztek-daloltak másfél 
órán keresztül. 
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A programsorozat szom-
bat éjjel utcabállal, stíl-

szerűbben ligeti vagy réti bállal zárult. 
DJ BackElite (Horváth Zoltán Csaba) 
lemezlovas rendületlen lelkesedéssel 
és elánnal szolgáltatta a talpalávalót 
a sűrű sötétből szép lassan pirkadó ég 
alatt a szép számban bulizóknak, akik 
később egyre gyérültek és fáradtak. 
Végül néhány óra elteltével az utolsó 
hangfoszlányig kitartó keménymag 
búcsúztatta el a 2022-es Péti Nyarat.

A Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár csapata 

köszönetét fejezi ki: 
Horváth Éva polgármesternek és 
Pétfürdő  Nagyközség Képviselő-testületé-
nek azért, mert biztosították azt a nem kevés anyagi forrást, 
amely lehetővé tette a 2022-es Péti Nyár előkészítését és végigvitelét,
dr. Bakonyi Csilla orvosnak áldozatos, türelmes munkájáért,
Béni Norbert önkormányzati képviselőnek a retró-számítógépes 
szoba működtetéséért,
Borbándi Ambrusnénak az önkéntesek szervezéséért, a főzőversenyen 
nyújtott segítségéért, 
Budai László könyvtárvezetőnek, a Pétfürdő Értékei Alapítvány ku-
ratóriumi elnökének és munkatársának, Molnárné Csizmadia Jolán-
nak a helytörténeti szabaduló-játék életrehívásáért, lebonyolításáért,
Buzás Dánielnek a rendezvény fotózásáért, 
Iregi Mártának az önkéntesek szervezéséért, a tájékoztatóponton vég-
zett munkájáért,
Kalocsa Ágnesnek, a Dance Action vezetőjének a pénteki táncvarázs összeállításá-
hoz nyújtott szakmai segítségéért,
Kőmíves Judit intézményvezetőnek, aki a Mozdulj Pét! programsorozatához ren-
delkezésünkre bocsátotta a tankerület engedélyével az iskola udvari sportpályáit,
Lukács László tűzoltó őrnagynak az időjárás-előrejelzés figyeléséhez, az esetleges 
veszélyhelyzet kivédéséhez nyújtot ttámogatásáért,
Molnár Ferencnek, a Várpalota-Pétfürdő Kertbarátkör vezetőjének, akinek segítsé-
gével bővíteni tudtuk öltözősátraink számát,
Molnár Gyula László képviselőnek a főzőverseny szervezésében és lebonyolításá-
ban nyújtott segítségéért,
Morina Dianának az islerdíszítő verseny előkészítéséért, finanszírozásáért,
a pétfürdői polgárőröknek elsősorban a terület két éjszakán keresztül történt őrzéséért, a tűzijáték tó körüli biztosításáért,
Tordai Leventének a Mozdulj Pét! megszervezéséért, lebonyolításáért,
a Várpalotai Rendőrkapitányság munkatársainak határozott, szakszerű és hatékony segítségükért, 
a tájékoztatópontokon végzett munkájukért:
Barta Katalinnak, Hamperger Lászlóné Zsuzsának, Horváth Lászlónak, Horváth Lászlóné Jolikának, Kálmánchei Miklósné Icu-
kának, Katonáné Borka Katalinnak, Kissné Sáfrán Katalinnak, Körmendi Miklósné Terikének, Lórántné Sáfrány Klárának, Nagy 
Ágotának, Rigó Lászlóné Mariannak, Rózsásné Ferenczi Gyöngyinek, Sándor Józsefné Marikának, Süle Erikának, Szabó Lászlóné 
Verának, Tóthné Sebestyén Zsuzsának, Varga Károlyné Zsuzsának.
Diákönkénteseinknek is köszönjük a segítségét, név szerint: Gábriel Ádámnak, Lálity Dominiknak, Lálity Lilinek, Lőrincz Bri-
gittának, Medve Attilának, Molnár Zsoltnak, Széplaki Attilának, Velenczei Rolandnak.
Végül, de nem utolsósorban minden előkészítő, szervező, segítő, lebonyolító, technikai munkatárs, önkéntes, fellépő, kézmű-
ves, animátor, árus és kitelepült büfés nevében köszönjük Pétfürdő lakosainak, hogy eljöttek, és érdeklődésükkel, jelenlétük-
kel értelmet adtak a munkánknak.

Köszönet

Utcabál
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Napközis tábor Pétfürdő, 2022.
„Nyakunkon a nyár már, 
nyomában a játék, 
mezőt, hegyet járni
eltökélt a szándék.”
(Balogh József)

A régi hagyományoknak megfelelően 
idén ismét megszerveztük a nyári nap-
közis tábort június 27. és július 29. kö-
zött 5 héten keresztül. Ez a gyerekeknek 
ingyenes, csak a napközis térítési díjat 
kell a szülőknek fizetni (napi háromszori 
étkezés), illetve a különböző belépőket. 
A táborba azok a gyerekek jöhettek, akik 
vagy pétfürdői lakosok, vagy a pétfürdői 
Horváth István Általános Iskola tanulói. 
Ebben az évben 80 főben maximalizál-
ták a tábor létszámát, ezért a 2. és 3. hé-
ten közel 15 gyerek volt várakozólistán. 
Köszönet Csincsiné Koltay Gabriellának, 
aki nemcsak a tábor étkeztetését koor-
dinálta, de nyomon követte a tábor lét-
számát, és értesítette azokat, akik csatla-
kozhattak hozzánk.

Minden hét végén a csoportvezetők-
kel előre megterveztük a programokat, 

melyek felkerültek a tábor facebook-
oldalára. Így a szülők előre értesültek a 
következő hét eseményeiről. Igyekeztünk 
változatos programokat szervezni a gyere-
keknek. Ebben nagy segítségünkre volt a 
Pétfürdői Közösségi Ház vezetője, Angeli 
Katalin, illetve a ház összes dolgozója. A 
tábor 2. hetén 11 állomásos csapatver-
seny, a 4. héten kézműves foglalkozás 
(kosárfonás, bőrözés, kőfestés stb.) várta 
a táborozókat. Részt vehettünk az általuk 
meghívott bűvész műsorán, illetve meg-
tekinthettük a színházi előadást.

Minden hétfői nap a táborba érkező 
gyerekek csoportokban való elhelyezé-
sével, illetve az 50 órás közösségi szol-
gálatosok bemutatásával kezdődött. 
Megismerkedtek az adott héten dolgozó 
felnőttekkel is. Ezúton mondok hálás 
köszönetet mindazoknak (csoportve-
zetőknek, pedagógiai asszisztenseknek 
konyhán dolgozóknak, takarító nénik-
nek, középiskolásoknak), akik igyekez-
tek igazi kikapcsolódást biztosítani a 
gyerekeknek. 

Az első hét kivételével kétszer voltunk 
a Balatonnál. A fürdőzés volt a fő cél, 
de ha hűvösebb volt is, lementünk, mert 
akkor a parton szerveztünk programo-
kat. A homokvárépítő versenyt nem le-
hetett kihagyni.

Jártunk az Albert-pihenőnél, kido-
bóztunk, halacskát úsztattunk, szám-
háborúztunk, rókavadászatot tar-
tottunk, csónakáztunk, rengeteget 
kézműveskedtünk (sókerámia, polipké-
szítés, színezés, karkötőfonás stb.)

A forró napok elviselhetőségét nem-
csak párakapuval segítettük, hanem a 

kollégák, leleményességüket bizonyítva, 
vizes csapatversenyt is szerveztek. E mű-
fajban nagy sikert aratott a vízzel meg-
töltött vízibombák áthelyezése lábbal az 
egyik vizes fazékból a másik fazékba. 
Annyi vízibombánk maradt, hogy az 
utolsó héten, aki bevállalta, csatázhatott 
velük… Majd az eldurrant lufik össze-
szedéséért édességet adtunk. Ugyanúgy, 
mint minden verseny jutalmazásaként. 
Így rengeteg csokit, cukrot, nyalókát 
oszthattunk szét.

Finom volt a felajánlott gyümölcs. 
Örömmel fogadtuk az ingyen fagyit 
Nagyné Szigeti Mária és Molnár Gyula 
László képviselők felajánlásaként.

Látogatók voltunk a pétfürdői tűzol-
tóságon. Fantasztikus élményt jelentett, 
hogy a kosárral magasba emelkedhettek, 
magukra ölthették az oxigénpalackot, 
beszállhattak a tűzoltóautóba, bejárhat-
ták a tűzoltóság területét a gyerekek. 
Köszönjük!

›› ›› ››
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Jurácsikné Vékony Anna táborvezető

Szeretnénk megköszönni a gyerekek 
és a szülők helyett ezt a táboroztatási 
lehetőséget Pétfürdő Nagyközség Ön-
kormányzatának és a Horváth István 
Általános Iskolának. Nagyon sok em-
berrel találkoztunk, akik elmondták, 
hogy mennyire egyedi ez a tábor, mert 
a legtöbb településen egyáltalán nincs, 
vagy nagyon sokba kerül.

Külön szeretném megköszönni, Béni 
Norbertnek, hogy folyamatosan támasz-

kodhattunk rá, legyen az techni-
kai vagy emberi segítség.

Mi jól éreztük magunkat, a mai 
napig szívesen nézegetjük a tábori 
életképeket a neten, és reméljük, 
Önöknek is tetszenek a minden-
napjainkból kiszedegetett mazso-
lák.

Remélem, a kellemes kikapcsoló-
dás után mindenki kipihenten kezdi a 
2022/23-as tanévet. 

„Ne légy szomorú, ha búcsúzni kell. 
Búcsúra szükség van az új találkozáshoz.” 
(Richard Bach)



Pétfürdői Krónika
XX. évfolyam 184. szám

28

Ismét musical- és operett-tábor Pétfürdőn

Pátkai Brigitta Kíra

Az idei évben három hétig ismét ská-
lázás, tánccipők kopogása, duettek és 
áriák éneklése, táncos szoknyák suhogása 
töltötte be reggeltől késő estig a Pétfür-
dői Közösségi Ház és Könyvtár tereit. 
Július 21-e és augusztus 9-e között ti-
zenhetedik alakalommal került megren-
dezésre az Országos Musical- és Operett 
Kurzus, melynek második éve ad otthont 
Pétfürdő. 

Ezen a nyáron 30 lelkes fiatal látoga-
tott településünkre, hogy szakemberek 
segítségével ismerje meg, sajátítsa el a 
musical, operett és zenés színházi műfa-
jok alapjait, stílusjegyeit, és betekintést 
nyerjen a színház világába. A kurzus 
művészeti vezetője hangképző tanára, 
Szabó Szilvia énekművész volt. Mun-
káját Lőrincz Máté táncművész, tánc-
pedagógus, Halas Adelaida színművész, 
operettprimadonna és Endrész Ferenc, a 

Magyar Állami Operaház magánéneke-
se segítette.Művészvendégek is érkeztek, 
itt járt Bátori Éva, a Magyar Állami 
Operaház magánénekese, érdemes, ki-
váló művész, valamint Kerényi Miklós 

Máté és Kardffy Aisha, a Budapesti Ope-
rettszínház művészei.

Minden évben a kurzust egy gálamű-
sorral zárják, melynek idei premierje au-
gusztus 9-én zajlott a veszprémi Hang-
villában. Az első részben a Tíz másodperc 
című musical-színdarabot láthatták a 
nézők, melyet Endrész Ferenc és Wéber 
Tamás színész írt és rendezett. A máso-
dik felvonásban az operett műfaja került 
előtérbe, e rész rendezője Szabó Szilvia és 
Wéber Tamás voltak. A gálán az alko-
tók, a felkészítő művészek, köztük Ruisz 
Rebeka táncos, énekművész és Sipos Ba-
lázs, a kurzus „örökös tagja”, valamint 
a „diákok” közösen léptek színpadra. 
Az előadás fergeteges sikert aratott. Aki 
nem tudott részt venni az előadáson az a 
youtube-on megnézheti a felvételt.
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Ferenc Panna

Edzőtáborozott az Eszterlánc Mazsorett 
Együttes

Augusztus 8. és 11. között 
edzőtáborban vettek részt az 
Eszterlánc Mazsorett Együt-
tes táncosai. Óvodástól egé-
szen középiskolás korig 21 fő, 
tehát majdnem minden tag 
keményen edzett 4 napon ke-
resztül a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár falai között, 
dacolva a meleggel és a fáradt-
sággal. A tábor célja a gyere-
kek látókörének szélesítése, 
valamint a következő szezonra való alapos 
technikai felkészülés volt. 

Első nap Gondán Alexandra vendég-
tanár látogatott el hozzánk, aki az Or-
solya Fashion Line Mozgásművészeti 
Egyesület táncosa és edzője több éve, 
Budapesten végzett táncművészeti főis-
kolát. A modern tánc mellett a lányok 
belekóstolhattak a klasszikus balettbe 
is, így a tábort számukra ismeretlen 
tananyagokkal, friss szemszögből kezd-
hettük. 

A keddi nap volt a legnehezebb, hi-
szen két tanár is tanított, az edzés reggel 
nyolctól délután négyig csak az ebédszü-
net erejéig állt meg. Az egyikük Takács 
Titanilla, az Öttevényi Kavalkád Sza-
badidő és Sportegyesület tagja és edzője, 
többszörös világbajnok mazsorettes volt. 
Segítségével a lányok két korcsoportra 
bontva tanulhattak új bottechnikákat, 
így a kisebbek és a nagyobbak is a saját 

szintjükhöz mérten fejlődhettek. Hajas 
Attila testnevelőtanár és taekwondoedző 
a torna és akrobatika alapjait adta át, ez-
zel meghozva a kisebbek és nagyobbak 
kedvét a további fejlődéshez. 

A tartalmas és fá-
rasztó nap után más-
nap nehezen indult 
a reggel, mindenki 
erős izomlázzal küz-
dött, de szerencsére 
a kitartás legyőzte a 
kimerültséget, így a 
szerdai nap jókedv-
vel és csapatépítő 
játékokkal, ismét-
lésekkel és új tan-
anyagok tanulásával 
telt. Hosszú beszél-
getések és tervezések 
zajlottak az eljövendő és az elmúlt sze-
zonról, illetve minden csoport belepil-
lanthatott a következő év koreográfiáiba 
is. Tanultunk tréning-anyagokat, illetve 
szabadlevegőn is gyakoroltuk a bottech-
nikát, hiszen igazán magasat dobni csak 
olyan helyen lehet, ahol nincsenek felső 
határok. Szerencsére a gyerekek egyre 
bátrabban próbálják meg a nehezebb 
és bonyolultabb elemeket, és a kisebbek 
sokat tanulnak és inspirálódnak a na-
gyobbaktól. Az utolsó napon már csak a 
koreográfiákon volt a hangsúly, készülve 
ezzel a szeptemberi kemény munkára. 

Természetesen nem csak edzéssel telt 
az idő. A kézműves program alatt gyö-
nyörű képeslapok, rajzok, könyvjelzők 
születtek, illetve több inspiráló filmet 

is megnéztünk. A programba belefértek 
érdekes páros lazító gyakorlatok, melyek 
a tagok egymás közti bizalmát növelték, 
illetve relaxáltak is. 

Reméljük, az elmúlt napok kemény 
munkája meghozza gyümölcsét, és 
szeptemberben újult erővel vághatunk 
neki a következő tanévnek. Ezúton sze-
retnénk megköszönni mind vendégta-
nárainknak, mind a közösségi ház ve-
zetőségének és dolgozóinak a munkát, 
a segítséget és a lehetőséget. Találko-
zunk a következő péti rendezvényen, 
melyen táncosaink bebizonyíthatják, 
mennyit tanultak és fejlődtek az elmúlt 
időszakban!
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Nyári programsorozat a közösségi házban
Újra kikapcsolódtunk

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyv-
tár idei nyári Kikapcsolódó sorozatának 
első alkalmára június 6-án került sor, 
amikor egy egész napos helytörténeti 
játékkal vártuk a gyerekeket, felnőtte-
ket, családokat és baráti társaságokat. 
Ez rendezvény az idei ünnepi, jubileu-
mi év előtt tisztelgő programok egyike 
volt. Mitől és miért jubileumi év 2022? 
Mert 25 éve annak, hogy 1997. október 
1-jével Göncz Árpád, a magyar köztár-
saság akkori elnöke önálló településsé 
nyilvánította Pétfürdőt. 

A hozzánk betérők helytörténeti játé-
kunk 11 állomásán tehették magukat 
próbára, ahol Pétfürdő történetével, neve-
zetességeivel, szimbólumaival ismerked-

hettek meg. Közel 90-en 
játszottak velünk, ven-
dégül láttuk a pétfürdői 
nyári napközi tábor 
gyermekeit, és velünk 
tartott több család, bará-
ti kis közösség is. 

Jöjjenek most velünk, 
állomásról állomásra 
haladva kukkantsanak 
bele e mozgalmas nap 
történéseibe. 

Az első állomáson 
Pétfürdő nevezetességeit 
gyűjtöttük össze fotókon, 
persze sok-sok kakukk-
tojással, és ezek közül kellett kiválogatni, 
felcsipeszelni és megnevezni a helyieket. 

Második állomásunk a címermin-
dentudó volt. Itt a pétfürdői címerből 
készítettünk sokféle méretben, színben 
kirakókat. A mágnestábla másik oldalán 
a magyar címert kértük összerakni apró 
elemekből. 

A következő, Malom emlékhellyel 
kapcsolatos, állomáson pecázni kellett. 
A kifogott halak hasán az utolsó ma-
lomkövön található szöveg darabjait ta-
lálták meg, ezt kellett összeállítani. 

A menetlevél szerinti negyedik állo-
máson a Nitrogénművekhez, a PMTE-
hez és a Hollós vendéglőhöz köthető 
fejtörőket, keresztrejtvényt, totót old-
hattak meg a játékban résztvevők. 

Az ötödik helytörténeti próbán az 
1848-as forradalom és szabadságharc 
péti emlékművének márványtábláján 
olvasható idézet 

szövegét daraboltuk fel, ezt kellett re-
konstruálni. ›› ›› ››
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Bí-bú-báppálábú

Nem, nem ártott meg nekünk a rekke-
nő hőség, és egyetlen betűt sem írtunk 
el. A címben egy különleges, bűverejű 
kifejezést osztottunk meg az olvasókkal. 

A bí-bú-báppálábú eddig titkos, most 
már közkinccsé tett varázsszó július 13-
án délután, a szünidei Kikapcsolódó 
programsorozat 2. alkalmán a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár előtti park-
ban vésődött a fejünkbe.

Rieger Dani bűvész-illuzionistától hal-
lottuk, miközben ámultunk és bámul-
tunk. Egy-egy igazán komoly próbatétel 
előtt vele együtt ismételtük el, ha kellett, 
torkunk szakadtából kiabáltuk, ha kellett, 
csak szépen, szelíden mondtuk, és lássatok 
csodát, minden varázslat sikerült!

Mágikus erejű szavakat tanulni, meg-
lepődni, a mindennapi valóságból kisza-
kadni nagyszerű érzés! Mi kell egy ilyen 
élmény átéléséhez? A péti recept szerint: 
szükség van hozzá egy közvetlen, humo-
ros, boszorkányosan ügyes, tehetséges 
bűvészre, és persze jelen kell legyen egy 
minden csínyre, mirákulumra, furfang-
ra nyitott publikum is.

Dani pillanatokon belül 
bűvölte meg gyerekekből és 
felnőttekből álló közönségét, 
és állíthatjuk, mágikus ereje 
egy pillanatra sem tört meg, 
a produkció utolsó pillana-
táig kitartott. Meghökken-
tünk, jókat nevettünk, és 
őszinte szívvel elvarázsolód-
tunk. 

Vidám és önfeledt délután-
ban volt részünk, miközben 
azt is megtanultuk, ha va-
lami lehetetlen, józan ésszel 

megvalósíthatatlannak tűnő feladat 
előtt állunk, például magasra kell emel-
nünk egy asztalt, amihez nem érhetünk 
hozzá, akkor mormoljuk el magunkban, 
hogy bí-bú-báppálábú, közben koncent-
ráljunk erősen, és várjunk, türelmesen 
várjunk…, ha nem történik semmi, 
akkor haladéktalanul hívjuk segítségül 
Danit, mert vele a csoda garantált.

Egy különleges állomás is bekerült 
délután a sorba, mivel a kor mozgóké-
pes dokumentálására hivatott Pétfürdői 
Közösségi Televízió a közösségi házban 
működik, így a stúdióban bepillantást 
nyerhettek az érdeklődők a műsorkészí-
tés kulisszatitkaiba.

Kézműveskedés is várta a gyerekeket, 
papírhajót hajtogattak és úsztattak. 

A soron következő próba helyszínén az 
Ifjúsági-tavon átívelő hidat kellett újra 
alkotni. 

Ezután a péti templom kazettás meny-
nyezetéről, belső teréről, illetve a temp-
lomról készült fotók puzzledarabjainak 

összerakása következett. A két ólom-
üvegablakon olvasható idézetből ké-
szült betűtáblák kitöltésének megfejté-
se pedig településünk templomának a 
neve volt. 

A régen és most állomáson fotók páro-
sításával ügyeskedhettek, beazonosítva 
a régi és a napjainkban készül fotókkal 
Pétfürdő egyes részeit. 

Végül az előcsarnokban található 
üvegvitrinben elhelyezett számtalan, 
Pétfürdővel kapcsolatos kiadvány között 
bogarászhattak, itt egy betűrácsban tud-
ták megkeresni, kiegészíteni a 12 kötet 
címét. 

Lelkesen, érdeklődően haladt végig 
kicsi és nagy 3-4 fős csapatokban az 
állomásokon. Végül mindenki bezsebel-
hette jól megérdemelt jutalmát, a csoko-
ládét és egy Pétfürdő címerével megfes-
tett hűtőmágnest. 

Köszönettel tartozunk mindenek-
előtt Gelencsér Istvánnak, aki az első 
állomáson fogadta a gyerekeket és két 
diáksegítőnknek, Velencei Rolandnak 
és Medve Attilla Bencének, továbbá a 
Fanyűvőknek, akik játékaikkal színesí-
tették a programot.

Köszönjük, hogy velünk játszottatok, 
velünk játszottak!
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Hűsöltünk és bütykölgettünk
Kézműves délutánra  hívtuk a gyer-

mekeket július 20-án délután a szüni-
dei Kikapcsolódó programsorozat 3. 
alkalmára a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtárba.

A hőségriadó miatt a foglalkozásokat 
szabadtér helyett légkondicionált helyi-
ségeinkben tartottuk meg.

Akik jól bírták a tikkasztó meleget, és 
kimerészkedtek a parkba, azok a lombos 
fák alatt a Fanyűvők játszóház faalkal-
matosságaival tölthették el az időt.

A hűs falak között az emeleti nagy-
teremben a jelenlevők kipróbálhatták a 
szalmafonást Szukits Éva, a kosárfonás 
mesterségét Hegedűs Árpád bácsi türel-
mes irányításával. Gáspár Marianna 
asztalánál bőrékszerek készültek. Egy 
másik helyiségben színezésre nyílt lehe-
tőség. A földszinten pedig a kavicsfestés 
rejtelmeivel ismerkedhettek kicsik és na-
gyok.

A délután végén mindenki keze tele 
volt színesre festett, ezáltal életre keltett 
kavicsokkal, bőrből sodort nyakláncok-
kal, gyűrűkkel, szalmából font hajpán-

tokkal, ajtódíszekkel, vesszőből ügyes-
kedett edényalátétekkel. Köszönjük, 
hogy itt voltatok!
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Lesz kérem, mindenféle fogás, nem lesz nyafogás 

Izgalmas események történtek a Ki-
kapcsolódó programsorozat utolsó 
alkalmán július 27-én a Pétfürdői Kö-
zösségi Ház és Könyvtár előtti liget rög-
tönzött konyhájában. 

Ezúttal a pécsi Hangerdő Társulat Va-
csorázz velünk című 3 szereplős interak-
tív produkciójára vártuk a gyerekeket. 
A társulat 2015 óta játssza nagy sikerrel 
ezt az előadást. Felhőtlen 45 percben fő-

zőcskézhettünk a tökéletlen kuktával, a 
mindent tudó séffel és az ügyes konyha-
lánnyal. 

A főzés természetesen egy alapos kö-
zös kézmosással kezdődött.

„Készült” leves, főétel és desszert is; 
cukorborsóleves, káposztás tészta.

S hogy minden odaégett? Sebaj! A 
szilvásgombóc a végén megmentette a 
helyzetet.

A jókedv garantált volt, a gyerekek ak-
tívan részt vettek a mókában, a dalok, 
mesék, versek átszőtték a cselekményt.

Hamar kiderült, kik a jövő pétfürdői 
kiskukta-reménységei. És a műsor végén 
még a kellék-káposzta is elfogyasztásra 
került.
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Beleolvasó
„Egy család regényes története a Tiszától a Gangeszig”

Mörk Leonóra társaságában Németor-
szágba kalandoztunk az előző lapszám-
ban. Ezúttal még ennél is messzebbre 
utazunk. S hogy hol találjuk meg egyszer-
re a hagyománytisztelő Magyarországot, 
a misztikus és bölcs Indiát és a szabados 
Amerikát? Szűcs Péter Dharma című re-
gényében…

Napjainkban mind többen ismerjük 
fel, milyen tudás rejlik az indiai filozófu-
sok és a keleti bölcsek spirituális megál-
lapításaiban. Ám ezek megértése olykor 
kihívást jelenthet. Talán ha a tanulságot 
egy olvasmányos történetbe foglalják 
nekünk, ami nemzedékeken át vezetve 
jó néhány szereplő életébe is bepillantást 
enged, akkor érthetőbbé válik a lényeg. 

Indulásképpen azért érdemes tisz-
tázni, mit is jelent maga a dharma. A 
könyv gondolatai fedik ezt fel nekünk: 
„A hinduizmusban a dharma a természet 
örök törvénye, a létezés igazsága. Az elke-
rülhetetlen életfeladat és a kötelesség. Az 
összhang, a külső és belső harmóniája, a 
tökéletes jelenlét. (…) Az is az örök tör-
vény része, hogy az igazságot nem lehet 
elkendőzni. A múltból fakad a jelen, és a 
jelenre épül a jövő…” 

S ez még nem minden, mert ez a 
szankszkrit kifejezés arra is rávilágít, 
milyen hatással vannak egymásra az 
emberi sorsok. Már egy mikroközösség, 
egy család története is kusza szálak szö-
vevénye. Egyik tag élete hat a másikéra. Egy múltbéli történés befolyással bír a 

jelenre, s az, hogy most miként reagál-
nak rá, meghatározhatja a jövőt, még 
akár a következő generációk számára is. 
Ugyanakkor megeshet, hogy éppen az 
eljövő egy történése képes más mederbe 
terelni a múlt folyamát. 

A múlt Szűcs Péter történetében az 
1956-os eseményekig vezet. Tényszerű 
leírásokat olvashatunk a forradalom-
ról… Aztán elidőzhetünk a rendszervál-
tás korában is, mielőtt megérkezünk a 
jelenbe. Térben pedig egészen Ameriká-
ig és Indiáig, a Gangesz partjáig merész-
kedhetünk. 

A szerző egy utazó blogger, újságíró, aki 
szívesen kutat a régmúlt események lán-
colatában, emlékek és történetek között, 
amik tán megfakultak, de egy család le-
gendáriumában még rájuk lehet bukkan-
ni. Élményeiből, felderített titkokból, té-
nyekből és fikcióból áll össze letehetetlen 
könyve, mely nemcsak az alcímre (Egy 
család regényes története a Tiszától a Gan-
geszig) ad magyarázatot, hanem egyszer-
smind rávilágít egy család mechanikájára, 
működésének legapróbb mozgatórugóira 
is… Szűcs Péter nem hétköznapi történet-
mesélő, érdemes a szavaira figyelni. 

A regény természetesen könyvtárunk-
ban is megtalálható, s kortárs magyar 
szerzős könyvként illeszkedik az Olvas-
son velünk kihívás szempontjaihoz is…

Olvasson velünk – olvasson magyart!

Bóna-Monok Petra
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PikNik Mozi Pétfürdőn

Július 16-án, szombaton a péti liget-
ben ismét szabadtéri moziba jöhettek a 
pétiek és a környékbeliek. 18 órától várta 
a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 
a piknikezni, beszélgetni, kikapcsolódni 
vágyókat. Sokan éltek is a lehetőséggel. 
Plédekkel, párnákkal, kisszékekkel, ele-
mózsiával, itókával felszerelkezve érkez-
tek a legfrissebbek, akik még válogat-
hattak a legjobb helyek közül, ahonnét a 
legkényelmesebben nézhették a vásznat. 

De a többieknek sem kellett aggód-
niuk. 2021-hez hasonlóan idén is kul-
turáltan és jókedvűen élvezték egymás 
társaságát a kitelepülők. A nézők szá-
mának növekedésével egymáshoz egyre 
közelebb kerültek a családok, társasá-
gok, idősebbek és fiatalabbak, amit ba-
rátsággal és jószívvel vettek tudomásul. 
Öröm volt látni, hogy minden nyűgünk 
és bajunk ellenére, ha módunk nyílik rá, 
milyen békések, megértők és felszaba-
dultak is tudunk lenni, mi, emberek.

Egyébként, aki csak egy pokrócot a 
hóna alá csapva sétált le a ligetbe, annak 
sem kellett attól tartania, hogy a cseve-
gés, majd a moziélmény közepette netán 
éheznie vagy szomjaznia kell,mert hely-
ben is beszerezhetett többek között fa-
gyit, pattogatott kukoricát, vattacukrot 
és üdítőt, vagy akár egy üveg sört.

Az idilli hangulathoz úgy 8 órára már 
minden együtt volt: csillagfényes ég-
bolt, némi szellő, kellemes zene, enni-

innivaló, mécsesek, 
fényfűzérek, neveté-
sek, vidám beszélge-
tés, és lassan elkövet-
kezett a vetítés ideje. 
És hogy mi került 
műsorra? Ugyanúgy, 
mint tavaly, idén is 
szavazásra bocsátot-
tuk a kérdést. A vá-
lasztható filmek kö-
zül a legtöbb voksot 
a Bohém Rapszódia 
kapta.

Az estre a koronát 
Freddie Mercury és 
a Queen lenyűgöző, drámai története, 
nagyszerű zenéje tette fel. Köszönjük, 

hogy eljöttetek, és megélhettük, átélhet-
tük együtt ezt az élményt.
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A betűrácsban 12, Pétfürdővel kapcsolatos kiadvány, helytörténeti kötet címét rejtettük el. Ezek közül 5 címe hiányosan szerepel 
a feladványban. Ha a kiegészítésben segítségre van szükség, a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban mindegyik megtalálha-
tó. Tehát 12 teljes címet várunk. A helyes megfejtők között ezekből a kötetekből sorsolunk ki. Játékra fel! 

Kedves Olvasóink!

Előző játékunk helyes megfejtései:
I. A második világháború után 1951-ben csatolták Várpalotához Pétfürdőt. 
II. Az érvényes és eredményes népszavazás, amikor a pétiek a Várpalotától való elválásról döntöttek 1996. május 19-én volt.
III. A népszavazás után a magyar köztársaság elnöke, Göncz Árpád 1997. október 1-jétől nyilvánította önálló településsé Pétfürdőt.
A jó megfejtést beküldők közül ez alkalommal helytörténeti kiadványaink egy-egy példányát a Komáromi család tagjai 
vehetik át a könyvtárban. Köszönjük, hogy velünk játszottak!
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