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25 éve független településként – 
Pétfürdő ünnepe zajlott október 1-jén

25 évvel ezelőtt egy érvényes és ered-
ményes népszavazás (1996. május 19.) 
eredményeként Pétfürdő 1997. október 
1-jétől különvált Várpalotától. A nagy-
község ettől a naptól kezdve független 
településként folytatta tovább minden-
napjait. E jeles alkalomról minden év-
ben megemlékeznek a pétfürdői lakosok. 
Idén azonban nagyobb, egész napos ese-
ménysorozat résztvevői lehettek a nagy-
község polgárai, hiszen negyed évszázad 
telt el azóta.

Sajnos a szombat délelőtti esős időjárás 
nem kedvezett a sport szerelmeseinek, 
ezért a Mozdulj Pét! civil szervezet nem 
tarthatta meg programjait. Azonban a 
nap többi részében kegyes lett hozzánk 
az ősz, a Nyárfa köz avatására délután 
már szép időben került sor. A jubileu-
mi rendezvény keretében a Magyar Falu 
program pályázatán elnyert támogatás-
ból megszépült, szilárd burkolattal el-
látott utat Horváth Éva polgármester és 

dr. Kontrát Károly, térségünk 
országgyűlési képviselője avat-
ta fel.

Az ünnepségsorozat követke-
ző állomása a Pétfürdői Közös-
ségi Ház és Könyvtár földszinti 
aulája volt, ahol a Várpalota 
Pétfürdő Kertbarát Kör Egye-
sület bemutatóját nézhették 
meg az érdeklődők. A szebb-
nél szebb színekben pompázó 
zöldségek, gyümölcsök és kerti 
növények tárlatát Horváth Éva 
polgármester ajánlotta, majd 
a Szent László Kórus vi-
dám, őszi dalokkal vará-
zsolt jó hangulatot, csalt 
mosolyt az összegyűlt ven-
dégek arcára, akik az elő-
csarnokban körbesétálva 
vették szemügyre a gusz-
tusos terményeket, zama-
tos gyümölcsöket.

Magyar József átveszi az elismerést 

Horváth Éva és dr. Kontrát Károly

A Pétfürdőért díjat idén Borbándi Ambrusné kapta

Szent László Kórus Horváth Éva polgármester

Kertbarátok kiállítása
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Ezután a színház-
teremben folytató-
dott a jubileumi ren-
dezvénysorozat, ahol 
a 25 éve független 
Pétfürdő legelőször 
megválasztott és 
azóta is minden re-
ferendumon újra és 
újra bizalmat kapott 
polgármestere, Hor-
váth Éva idézte fel 
beszédében a kez-
deteket: „Ha valaki 

megkérdezné tőlem, hogy 
mire vagyok a legbüszkébb 
az elmúlt 25 évből, akkor én 
azt mondom, hogy a legelső 
képviselő-testületre és arra a 
10-11 hónapra, amíg ez a 
legelső képviselő-testület dol-
gozott.” A polgármester ar-
ról is szólt, hogy az elmúlt 
25 évben rengeteg sikeres 
beruházást bonyolított le, 
a közösség életkörülmé-
nyeit javító döntést hozott 

meg az önkor-
mányzat, amelyek 
által épült és szé-
pült a település.

K itünte té sek 
átadására is sor 
került. A Pétfürdő 
Sportjáért Alapít-
vány elismerését 
idén Magyar József 
kapta meg a sport 
terén végzett sok-
éves munkájáért. 
A Pétfürdőért dí-

jat Borbándi Ambrusné vehette át önzetlen 
közösségi tevékenységéért.

Az előző években Pétfürdőért díjban 
részesülők közül azoknak, akik elfogad-
ták a meghívást, ezen alkalomból nyúj-
tották át a kitüntetéssel járó, közelmúlt-
ban elkészült kitűzőt is.

A színházteremben végül levetítésre 
került a Pétfürdői Közösségi Televízió 
által készített, Pétfürdő és Várpalota el-
válásának históriája című film.

Majd a Pétfürdőért díjazottaknak 
emléket állító tabló is felavatásra került, 
amely a közösségi ház emeleti előcsarno-
kában kapott helyet.

A programok sora ezzel még nem 
ért véget. Az emeleti nagyteremben a 
Péti képeslapok című fotótárlatot Angeli 
Katalin, a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár igazgatója nyitotta meg. 17 
alkotó 67 felvétele került bemutatásra, 
amelyekre az intézmény látogatói vok-
solhattak október 31-éig. A legtöbb sza-
vazatot elnyerőket képeslapon láthatják 
majd viszont az érdeklődők.

A 25 éves jubileum alkalmából kiad-
ványok is születtek, melyeket Horváth 
Éva polgármester mutatott be a közön-
ségnek. Elsőként Tóth Sándor művét, a 
Pétfürdő évszázadai című kötetet mél-
tatta. A hiánypótló alkotás a település 
történetét mutatja be a kezdetektől egé-
szen napjainkig.

A Pétiek Pétfürdőről című vallomás-
kötetben itt élő, vagy sok-sok éven át 
itt tevékenykedő, a település életében 
valamilyen módon nyomot hagyó em-
berek Pétfürdővel kapcsolatos emlé-
keit, gondolatait, reflexióit gyűjtötték 
össze.

Napfény Női Kar

›› ›› ››
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Németh Viktória

A harmadik meglepetés-kiadvány egy 
jubileumi naptár volt Tóth Sándor helytör-
ténet-kutató ötlete alapján. A kalendárium 
különlegessége, hogy 2022. október 1-jével 
kezdődik, tisztelegve az évforduló előtt, és 
2023. december 31-éig tart. Mindkét kötet 
és a naptár is megvásárolható a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtárban hétköznap, 

nyitvatartási időben. Tóth Sándor Pétfürdő 
évszázadai című kötete 7 000 Ft-ba, a Péti-
ek Pétfürdőről című könyv 3 000 Ft-ba, a 
jubileumi naptár 2 000 Ft-ba kerül.

A jubileumi rendezvénysorozat a ha-
gyományoknak megfelelően a ligetben 
zárult az örömtűz meggyújtásával. Itt 
a polgármester szavai után a Napfény 

Női Kar énekelt. A FutaPét Tömeg-
sport Egyesület szervezésében pedig a 
település utcáiból indulva fáklyás futók 
indultak, majd érkeztek meg, hogy a je-
lenlevőkkel együtt lobbantsák lángra a 
máglyát.

Magyar József elismerésének indoklása

Magyar József 1953. február 21-én született Csetényben.
1969-ben volt Pétfürdőn szakmunkás tanuló. 1980-ban került a Nitrogénművekhez, mint vagonrakodó. A sportot Berhidán kezdte, 

juniorként birkózott és az ifjúsági csapatban focizott. Peremartonba járt az ipari iskola gyakorlati képzésére, ezért ott folytatta a spor-
tolást, később Várpalotára igazolt át. 1973-ban bevitték katonának, ezután már nem futballozott hivatalosan.

A Vegyipari Spartakiádon 10x100-as váltófutásban utolsó emberként az ötödik helyről vágott neki a távnak és végül harmadik-
ként érkezett be.

A Nitrogén labdarúgó üzemi bajnokságában szervezőként és résztvevőként is aktív volt. Szponzort szerzett, és megalapította a kispályás 
focicsapatot Lóczi FC néven, ahol kb. 20 évet futballozott. E mellett kezdett el sakkozni Kurucsai István csapatában, ahol mesterjelölti szintig 
jutott. Később a szakosztály vezetője lett, és sakkot oktatott a gyerekeknek. Számtalan érmet és kupát nyertek a pétiek a megyei diákolimpián.

Megalapította a Nosztalgia Tömegsport Klubot: foci, sakk-, asztalitenisz-, teke- és teniszbajnokságokat szervezett. 2010-ben a vegyes 
serdülő focicsapattal indult a Balaton Kupán, amit megnyertek, pedig azelőtt már 10 éve nem nyert magyar csapat. 2013-ban az ifivel 
vettek részt ezen a tornán, amit szintén megnyertek. 2011-ben elhozták a női városi bajnokság trófeáját, és bejutottak a megyei döntőbe. 
2009-ben megalapította a Lurkó Foci Klub Egyesületet, melynek elnöke és négy korcsoport edzője volt. Sok érmet, serleget, bajnokságot 
nyertek és az U9-es csapat egyedül a megyében 100%-os teljesítményt nyújtott.

Egyhetes nyári tábort szerveztek Velencén, amely mindenkinek felejthetetlen élmény volt. Később a Lurkó FC-t átengedte a Péti 
MTE-nek. 2013 óta a Péti MTE Bozsik Programjának edzője lett. 2022 nyarán jelentette be visszavonulását.

Munkájával azóta is segíti a klubot, de fő figyelmét már Olivér unokájára fordítja, akivel sokat labdázik, fogócskázik.

Borbándi Ambrusné kitüntetésének indoklása

Borbándi Ambrusné a 70-es évek eleje óta él Pétfürdőn, jelenleg 
nyugdíjas. A pétfürdői Huntsman Zrt.-nél dolgozott, ahonnan 2012-
ben ment nyugdíjba, és még abban az évben megválasztották a Péti 
Nyugdíjas Klub vezetőjének, majd 2014-től a „Muskátli” tánccsoport 
vezetését is elvállalta. A tagság megelégedésére töretlen lelkesedéssel 
irányítja mindkét civil szervezetet, szervezi annak munkáját.

A klub tagjainak száma jelenleg kb. 80 fő, ami a pandémia miatt 
ugyan csökkent, de az idei évben ismét emelkedő tendenciát mutat. A 
klub havi gyűlésén megbeszélik az adott hónap programjait (kirándu-
lások, gyógyfürdő-látogatás, színházlátogatás, a szépkorúak szabad-
egyeteme előadásain és a nagyközség rendezvényein való részvétel), a 
hagyományosan sikeres klubösszejöveteleket (megyei tekeverseny, ama-
tőr vers-, és prózaírók találkozója, farsangi, szüreti, szilveszteri bál, 
nőnap stb.). Minden évben nagy számban vesznek részt a nagyközség 
ünnepein. Vezetésével a nyugdíjas klub szervezi az évente megrende-
zésre kerülő néptánctalálkozót, szüreti felvonulást, májusfa állítását, 
annak kitáncolását.

A Muskátli tánccsoport 14 főt számlál. Vezetésével a heti 2 órás gya-
korláson kívül rendszeresen fellépnek Pétfürdő ünnepein, az évente 
megtartott nyugdíjas néptáncfesztiválon, továbbá a közeli települések 
által szervezett különböző programokon. Aktív közreműködésével, ve-
zetésével részt vesznek az évente megrendezendő országos Ki-Mit-Tud-
on, ahol eddig számos arany- és egy kiemelt aranyminősítést értek el. 
Megszervezi a kirándulások, fellépések utazásait. Margit szerteágazó 
közösségi munkát végez.



Pétfürdői Krónika
XX. évfolyam 185. szám

5

Múlik az idő
Szépkorúakat köszöntöttünk

Az Idősek napja alkalmából a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár szervezésében 
2022. október 3-án köszöntötték a telepü-
lés idősebb polgárait.

E jeles napon Fodor Tamás, a Kolping 
iskola címzetes igazgatója többek között 
az idő múlásáról is szót ejtett kor- és 

sorstársaiként tekintve hallgatóságára. 
Részlet beszédéből: Egy New York-i bíbo-
ros mondta: az embernek három korszaka 
van. Az ifjúság, a felnőttkor és a „remekül 
nézel ki”korszaka, és akkor még a „remekül 
nézel ki” azt jelentette, hogy bölcsesség rejte-
zik hosszú életedben. Mióta én is beléptem a 
„remekül nézel ki”, hivatalosan az idősödő, 
általam a „régebb óta fiatal”-nak hívott kor-
szakomba, már őrt álló sorstársként köszönt-
hetjük egymást, köszönthetem önöket, kö-
szönthetlek titeket. Ma az őrt állók, vagyis a 
mi ünnepünkre kaptunk meghívást, ami ne-
mes tett. Fontos üzenetet hordoz, mert azért 
harcol, hogy a mai kultúra is elismerje, 
a mi generációnk nem csupán egy életko-
ri doboz, aminek egyetlen tulajdonsága, 
hogy idős… Mi a nagyszüleinktől, szü-
leinktől tanultuk meg egyrészt azt, hogy 
olyan fiatal vagy, mint a reményed, és 
olyan öreg, mint a kétségbeesésed. Olyan 
fiatal vagy, mint az önbizalmad, és olyan 
öreg, mint a félelmed. Fiatal, mint a hi-
ted, öreg, mint a csüggedésed. Fiatal vagy, 
amíg befogadod a szépség, az öröm, a me-
részség, a nagyság, az ember, a föld és a 
végtelenség hírnökeit…

Az öregedés ténye sokakat megriaszt, 
de valójában egy hosszú, tartalmas 
életet feltételez, melyre áldásként is 
lehet tekinteni. Az időskor egy olyan 
időszak az életünkben, amelyre senki 

nem készíthet fel minket, ezért meglepe-
tésként érhet sok minden,és lehet, hogy 
nem is tudunk mit kezdeni jó néhány 
helyzettel. Azonban ne sorscsapásként 
éljük meg mindezt, hanem inkább egy-
fajta küldetésnek, kihívásnak. 

Fodor Tamás arra is felhívta a figyelmet, 
e világnap jó alkalmat 
teremthet arra, hogy 
a fiatalabb generációk 
képviselői elmondhas-
sák az előttük járóknak: 
Nem vagy egyedül! 
Ünnepeljünk együtt!

A címzetes igazga-
tó egy Diane Bolton 
Corbett által megfo-
galmazott gondolatsort 
is felidézett, amely így 
szólt: Engedd őket idő-

södni éppolyan szeretettel, mint ahogyan ők 
engedtek téged felnőni..., engedd, hogy beszél-
jenek, és századszorra is elmondják ugyanazt 
a történetet, ugyanakkora figyelemmel és ér-
deklődéssel hallgatva őket, mint amekkorával 
ők hallgatták meg a te történeteidet gyerek-
korodban, engedd érvényesülni őket, aho-
gyan ők is oly sokszor hagytak téged nyerni..., 
engedd, hogy örömüket leljék barátaikban, 
unokáikkal folytatott beszélgetéseikben…, 
engedd, hogy élvezzék életüket a tárgyaik 
között, amelyek oly sok éve körülveszik őket, 
mivel fájna nekik azt érezni, hogy életük ré-
szeit szakítod el tőlük…, engedd, hogy téved-

jenek, mint ahogy te is oly sokszor tévedtél …, 
ENGEDD, HOGY ÉLJENEK, és próbáld 
meg boldoggá tenni őket az útjuk hátralévő 
részén, mint ahogy ők is kézen fogtak téged, 
amikor elindultál a te utadon!

Beszédét Fodor Tamás a következőkkel 
zárta: Az imént elhangzottakból egy szó a 
varázslat, az ENGEDD. Engedni és lehetővé 
tenni szüleinknek életük teljes megélését még 
akkor is, ha ehhez türelem és áldozat szüksé-
ges. Én hiszem, hogy erre vagyunk hivatva.

Az ünnepséget a Pannon Várszínház 
művészeinek produkciója zárta. Kovács 
Ágnes Magdolna és Keresztesi László vi-
dám dalokkal szórakoztatta, vidította 
fel a közönséget, akik a jó hangulatú 
délutánon velük együtt énekeltek, végül 
táncra is perdültek.

Németh Viktória

Fodor Tamás címzetes igazgató
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1956. október 23-ára emlékeztünk
Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik 
Ők, akik örökségbe kapták 
Ilyen nagy dolog a Szabadság?
(Márai Sándor: Mennyből az angyal, 
részlet)

Pétfürdőn az 1956-os forradalom és 
szabadságharcra emlékeztek október 23-
án, vasárnap. Pétfürdő Nagyközség Ön-
kormányzata, valamint a Pétfürdői Kö-
zösségi Ház és Könyvtár által rendezett 
ünnepség a színházteremben a Himnusz 
eléneklésével kezdődött. Ez alkalommal 
Dombi Norbert önkormányzati képvise-
lő, a Humán Bizottság elnöke mondott 
beszédet, felidézve a forradalom esemé-
nyeit. Szólt arról a megosztottságról, 
amit a politika kalapácsa vert ékként 

az emberek közé egykor. 
Ennek hatásai bizony 
még ma is érezhetőek. 
Ugyanakkor a szónok 
szerint nemzetünk a ne-
héz időkben mindig ké-
pes volt az összefogásra. 
A magyarok egyik, tör-
ténelmi korszakokon át-
ívelő legfontosabb tulaj-
donságának a szabadság 
iránti olthatatlan vágyat 
nevezte, ami ’56-ban 

ugyanúgy megnyil-
vánult, mint napja-
inkban.

Úgy fogalmazott, 
hogy visszatekint-
ve történelmünkre, 
elmondhatjuk, ren-
geteg csapás érte 
az országunkat, a 
magyar embereket. 
Szinte nincs olyan 
család, amelynek 
felmenői között 

vagy a távoli rokonságban ne lenne 
olyan nő vagy férfi, aki testközelből lát-
ta, vagy el is szenvedte a háborúk okozta 
borzalmakat, a diktatúrák által megho-
nosított félelmet, a bizonytalanság és a 
rabság érzését.„A magyarok szabadság 
iránti vágya végig kísért bennünket a teljes 
írott és íratlan történelmünkben. A ma-
gyarság soha nem akart idegen rabigát a 
nyakába, de a történelem nagy rendezője 
gyakran megpróbált bennünket, ezáltal 
olyan helyzetbe kerültünk, amikor kény-
telenek voltunk megmutatni a világnak, 
hogy számunkra a szabadságnál nincsen 
fontosabb. 1956 őszén is ez tört felszínre.”

Dombi Norbert beszédét a következő 
gondolattal zárta, mintegy útravalóul 
az ünnepség résztvevőinek: „A magyar 
nemzet ebben a forradalomban újjá-
született, de még inkább újra született. 
Jöhetnek még kemény idők, de azok is 
egyszer véget érnek, és mi, magyarok ak-
kor is itt leszünk, mert a kemény idők 
sohasem olyan kitartóak, mint a kemény 
emberek. Őszintén hiszem és remélem, 
hogy legbelül mégis érezzük, hogy va-
lahol a mélyben mindannyian egymás 
kezét kell szorítanunk ma is, a legalább 
ilyen, embert próbáló időkben, éppen 
úgy, ahogy akkor az 56-os fiataljaink 
is tették. Legalább ennyivel tartozunk 
nekik.”

A megemlékezés a hagyományokhoz 
híven a Horváth István Általános Is-
kola 8. osztályos tanulóinak műsorával 
folytatódott, mely egy vetítéssel indult. 
A vásznon a forradalmi napokat idéző 
képsorok követték egymást, és közben 
Márai Sándor Mennyből az angyal című 
verse szólt. A közönség soraiban ülők 
egy pillanat alatt átélhették, milyen is 
lehetett 1956-ban magyarnak lenni. Ezt 
az érzést mélyítette el az a különleges 
képi és tartalmi világ is, melyet a gyere-
kek koncentráltan, érzékenyen és tehet-
séggel jelenítettek meg a színpadon. Az 
iskolásokat Balogh Klára és Járási Adri-
enn tanárnők készítették fel.

Az 56-os forradalom és szabadságharc 
jelentőségéhez, súlyához méltó műsor 
után az ünneplő közönség a Hősök terei 
emlékkőhöz vonult, ahol koszorúzással 
zárult a megemlékezés. ›› ›› ››

Dombi Norbert önkormányzati képviselő
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Finota Gina

Pétfürdő Nagyközség Önkormányza-
tának koszorúját Horváth Éva polgár-
mester és Miskolczi Ferenc alpolgármes-
ter helyezte el. 

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség 
Pétfürdői Csoportja, valamint a Zalai 
György Polgári Kör nevében Dombi 
Norbert és Nagy Sándor koszorúzott. 

A FutaPét Tömegsport Egyesület nevé-
ben Szpisjákné Baráth Rita és Szpisják 
András helyezték el az emlékezés virá-
gait. A Horváth István Általános Isko-
la tanulói nevében Fülöp Gréta, Simák 
Larina és Patai Dominik koszorúztak. 
A Mi Pétfürdőnk Csoportja koszorúját 
Fazekas Sándor és Molnár Gyula László 

helyezték el. A Pétfürdői Kolping Ka-
tolikus Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium nevében Bognárné Nagy Tí-
mea igazgató, Gáspár Várhegyi Katalin 
és Gáspár Zoltán koszorúztak. A meg-
emlékezés végén a résztvevők közösen 
elénekelték a Szózatot.

Koncert a zene világnapján

A Napfény Női Kar másodszor rendezte 
meg a zenei világnaphoz kapcsolódó kon-
certjét október 5-én. A kórus célja, hogy 
a helyi énekkarok és zenei tehetségek be-
mutatkozhassanak ezen az alkalmon. A 
hangversenyt a Szent László Kórus nyitot-
ta meg. Színvonalas műsoruk után a Hor-
váth István Általános Iskola gyermekei 
léptek színpadra. Ők a női karral közösen 

a Csoki-kánont is elénekelték. 
A zenei tehetségek bemutatko-
zása során Balogh Panna zon-
gorán ját-
szotta el 
a Queen 
együttes 
B o h é m 
rapszódiá-
ját.

A Nap-
fény Női Kar ekkor 
ünnepelte 20 éves 
szülinapját is. Tóth-
né Vad Edit alapító 
kórustag elevenítette 
fel az elmúlt évek ese-
ményeit, majd Kere-
kes Andrea és Angeli 
Katalin köszöntése 
következett. Ezután 
adta elő műsorát a női 
kar. A koncert végén 
a közönséggel együtt 
elénekeltük A csitári 
hegyek alatt című 
népdalt.

Köszönet a kóru-
soknak, Pannának a 
részvételért, és kívá-
nunk mindenkinek 

további jó felkészülést a következő ese-
ményekre.

Udvardi Ilona

Napfény Női Kar

Balogh Panna

A Horváth István Általános Iskola növendékeiSzent László Kórus
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Könyvtári mese
Egyszer volt, hol nem volt…, volt egy hét, egy könyvtári hét, az OKN…

Az Országos Könyvtári Napok, az OKN 
rendezvénysorozata 2022. október 3–9-
éig, már 17-dik alkalommal került meg-
rendezésre, melybe a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár könyvtára is évről évre 
bekapcsolódik. 

Mozgalmas hét áll mögöttünk. Sok-
sok programmal készültünk idén is. 
Voltak író-olvasó találkozóink, Vig Ba-
lázst és Kovács Attilát láttuk vendégül. 
Emlékezetes, élménydús, tanulságos 
előadások, beszélgetések részesei lehet-
tünk. 

Közel 200 gyermek vett részt rendez-
vényeinken. Délutánonként népmesei 
hétpróbával, könyvtári nyomozással, 
kézműves foglalkozásokkal, papírszín-
házzal, ovisarokkal vártuk látogatóin-
kat. Meghirdettük a Ki a legügyesebb 
pétfürdői gyermekkönyvtáros? játékun-
kat. Elkészült a könyvtári életfa 
mellé a Föld, szintén termések-
ből, magokból. Sokan tartottak 
velünk a Helytörténet kódolva 
kalandban is. Gyűltek a tallérok, 
hisz minden teljesített feladatért 
idén is átvehették a gyerekek a jól 
megérdemelt tallérokat. 

A könyves vasárnapon a dél-
előtti kézműveskedést, könyvsü-
ni-hajtogatást, őszi díszek készíté-
sét követően gyermek- és felnőtt 
olvasóinkat köszöntöttük könyv-

tári ünnepségünkön. Meghívott vendé-
geink kedves olvasóink voltak, akik sok 
éve könyvtári tagok, rendszeres kölcsön-
zők a pétfürdői könyvtárban. Végül a 
tallérgyűjtő gyereksereg válthatta be a 
hét folyamán gondosan gyűjtögetett tal-
lérjait ajándékokra. Gyermekönyvtáros 
kerestetik játékunk legügyesebbjei vol-
tak: Moór Georgina, Víg Vanessza, Moór 
Gergely, Sárkány Brigitta, Laczó Miran-
da és Babinka Lilianna. 

Köszönettel tartozunk Pátkai Anna 
előadásáért, Nagyné Szigeti Mária fel-
ajánlásáért, hisz az elkészült baglyok 
alkatrészeit tőle kaptuk. Köszönjük 
diáksegítőink Lálitty Lili, Ihász Luca, 
Borbély Gergely, Gulyás Dominik mun-
káját. Köszönet Pátkainé Gál Klárának 
az ajándékként átadott könyvjelzők hor-
golásáért. 

…volt, az Óperenciás tengeren is túl, volt egy író-olvasó találkozó Vig Balázzsal…

›› ›› ››

Az Országos 
Könyvtári Napok 
rendezvénysorozatá-
nak első állomására 
érkezve, író-olvasó 
találkozóra invitáltuk 
a gyerekeket. Október 
4-én Vig Balázs vará-
zsolta el vendégeinket. 
Író uram járt nálunk, 
az akkori találkozás 
után már tudtam, 
majd újra meghívjuk 
Pétfürdőre, hogy mi-
nél többen találkoz-
hassanak vele.

„…mint a legkisebb szegénylegény 
kopogtattam a Móra Kiadónál, hónom 
alatt az első mesém kéziratával. Ma is 
ugyanolyan izgalommal készülök egy-
egy újabb könyvem megjelenésére, mint 
akkor, és boldogsággal tölt el, hogy egyre 
többen várják velem együtt az új meg-
jelenéseket. Nagyon fontosnak tartom az 
olvasókkal való személyes kapcsolattar-
tást.” – meséli Balázs. 
Járja az országot, ovisoknak, iskolá-
soknak, szülőknek, pedagógusoknak, 
könyvtárosoknak segít tiszta hittel az 
olvasóvá nevelésben, hogy örömteli 
meseolvasóvá válhassunk.
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›› ›› ›› Meséiben 
hol kalandkereső 
bajusz, gyerekektől 
rettegő fogorvos, 
puszirabló kalózka-
pitány vagy Todó, 
egy szókimondó 
kisfiú jelenik meg. 
Történetei gye-
rekekről szólnak 
gyerekeknek türe-
lemről, türelmet-
lenségről, bántásról, 
elfogadásról, hogy nem baj, ha nem megy 
valami, nem vagyunk ügyesek valamiben, 
másban bizonyosan azok vagyunk. Rend-
hagyó, modern, néha abszurd, néha tabu-
kat döntögető történetek, egyfajta „túlélő 

kézikönyvek” – ahogy a szerző fogalmaz. 
Volt itt kérem mindenféle móka kedden, 
rossz dolgokat kiütő karate, popómasszíro-
zás az ücsörgést megszakítandó, varázsolt 
kislányból kisfiút, és mesélt, mesélt.

Arra biztatunk mindenkit, hogy ol-
vassunk bele könyveibe és bátran adjuk 
gyerekeink kezébe, igaz, most minden 
kötet kölcsönzésben van, kicsit várni 
kell.

…volt, az Üveghegyen is túl, volt még egy író-olvasó találkozó Kovács Attilával…

Repült az idő, és október 6-án, csü-
törtökön máris az Országos Könyvtári 
Napok rendezvénysorozatának sokadik 
állomásához érkeztünk. Kovács Atti-
la számos gyermek- és ifjúsági regény 
alkotója kapott tőlünk meghívót. Ő 
még nem járt nálunk, és bevalljuk so-
kat gondolkodtunk, miként mutassuk 
be a gyerekeknek, milyen bevezetővel 
köszöntsük őket. Aztán arra jutottunk, 
hogy sokoldalúságát, őszinteségét, lel-
kesedését olvasás- és írásügyileg úgyis 
megtapasztalják majd ebben az egy órá-
ban, amit együtt töltünk, mondhatunk 
mi bármit.

Jól gondoltuk, ha tehette volna, sze-
mélyesen köszön minden gyermeknek, 

ahogy az őket kísérő pedagó-
gusokat, felnőtteket fogadta. 
Pillanatok alatt hallgatóságát 
rabul ejtve hallgattuk, cso-
dálkoztuk, figyeltük előadá-
sát. Sajátos időutazás részesei 
lehettünk, miközben Petőfi 
Sándor életével, verseivel, 
Szendrey Júlia gondolatai-
val ismerkedtünk, a szerző 
Petőfi korába repített vissza. 
Elgondolkodtatva bennün-
ket azon, hogy bizony azok a 
dolgok, melyek most termé-
szetesek bizony még nem is 
léteztek, egy kisdiáknak mennyire más 
dolgokkal kellett megküzdenie, mint 
nekünk manapság. Különös összefüggé-
seket világított meg, tanított. Egyszerű-
sítés címmel beszélt az olvasásról, olyan 
inspiráló, motiváló módon, humorosan, 
egyszerűen, könnyen, bizonyítván, hogy 
az olvasás szabadidő, fantázia, helyes-
írás, tanulás, ügyesség, talpraesettség, 
hozzáértés, tudás. Tehát nem időt vesz 
el, hanem olyan bőséget épít bensőnk-
ben, hogy nem is kérdés a cél, találjuk 
meg a nekünk való könyvet, történetet. 
Ilyen pedig igenis, létezik! 

Három csoport érkezett hozzánk a 
pétfürdői Horváth István Általános Is-
kolából. Az ötödik évfolyam az Egysze-
rűsítés című előadást, a hatodik és a he-
tedik évfolyam a Petőfi, mielőtt sztár lett 
című előadást követhette végig. Kovács 

Attila könyveire is hosszú az előjegyzési 
listánk
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Borbélyné Schenek Szilvia,
Pátkainé Gál Klára

…volt, ott, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy könyvtári ünnepség…
Elszaladt az idő. Vasárnap könyv-

tári ünnepségünkkel zártuk az OKN 
napjait. Szerettük volna gyermek- és 
felnőtt olvasóinknak is megköszönni a 
sokéves könyvtári tagságot, rendszeres 
könyvtárlátogatást, kölcsönzést, hogy 
számos alkalommal velünk tartottak 
könyvtári programjainkon, velünk ját-
szottak. A példamutatást gyermekeik, 
unokáik felé, a felolvasott és ölbe bújós 
saját mesét, hogy használják a képzele-
tet, a teremtő képzeletet. 

Köszönjük!

…volt hetedhét országon túl, nem is olyan régen vagy messze, volt sok-sok látogatónk…

Nagy öröm, mikor az ovisok is el-
látogatnak könyvtárunkba. Október 
12-én a Katica csoport György Móni-
ka, Fazekasné Borza Andrea és Rózsásné 
Szák Anita, október 18-án a Napraforgó 
csoport Pintér Maya és Hajcsikné Kiss 
Andrea kíséretében járt nálunk. Most 
az állatok körül forgott a világ, akarom 
mondani, a játék, ugyanis az állatok vi-
lágnapját ünnepeltük könyvtári környe-
zetben. Papírszínházmesét olvastunk, 
állatok és állathangok felismerésével 
ügyeskedtünk, és a könyvtári óriás do-
bókockával kiforgatott állatokat utánoz-
va tornáztunk is. 

Ismerkedtünk kicsit a könyvtárral, 
sok-sok mesekönyv, lapozó került le a 
polcokról a kis kezekbe. Köszönjük az 
óvó néniknek, kísérőknek a lelkesedést, 
hogy elhozták a picurkákat hozzánk.

…itt a vége, fuss el véle, eddig volt, 
így volt, nem mese volt, aki nem hiszi, 
járjon utána, kukkantson bele a Pét-
fürdői Közösségi Televízió youtube-
csatornáján a könyvtári meséről ké-
szült felvételekbe…

…amiről semmiképp ne feledkezzünk 
meg! Helytörténet kódolva kalandunkba fo-
lyamatosan lehet bekapcsolódni, minden-
kit szeretettel várunk a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtárban játékunkkal, nyissá-
tok, nyissák ki kódszámos lakatunkat.

Köszönjük, hogy élettel töltik, töltitek 
meg a pétfürdői könyvtárat.

A könyvtár visszavár!
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Az általános iskola hírei
Mesevetélkedő volt az iskolában

A 4. és 5. év-
folyamos tanu-
lókat Szilvásiné 
Szabó Csilla 
könyvtáros taní-
tó hívta meseve-
télkedőre szep-
tember 29-én a 
Horváth István 
Általános Isko-
lában. A négy 
osztályból 22 
tanuló jelentke-
zett: Csizmadia 
Emma, Farkas Kevin Kárlosz, Gergő-
Varga Áron, Lamm Ádám és Müller Ákos 
a 4. a-ból, Béres Boglárka, Laczó Miran-
da, Milánkovics Enikő, Szeivolt Dániel, 
Víg Vanessza a 4. b-ből, Benke Attila, Le-
hoczky Márk, Leiner Csenge, Nagy Sára, 
Németh Imre, Pusztai Patrik, Serfőző 
Boglárka az 5. a-ból, Babinka Lilianna, 
Béni Mira, Deák Béla, Rummel Réka és 
Vikor Zsóka az 5. b osztályból.

A kérdések összeállításában és a fel-
adatlapok javításában segített Csilla né-
ninek Megyesi Pálné, Böbe néni is. Ok-

tóber első hétfőjén tartották 
az eredményhirdetést, ahol 
minden résztvevő emlékla-
pot, jegyzetfüzetet és egy 
kis csokit kapott. Első helye-
zést ért el Babinka Lilianna 
(5.  b), második lett Pusztai 
Patrik (5. a ), harmadik he-
lyet szerzett Müller Ákos 
(4. a). Ők a résztvevők jutal-
main túl értékes könyvekben 
részesültek.

Bekapcsolódtak a világ legnagyobb tanórájába az iskola nyolcadikosai

Idén szeptember 30-án – az intéz-
mény erre a tanévre készített ökoiskolai 
programtervének megfelelően – online 
interaktív előadáson vett részt a 8. a 
osztály Bizonyné Balogh Klára osztályfő-
nök vezetésével. A közvetítés helyszíne a 
győri Baksa Kálmán Két Tanítási Nyel-
vű Gimnáziuma volt. Globális célnak 
tűzték ki, hogy a világ gyermekei meg-
ismerjék a 17 megfogalmazott témát a 

környezetvédelmi fenntart-
hatóságról. A kezdeménye-
zéshez világszerte számos 
ország – köztük Magyaror-
szág is – csatlakozott.

A Világ Legnagyobb Tan-
órája az első nemzetközi ok-
tatóprojekt, amelyen keresz-
tül a gyermekek világszerte 
egy időben megismerhetik a 

fenntartható fej-
lődést szolgáló 
globális célokat, 
amelyek a társa-
dalom kiemelt problémáira 
kívánnak megoldást nyújta-
ni, többek között a mélysze-
génység felszámolásával, az 
esélyegyenlőség megteremté-
sével, a minőségi oktatás biz-
tosításával és a környezetünk 
védelmével. 

Az előadás alatt a gyerekek használ-
hatták a telefonjukat, melyen keresztül 
kellett válaszolni az előadó kérdéseire. 
Nagyon érdekes volt a nyitórendezvény. 
Később a 8. és 7. osztályokkal a termé-
szettudományi órákon tovább boncol-
gatták a témát, videókat, prezentációkat 
néztek, majd feladatlapokat töltöttek ki.
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Csokoládé-kánon és Sulidal a zene világnapján

Yehudi Menuhin kezdeményezésére 
1975-ben október 1-jét a zene világnap-
jává nyilvánították. Ebből az alkalom-
ból a Horváth István Általános Iskola 8. 
évfolyamos tanulói  ének-zene órákon a 
zene fontosságával kapcsolatos idézete-
ket gyűjtöttek. Horváth Alexa, Magyar 

Liliána és Mikolics Adrienn 8. b osztályos 
tanulók osztották szét ezeket az óraközi 
szünetekben a Berhidai úti épületben.

Az iskola énekkara Cseresznyés Zsu-
zsanna karnagy vezetésével két dalt 
adott elő: a Csokoládé-kánont, amely-
nek éneklésében Megyesi Pálné, Böbe 

néni is segített, valamint a Sulidalt Zsu-
zsa néni gitárkíséretével. Azok is meg-
hallgathatták a két dalt, akik az október 
5-én ott voltak Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtár színháztermében, a Nap-
fény Női Kar zene világnapi koncertjén.

Megemlékezés a nemzeti gyásznap alkalmából

A korábbi évek gyakorlatát folytat-
va az iskolarádióban emlékeztek meg 
idén október 6-án a nemzeti gyásznap-
ról a Berhidai úti iskolaépületben. Az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 
aradi vértanúiról szóló összeállítást a 6. 

évfolyam tanulói ad-
ták elő Völgyi Gábor és 
Szilvásiné Szabó Csilla 
osztályfőnökök veze-
tésével.

Testvérosztályok kapcsolatfelvétele 
és szakmák színes kavalkádja

Változatos, érdekes és tanulságos na-
pot szervezett a Horváth István Általá-
nos Iskola október 15-én az intézmény 
valamennyi tanulójának Cseresznyés 
Zsuzsanna intézményvezető-helyettes 
koordinálásával. Ezúttal együtt voltak 
kicsik és nagyok a Berhidai úti épület-
ben és környékén. A testvérosztályok 
kapcsolatfelvételével kezdődött a nap, 

amikor az elsősöket az 
ötödikesek, a másodi-
kosokat a hatodiko-
sok, a harmadikosokat 
a hetedikesek kísérték 
fel az erre a napra ki-
jelölt helyükre. Ez-
után megkezdődött a 
programok sorozata, ahova forgószín-

pad-szerűen mentek a 
gyerekek, érdeklődé-
süknek megfelelően.

Buzásné Lázár An-
namária kézműves 
foglalkozása, Gárdonyi 
Andrea lakberendezési 
tanácsadása, a Flamin-
gó Cukrászat, a Trigó 
Pékség és a tűzoltóság 
meglátogatása közül 
választhattak a gyere-

kek és osztályfőnökeik. Emellett Farkas 
Mónika gyógyszerészeti és Buzás Dániel 
fotós szakmabemutatásától, Kígyós Edina 
(Tóparti Szépségszalon) fodrászati fog-
lalkozásán át Ekler Krisztina kutyás be-
mutatójáig terjedt a kínálat. 

Varga Erzsébet, a Veszprém Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara pályaori-
entációs tanácsadója pedig a különféle 
szakmákról tartott interaktív előadást a 
végzősöknek. El lehetett még látogatni 
a Ballons 4 You bemutatójára is, ahol a 
dekorációs szakma rejtelmeivel... ›› ›› ››
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›› ›› ›› ismerkedhettek a tanulók. Közben 
a Fanyűvők Játszóház Szpisják András 
és felesége, Baráth Rita vezetésével vár-
ta a gyerekeket különféle népi játékok-
kal és azok kipróbálási lehetőségével.

Összességében nagyon jól sikerült a 
tanítás nélküli nap, a gyerekek játszva 
tanultak, és sok ismerettel gyarapod-
tak. Köszönet illeti a szülői munkakö-
zösséget, a tevékenyen résztvevő szü-
lőket, vállalkozókat, szervezeteket. Az 
érdeklődő diákok menet közben fejtö-
rőket, rejtvényeket is kitölthettek. Akik 

éltek a lehetőséggel, a diákönkormány-
zat jóvoltából, sorsolással kiválasztva, 
az iskola által a Veszprémi Állatkertben 
örökbe fogadott vöröspanda fotójával 
díszített poharat nyertek.

Az intézmény idei első iskolahívogató 
foglalkozására sok leendő első osztályos 
kisgyereket hoztak el szüleik, nagyszüle-
ik október 18-án a Hősök terei épületbe. 
Többen ismerősként üdvözölték a hely-
színen Kőmives Judit intézményvezetőt, 
hiszen ők is egykor ebbe az iskolába jár-
tak, és tanította őket. Az első találkozás 
jó alkalom volt arra, hogy a gyerekek 
megismerkedjenek leendő osztályfőnö-
keikkel, Kujberné Bankó Beatrix és So-
mogyi Veronika tanító nénikkel.

Amíg ők az épület tornatermében jót 
mozogtak, játszottak, addig Kőmives Ju-
dit igazgató és Barták Péter intézmény-

vezető-helyettes az iskola jel-
lemzőiről, elért eredményeiről, 
megszerzett címeiről beszélt. 
Szóba került a Regisztrált Te-
hetségpont, az Örökös Boldog 
Iskola, az Egészségfejlesztő 
Modelliskola és az Ökoiskola 
cím, valamint az angol nyelv 
minőségi oktatását garantáló 
ELTE Origó Nyelvi Centrum 
Partneriskola tartalmi jelentősége is.

Közben javában folyt a játékos sport-
foglalkozás a tanító nénikkel, amit a 
kicsik nagyon élveztek, szinte abba sem 
akarták hagyni a vetélkedést. Végül ju-

talomként egy-egy kis szelet csokit kap-
tak, és azt az ígéretet, hogy a legközeleb-
bi találkozón tovább ismerkedhetnek, és 
folytathatják a képességeiknek megfele-
lő játékos feladatok megoldását.

A Horváth István Általános Isko-
la beszámolóit, fotóit Barták Péter 
intézményvezető-helyettes készí-
tette és állította össze.

Első lépések az iskolában – Ismerkedés az iskolával
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Nálunk járt Mazsola és Tádé 
Ismét gyerekzsivajtól volt hangos a közös-

ségi ház színházterme október 8-án, szom-
baton. A karon ülő csöppségektől egészen az 
kisiskolásokig minden korosztályt megmoz-
gatott Bálint Ágnes Mazsola és Tádé című 
meséjének bábszínházi előadása.

A nézők között biztosan szép számmal 
voltak olyan szülők, akik saját gyermek-
korukat felidézve merültek el újra ebben 
a kedves történetben, de bízunk abban 

is, hogy akik még nem ismerték szerep-
lőinket, talán ott és akkor életre szóló 
barátságot kötöttek a zöld kismalaccal, 
Manócskával és a többiekkel. 

A darabot az Ametist Bábszínház 
produkciójában ismerhették meg a gye-
rekek. A humoros és a figyelmet lan-
kadni nem hagyó előadás, valamint 
a részletgazdag képi világ segítségével 
mindenki úgy érezhette, hogy a sztori 

Finota Gina

részévé vált. A cselekmény a néző szá-
mára a hétköznapokból ismert szituá-
ciókon keresztül dolgozta fel például a 
testvérféltékenység konfliktusát. A da-
rab végén természetesen győzött az elfo-
gadás és az igaz szeretet, mely Mazsolát 
is meglágyította, és testvéreként fogadta 
el Tádét, megbizonyosodva arról, hogy 
Manócska szívébe ketten is beleférnek.
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Pátkai Brigitta Kíra

Őszi barangolás

A természet ősszel is rengeteg csodát 
rejt, amiket érdemes megismernünk. Eb-
ből a célból látogatott el településünkre a 

Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár szervezésében a zirci Bakonyi 
Természettudományi Múzeum két mun-

katársa, Sinigla Mónika 
botanikus, valamint Kovács 
Attila madarász.

A vezetett séta a Pét-
fürdői Közösségi Ház és 
Könyvtárból indult, majd 
végig járva a péti ligetet 
elérkeztek a település szé-
lére, a madárgyűrűzési 
bemutatóhoz. A program 
folyamán a környék fáiról 
és azok terméseiről hall-
gathattak meg a résztve-
vők néhány érdekes infor-
mációt. Szó esett a magas 
kőrisről, a fekete fenyőről, 
a feketedióról, a lepényfá-
ról, a zöld juharról, a hegyi 
juharról, a korai juharról, 
a vadgesztenyéről, a vad-
komlóról, az erdei iszalag-
ról és a csíkos kecskerágó-
ról.  

A gyerekek minden 
megállónál saját kincs-
gyűjtő dobozukba tehették 
be az éppen megismert fa 
termését.  

A növények megisme-
rése után az érdeklődők 
egy kis betekintést nyer-
hettek a madárvilágba is. 
A madárgyűrűzés az álla-
tok nyomon követése mi-
att fontos. A szakemberek 

így tudják megállapítani, hogy az adott 
fajták milyen távolságokat tesznek meg, 
merre járnak a világban. A résztvevők 
megnézhették, hogy lépésről lépésre ho-
gyan zajlik egy kis szárnyas befogása és 
meggyűrűzése. A bátrabb gyerekek el is 
engedhették a kezükből a madárkákat.

A program végére a szervezők játék-
kal is készültek a lurkóknak. Különbö-
ző madarak képeit kellett felismerniük, 
majd a hozzájuk tartozó tollakkal össze-
párosítaniuk. A fejtörő után a csoport 
elindult visszafelé a közösségi házba, 
ahol egy-egy pohár finom meleg tea vár-
ta a lelkes kirándulókat.
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Társasjáték-délután a közösségi házban
2022. október 9-én, vasárnap egy ha-

gyományteremtő társasjáték-délutánra 
hívtuk a péti gyerekeket, az ifjúságot a 
Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárba, 
abban bízva, hogy a laza, társasozós, 
kézműveskedős összejövetel, ahol biliárdo-
zásra, csocsózásra, beszélgetésre, ismerke-
désre is alkalom adódik, nyitánya lesz egy 
sorozatnak.

A társasjátékot, ahogyan a neve is 
mutatja, kisebb-nagyobb társaságok-
nak találták ki annak érdekében, hogy 
szórakoztassa őket. Ma már rengeteg 
fajtájukat ismerjük, a történetük pedig 
nagyon-nagyon messzire nyúlik vissza 
az időben. Már az ókorból is ismerünk 
társasjátékokat. 

Tudjuk, napjainkban egyre népsze-
rűbbek a videójátékok, és ezek oly mér-
tékben hódítanak teret, hogy szinte 
kiszorítják a hagyományos társasjátéko-
kat, a megszokott kommunikációs for-
mákat, lehetőségeket életünkből. Ezért 
is szerettünk volna ezen a délutánon a 
hagyományos társasjátékoknak, a beszél-
getésnek, a biliárdozásnak, a csocsózás-

nak, a kézműveskedésnek 
teret adni. 

Szűcs Márk játékmes-
terrel és társaival, Bese-
nyei Szebasztiánnal, Buzás 
Dániellel és Kiss Viktorral 
együtt kicsit szorongva, 
ugyanakkor lelkesen vártuk 
az érdeklődőket a közösségi 
ház alagsori klubhelyiségé-
ben. (Ők egyébként szabad-
idejüket feláldozva, ingyen 

segítettek ne-
künk, és hoz-
ták el féltve 
őrzött játékaikat. Köszö-
net érte.)

És örömünkre, várako-
zásunkat felülmúló szám-
ban jöttek el baráti társa-
ságok, apróbb és nagyobb 
gyermekek, szülők és 
nagyszülők, kamaszok és 
alsó tagozatos kisdiákok 
a közösségi házba. Rövid 
időn belül egy igen han-

gulatos délután kerekedett, ahol szinte 
minden korosztály képviseltette magát.

Lelkesen próbálták ki a társasjátéko-
kat, a Ramsest, a Carcassonet, a Sushi 
Got, a Kartográfusokat, a Bájos kis 
bestiákat, a Betrayal at the House on 
the Hill-t, a fiatalabb korosztály pedig 
a Robbanó cicákat. Remek hangulat-
ban telt az idő, a délután végére min-
den asztalnál játszottak. Akik éppen 
szünetet tartottak, azok csocsózhattak, 
biliárdozhattak vagy őszi pettyes gom-
bát készíthettek textilből Tomborné 
Krisztina kézműves segítségével, akik 
megéheztek, zsíros kenyeret ehettek, 
üdítőt ihattak.

Ebben az évben már nem kerül sor 
több hétvégi társasjáték-délutánra. De 
2023 tavaszától újra várjuk havonta leg-
alább egyszer, de ha igény lesz rá, akkor 
gyakrabban is a társasozni, beszélgetni, 
csocsózni, biliárdozni vágyókat a közös-
ségi házba.

R.Sz.M.
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Gelencsér István

Soha nem adom fel!
A több mint 300 évet jólétben és 

kínok között, malmaival és templo-
mával megélt Peyth falu, aminek he-
lyén a honfoglaló Ősbő és Őse seregei 
pihentek, sok száz éves Csipkerózsika 
álmából a XX. században ébredt fel. 
Az álom idejében pusztaként, Zichy-, 
Sztáray-, Waldstein birtokok formájá-
ban jegyezte a földrajz és a történelem. 

Először a magnéziás, gyógyhatású 
vizéről vált ismertté. Erre épült a vi-
dékiesen gazdag – esetenként kétes 
hírű – fürdőkultúrája, vendégfogadó-
ja. Postaállomása, vasúti megállóhelye 
is létesült. Itt folyik keresztül a bántai 
Aranyoskúti forrásokból eredő, igen 
jóízű és bő vizű Peyt-patak, Peytvize, 
Pét-patak, Pétvize, melynek nyomvo-
nala több helyen mai is látható.

Ez a természeti jelenség a fő okozója, 
hogy a puszta a XX. század elejére las-
sú, majd egyre gyorsuló fejlődésnek in-
dult úgy, hogy 1913-ban Pétet Pétfürdő 
helységgé nyilvánították. Fokozatosan 
nőtt a regionális és országos sajtóban a 
róla szóló tudósítások száma.

A hely történetében az igazi, évszá-
zadra tehető áttörést a nitrogénműtrá-
gya és egyéb nehézvegyipari termékek 
gyártásának megindulása hozta el Pét-
fürdőnek. Erről az időszakról, ipar- és 
társadalomtörténetéről kicsit részlete-
sebben:

A XX. század első fele hazánkat iszo-
nyatosan megtépázta! Az I. világhá-
ború (ahogy akkor mondták, a Nagy 
Háború) egyik vesztese voltunk (1,2 
millió halottal, a résztvevő államok kö-
zül a második legnagyobb számmal!). 
A trianoni békediktátum francia, cseh, 
román nyomásra az ország területének 
közel 2/3-át, lakosságának 1/3-át elcsa-
tolta. Az ország lakosságát társadalmi, 
kulturális, szociális értelemben szétzi-
lálta. Az ipar, közlekedés, belbiztonság, 
honvédelem gyakorlatilag megszűnt 
létezni. Mindent újra kellett gondolni, 
felépíteni.

Nem pátosz, de nemzetünk helyzete 
vészesen hasonlított a tatárjárás, a tö-
rökvész időszakára. A gazdasági csőd 
megszüntetése, az állam helyreállítása 
folyamatában sarkalatos feladat volt a 

nehézipar, a nehézvegyipar működésé-
nek megindítása. Vele együtt a mező-
gazdasági termelés felfuttatása. Mind-
ezt a társadalmi stressz lassú múlásával 
az élni akarás, az élet diktálta.

Tehát a Horthy-kormányzat elhatá-
rozta, hogy – mai szóval élve – több-
funkciós nehézvegyipari gyárat kell 
létesíteni a fenti állapotok javítására. 
A korabeli amerikai, európai techno-
lógiai fejlesztések ismertetése nélkül: 
Gömbös Gyula hadügyminiszter dön-
tött arról, hogy két gyár; a Magyar 
Ammóniagyár Rt. és a Magyar Mű-
trágyagyár épüljön meg Pétfürdőn az 
1928. 07. 28-i és az 1930. 07. 11-i MT. 
határozatok szerint. Az előző a mi ko-
runkban is közismert „A” gyár, a má-
sik a „B” gyár.

Az „A” gyár a Salgótarjáni Kőszén-
bánya Rt. magánérdeke (a várpalotai 
bánya tulajdonosa), a „B” gyár a Had-
ügyminisztérium érdekkörébe tarto-
zott. Miért? A 17%-os pétisó gyár-
tásához 24%-os ammónium-nitrátot 
(NH4NO3) kellett előállítani (olvadék). 
Öt kristályosítási forma közül csak egy 
felel meg robbanóanyagnak, ez pedig 
az alfa-rombos kristályszerkezet. És ezt 
Péten gyártani tudták! A két gyár – had-
ügyi okokból – 1937-ben egyesült Péti 
Nitrogén Műtrágyagyár Rt. néven úgy, 
hogy 1933-ban a „B” gyár megvette az 
„A” gyár összes részvényét 4 millió pen-
gő értékben.

Dr. Varga József professzor kátrány-
olajok és szenek hidrogénezése általi 
műbenzin előállítási kísérletei sikere-
sek voltak. 1935. 10. 21-én megalakult 
a Magyar Hydrobenzin Rt. az ő veze-
tésével. A telephely Pétfürdőn épült 
fel 1938-39-ben. Az e célból létesült 
2 db 5000 m3-es, 1 db 6000 m3-es 
tározó ma is látható, de nem látogat-
ható. Ezek katonai biztosítására 19 fős 
csendőrőrsöt telepítettek Pétfürdő-
re. Ez a munka 1940. 10. 20-tól fo-
lyamatos volt (de a nyilas időszakban 
hírhedtté vált!). Tehát műbenzint is 
gyártottak Péten. 

De továbbmegyek. Európa megint 
háború küszöbén állt a ’30-as évek vé-
gén. Magyarország is (nem tanult az 

előzőből!). A harci gázok kifejlesztése 
ügyében a Hadügyminisztérium 1936. 
02. 27-én döntött klórüzem, etilén-
üzem, etilénklórhydrid-üzem indítá-
sáról. Emellett Peremarton-Táborhely 
telepen sósavüzem, mustárgázüzem, 
foszgénüzem létrehozásáról. (Szeren-
csére az ellenfelek ebben a háborúban 
harci gázokat nem vetettek be). Mind-
ezeket tetézve Péten ipari és gyógyá-
szati vazelint is gyártottak ez idő alatt. 
De volt egy „péti tej” becenevű anyag 
is, amit a műgumi gyártásához állítot-
tak elő.

Úgy gondolom, e tömör leírással is 
bizonyítható, hogy a II. világháború-
ban a szövetséges haderő miért tulaj-
donított különös jelentőséget a péti 
célpontnak. A németeknek létfontos-
ságú volt, amit Pétfürdőn gyártottak, 
főként annak tükrében, hogy a szovjet 
légierő 1943 tavaszán porig bombáz-
ta a plojesti (román) olajfinomítót és 
bázist.

A két pétfürdői légitámadást (1944. 
06. 14., 07. 14.) Ury János helytörténész 
– a ki nem adott monográfiájában – óra-
perc pontossággal, a wingek szakszerű 
közlésével rekonstruálta. A helytörténet 
birtokában van a bombázás térképe, a 
menekülési útvonalak térképe, korabeli 
filmfelvételek, fotók, visszaemlékezések, 
a hősi halottak nevei.

A fenti tömör ismertetés is bizonyítja, 
hogy több mint ezeréves élőhelyünk, 
településünk, országos és világszerte 
ismert, elismert iparunk, ipartörténe-
tünk megérdemel egy gyűjteményes 
állandó kiállító teret. Huszon-sok éve 
űzöm-hajtom ezt az igényt a sajnos 
gyenge ráható erőmmel és a befogadó 
támogatás hiányával. Akik ismernek, 
tudják, soha nem adom fel!

Bunkermúzeumot kell létesíteni a 
Hősök tere ikonikus óvóhelyén! Van 
hely, van elképzelés, van anyag, van 
támogatás(?). Ez utóbbit társadalma-
sítani kell!

Már azt is köszönöm, köszönjük, ha 
erre a kis írásra bármi észrevétel érke-
zik.
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Pályázatírás és elszámolás

R.Sz.M.

2022. szeptember 15-én Molnár Fe-
renc, a Várpalota Pétfürdő Kertbarát Kör 
Egyesület vezetője tartott előadást a Pét-
fürdői Közösségi Ház és Könyvtárban Pá-
lyázatírás és elszámolás címmel.

Az előadást civil szervezetek, egyesüle-
tek, alapítványok vezetőinek, képviselői-
nek, illetve pénzüggyel, könyveléssel fog-
lalkozóknak ajánlották. Molnár Ferenc 
maga is sikeres pályázatíró már sok-sok 
éve, idén 21 pályázatot adott be, abból 13 
lett nyertes.

Megtudtuk, érdemes regisztrálni pár 
ezer forintért az interneten a pályázatfigye-

lő szolgáltatásra, mert ha bárhol az EU te-
rületén megjelenik egy őt érdeklő pályázati 
lehetőség, arról e-mailt kap az előfizető.

Az interaktív, beszélgetős előadáson 
kiderült, hogy hasznos dolog beleás-
ni magunkat a pályázatok rejtelmei-
be, mert sok-sok lehetőség várhat ránk 
számos témakörben. Mindenképpen 
érdemes erre időt szánni, és pályázni, 
próbálkozni, mert vannak olyan pályá-
zatok, amelyeket el sem lehet bukni. Jó 
néhány esetben egy minimum összeget 
akkor is megkap a pályázó, ha a pályázat 
úgymond nem volt sikeres.

Természetesen vannak főállásban pá-
lyázatírással foglalkozók, ők bizonyos 
összegért vagy százalékért dolgoznak. 
De ezt az összeget akár meg is tudjuk 
spórolni, ha kellő kitartással, szorgalom-
mal és kreativitással állunk neki a pályá-
zati lehetőségekkel való ismerkedésnek, 
és ha idővel megjön a gyakorlatunk is, 
megtapasztaljuk, hogy akár néhány óra 
alatt elkészülhetünk egy később nyertes 
pályázat anyagával. 

Jó munkát! Sok sikert!

A mosás eszközeinek fejlődéséről
2022. október 6-án Nyári Katalin mu-

zeológus, a Várpalotai Vegyészeti Múzeum 
vezetője tartott előadást a Szépkorúak Sza-
badegyeteme következő alkalmán A mosás 
eszközeinek fejlődése a kezdetektől napja-
inkig címmel a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtárban.

Az előadó először az 1963-ban meg-
alakult Vegyészeti Múzeumot mutatta 
be hallgatóságának. Beszélt a múzeum 
elhelyezéséről és a jelenlegi működési 
körülményekről a Thury-várban. 

A mosás történetéről szólva elmondta, 
hogy ez az egyik legrégebbi háztartási 
munka, amely egyidős a ruha viselésé-
vel. 200 000 évvel ezelőtt kezdtek el 

az emberek ruhát 
hordani, így mosni 
is. A rómaiak már 
ismerték a lúgos 
hatást, de igazán jó 
lúg csak jóval ké-
sőbb, 1736-ban ké-
szült. A 17. század-
ban készült először 
mángorló, amit sok 
esetben szerelmi 
ajándékként adtak a 
legények az általuk kiszemelt hölgynek. 

A mai értelemben vett gépiesített mo-
sást még 50 éve is kevesen engedhették 
meg maguknak. A mosógép korunk 

egyik leghasznosabb és legnélkülözhe-
tetlenebb találmánya. 

Az első mosógépeket a 19. század végén, 
a 20. század elején kezdték készíteni.

Nyári Katalin előadásából azt is meg-
tudtuk, hogy az eddig ismert legrégebbi 
vasaló i.e. 206-ból maradt fenn. Ez egy 
serpenyő alakú vasaló volt, amit homok-
kal és parázsló szénnel töltöttek meg. A 
szenes vasalók használata egyébként a 
20. század elején már általános volt. A 
következő fokozat a termosztát és a gő-
zölős vasaló megjelenése volt, ez utób-
bit az USA-ban találták fel az 1940-es 
években, ami hatalmas előrelépés volt a 
könnyű vasalás felé. De az igazi áttörést 
az elektromos vasaló hozta meg. Mivel 
elektromos hálózat még nem volt min-
denhol, igazán csak akkor terjedt el, 
amikor a lakóházakba is bevezették az 
áramot.

Rummelné Szemes Marianna
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Finota Gina

Sikeres pályázat

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 
a Péti Nyugdíjas Klub Egyesülettel sikerrel 
pályázott a Nemzeti Kulturális Alap Köz-
művelődés Kollégiuma által kiírt „Idősek 
klubja” elnevezésű programra. A projekt 
célja, hogy idős korúaknak biztosítson tár-
sas kapcsolatokra, közös szabadidős és kul-
turális tevékenységekre, ismeretterjesztésre 
és tanulásra ingyenes lehetőséget.

A nyertes pályázatnak köszönhetően 
a Péti Nyugdíjas Klubbal együttmű-
ködve egy szabadegyetem jellegű elő-
adássorozatot fogunk megvalósítani 
2022 októbere és decembere között, 
havonta egy-két alkalommal. Két té-
makörben terveztünk ismeretterjesztő 
előadásokat. 

Az egyik, a településünk 
tágabb környezetéhez kap-
csolható régészeti, néprajzi, 
helytörténeti érdekességeket 
kívánja bemutatni 3 előadás-
ban, Pátkai Ádám Sándor kö-
zépkoros régész és L. Karsai 
Henriett, a veszprémi Laczkó 
Dezső Múzeum történeti és 
néprajzi osztálya vezetőjének 
közreműködésével. A terve-

zett témák: Régészeti leletek Pétfürdőről 
és környékéről, november 17-én, csütörtö-
kön 17 órától Néprajzi gyűjtemények tár-
gyai a Bakony keleti oldaláról, december 
15-én, csütörtök 17 órától Mindennapi 
élet a Bakony keleti oldalán.

A másik sorozat szintén három előadás-
ból áll, amelynek keretében az operett és 
az opera műfajának dióhéjban történő be-
mutatását tűztük ki célul. Az O/ ETTúra, 
avagy házhoz jön az operett! című prog-
ramcsalád 2022. október 20-án indult 
Az operett történetéről címmel Laki Péter, 
a Budapesti Operettszínház művésze, 
Szabó Szilvia énekművész, az Országos 
Musical & Operett Kurzus művészeti 
vezetője, Puha Bernadett, az Országos 

Musical & Operett Kurzus növendéke és 
Wéber Tamás színész részvételével.

A második alkalomra november 24-
én csütörtökön 17 órakor kerül sor, ami-
kor az opera történetéről hallgathatunk 
előadást, áriákkal és duettekkel fűsze-
rezve Endrész Ferenc, a Magyar Állami 
Operaház magánénekese és Szabó Szil-
via énekművész, az Országos Musical & 
Operett Kurzus művészeti vezetőjének 
tolmácsolásában.

Az utolsó alkalom december 1-jén 
lesz. Ekkor Kálmán Imre Csárdáskirály-
nőjének története tárul elénk előadás és 
zenei ízelítő formájában. Akik ebben 
a tervek szerint segítségünkre lesznek: 
Peller Károly, a Budapesti Operettszín-
ház művésze, Szabó Szilvia énekművész 
az Országos Musical & Operett Kur-
zus művészeti vezetője, Mihók Johanna, 
Rigler Márton, az országos Musical & 
Operett Kurzus növendékei. 

Bízunk benne, hogy sok-sok olvasónk 
érdeklődését felkeltettük, és viszont 
láthatjuk a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtárban.
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O/ETTúra

Rummelné Szemes Mariann

A Nemzeti Kulturális Alaphoz beadott 
nyertes pályázatnak köszönhetően 2022. ok-
tóber 20-án elindult a Szépkorúak Szabad-
egyeteme programsorozatunk a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtárban, O/ETTúra, 
avagy házhoz jön az operett! címmel.

A tervezett három zenés előadást ter-
mészetesen nem csak szépkorúaknak 
ajánljuk. Szeretettel várjuk az operett- 
opera rajongóit bármely korosztályból.

Az első alkalom Az operett történeté-
ről címmel zajlott, ami egy zenei ízelí-
tő is volt egyben. A délután fergeteges 
hangulatáról Szabó Szilvia, az Országos 
Musical & Operett Kurzus művészeti 
vezetője, Puha Bernadett, a kurzus nö-
vendéke, Laki Péter, a Budapesti Ope-
rettszínház művésze és Wéber Tamás 
színész gondoskodtak.

Izgalmas részleteket, epizódokat 
hallhattunk az operett egyetemes és 
magyar történetéből, megfűszerezve 
fülbemászó melódiákkal, áriákkal, du-
ettekkel és persze tánccal.

Az hangulatos este folyamán olyan fo-
galmakkal, szerepkör-megnevezésekkel is 
megismerkedtünk, mint szubrett, prima-
donna, bonviván, táncos-komikus.

Az előadókról: Szabó Szilvia énekmű-
vész 1994-ben végzett Pécsett a Janus 
Pannonius Tudományegyetem ének-ze-
nekarvezetés szakán. 2006 óta az Orszá-
gos Musical & Operett Kurzus művészeti 
vezetője és 2009-től a „Musical-re han-
golva” Zenés Stúdió vezetője. A karveze-
tés mellett magánénekből is diplomázott. 
1994–1996 között Keönch Boldizsár 
zeneakadémiai docens magánnövendé-
ke volt. 1996-ban felvételt nyert Svájcba 

a Bern-i Konservatorium 
für Musik und Theater in-
tézmény magánének sza-
kára Prof. Jakob Stämpfli 
növendékeként és szerzett 
hivatásos énekesi diplomát 
1998-ban. 2015. szept-
ember 8-án az Országos 
Musical & Operett Kur-
zus művészeti vezetőjeként 
megkapta Várpalota Város 
Önkormányzati Képviselő-
Testületének Emlékérme 
kitüntetését a város kulturális 
életében betöltött jelentős sze-
repe, a zenei nevelésben vég-
zett magas színvonalú munká-
ja elismeréseként.

Másik hölgy fellépőnk, 
Puha Bernadett volt, aki sza-
badidejében énekel és táncol. 

Nagyon szereti a zenés da-
rabokat, musicaleket. Földessy 
Margit színitanodájába járt, 
ahol „színpadon való létezést”, 
beszédtechnikát, éneket és 
táncot tanult. 2020-2021-ben 
részt vett a Földessy Margit által szer-
vezett színházi egyetemre való előkészí-
tőn. 2018 szeptemberében felvételt nyert 
a Kővirágok énekiskolába, ahol musical 
és klasszikus szakon tanult. 2021 óta az 
Országos Musical & Operett Kurzus 
tagja. Jelenleg a Szegedi Tudományegye-
tem nemzetiségi tanító szakán tanul.

Laki Péter a Budapesti Operettszínház 
vezető táncos-komikusa, aki operettek 
mellett musicalekben és operákban is 
rendszeresen játszik. Kálmán Imre, Le-

hár Ferenc, Huszka 
Jenő és Fényes Sza-
bolcs klasszikus ope-
rettjeinek komikus 
szerepei mind-mind 
repertoárján szerepel-
nek. Színházi feladatai 
mellett a Budapesti 
Operettszínház által 
rendezett gálaműso-
rokban is fellép, több-
ször szerepelt a Buda-
vári Palotakoncerten, a 
Csárdáskirálynő 100. 

gáláján, újévi gálákon, valamint a Salute 
to Vienna and Budapest műsorban is.

Rendszeresen turnézik külföldön, 
fellépett a 2015-ös Milánói Világki-
állításon, Ománban, a Muscati Kirá-
lyi Operában, a Dubaji Operaházban, 
München, Nürnberg, Kaunas koncert-
termeiben, a Kijev Nemzeti Akadémiai 
Operettszínházban és Erdélyben több-
ször is. Egyre többet szerepel operákban 
is, Mozart Figaró házassága és a Szöktetés 
a szerájból című produkciókban.

Az este másik férfi fellépője Wéber Ta-
más fiatal színész volt. Ő főállásban az 
Operettszínházban világosító, eközben 
készül a musicalszínészi pályára és végzi 
a musicaliskolát. Szilveszterkor és elsején 
pedig Mága Zoltán gáláján programozza 
a világítást.

E négy tehetséges művésznek köszön-
hetően október 20-án, csütörtökön va-
lóban házhoz jött az operett, egészen a 
pétfürdői közösségi házig. A következő 
alkalmat ne hagyják ki, várjuk Önöket!
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Rummelné Szemes Marianna

Ökotáska-workshop
Október 22-én, szombaton ökotáska-

készítő workshopra hívták a hölgyeket a 
Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárba. 

Az ötlet a foltvarrókör vezetőjétől, 
Hujber Ottóné, Jutkától származott. Két 
segítőjével, Borbándi Ambrusné, Mar-

gitkával és Béresné Moldován 
Mártával várták szombat 
délelőtt a kreatívkodásra kész 
környezettudatos lányokat és 
asszonyokat. Az ökotáskák 
egy ősi japán textilfesté-

si technikával, 
„shibori”-val ké-
szültek. 

A shibori leg-
alább száz ősi ja-
pán textilfestési 
technika gyűjtőneve, melyek 
során a hajtogatás, kötözés, 
férchímzés és összehúzás, 
préselés módszerével bizo-
nyos területeket kitakarnak 
a festéktől. Mint megtudták 

a foglalkozás részt-
vevői, a shibori-
mesterek évekig ta-
nulják a hajtogatási 
technikát, hogy az 
elképzelt, eltervezett 
mintát meg tudják 
valósítani az anya-
gon.

A táskákat Jutkáék 
előre kiszabták, a fü-
leiket is megvarrták. 
Az összeállításukra, 

Újra buli a házban 
A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyv-

tár szervezésében október 14-én Maurer 
Anita adott fergeteges hangulatú koncertet 
az intézmény alagsori klubjában. Külön 
öröm volt a résztvevők számára, hogy oda-
lenn ismét kigyúltak a fények, felidézve 
azokat az időket, amikor a bulizni vágyó 
pétfürdői és környékbeli fiatalok rendsze-
resen szórakoztak itt. 

Maurer Anita sokoldalú, tehetséges 
ember, akit műsorvezetőként, éne-
kesként Pétfürdő és a környező tele-
pülések közönségej jól ismer. Ebben 
az esetben nemcsak fellépni, hanem 
kicsit haza is jött, hiszen hosszú időn 
keresztül a közösségi ház munkatár-
saként a település kulturális életének 
egyik motorja volt.

Amint várható volt, ez 
alkalommal is elbűvölte 
közönségét, az érzelemdús 
külföldi és magyar számok-
kal elandalítva, a pörgős-
dögös nótákkal pedig meg-
táncoltatva hallgatóságát. 

Szívesen írnánk, hogy 
még ebben az évben folyta-
tódnak a zenés programok 
a közösségi házban, de a 
szükséges és indokolt ener-
giatakarékossági döntése-
ink, intézkedéseink miatt 
a betervezett hétvégi programjainkat 
november 1-jétől lemondtuk. 

Reméljük, hogy ezen a nehéz idősza-
kon túljutva jövő tavasztól lesz alkalma 

a közösségi ház munkatársainak sokak 
érdeklődésére számot tartó koncerteket 
is rendezni a szépen felújított, patinás 
alagsori klubban.

összevarrásukra viszont már a helyszí-
nen került sor. A rutinosak maguk, a 
kezdők több-kevesebb segítséggel varr-
ták össze táskájukat.

A kész táskákat ezután több helyen 
szorosan összekötözték, aminek az a 
lényege, hogy ahol össze lett kötve az 
anyag, oda alig vagy egyáltalán nem ke-
rült a festékből. 

A kötözés után következett a „kifő-
zés”. Vizet melegítettek, és textilfesték-
ben főzték az anyagot. Legvégül a höl-
gyek kibontogatták a csomagocskákat, 
s feltűntek a különleges, soha meg nem 
ismételhető minták, és ezzel el is készül-
tek az egyedi táskák, amit mindenki 
örömmel vihetett haza.
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Péti Halloween
Homokkép- és denevérfigura-készítés

Boszorkányok, töklámpások és denevérek 
lepték el a közösségi ház emeleti termét októ-
ber 28-án délután egy halloweeni workshop 
erejéig. A kísérteties ünnepi szokás hazánk-
ban a 2000-es évek elején kezdett elterjedni. 
Az ünnepkörhöz kapcsolódó játékos hangu-
latú programokat sokan kedvelik. A közös-
ségi házba is sok gyermek érkezett, hogy ez 
alkalomból homokképet és denevérfigurát 
készítsen. A családi programon mindenki 
megcsillogtathatta kézügyességét.

A/4-es méretű homokképek készültek 
a foglalkozáson Szpisjákné Baráth Rita 
játszóház-vezető irányításával, amelynek 
során homokszórós technikával alakí-
tották ki a képeket, mely a kézügyes-
séget, a szépérzéket és a kreativitást is 
fejlesztette. A homokképek mellett még 
denevérfigurák, halloweeni papírtökök 
és boszorkánykalapok is születtek Rita 
segítségével.

A jó szórakozást nyújtó program vé-
gén mindenki hazavihette az általa ké-
szített alkotásokat.

Németh Viktória

A péti Halloween végső állomásán

Immáron második al-
kalommal került meg-
rendezésre Nagy Tímea és 
Rummelné Szemes Marian-
na szervezésében október 
31-én, hétfőn 15 és 19 óra 
között a Péti Halloween. 
11 állomáson várták a rém-
séges kalandokra vágyókat, 
többek között a Pétfürdői 
Közösségi Ház és Könyvtár 

Végső állomás névre keresztelt, sejtelmes 
fényekkel, pókhálókkal és egyéb bor-
zongató kellékekkel berendezett alagso-
rában is, ahol a több mint 200 elszánt és 
rettenthetetlen gyermek és felnőtt egy-
egy pohár teából, kólából, narancsléből 
meg némi sütiből erőt merítve vehette 
számba az itt-ott elrejtezett denevérfió-
kákat. Fáradozásukat cukorkával jutal-
maztuk.



Pétfürdői Krónika
XX. évfolyam 185. szám

23

Rummelné Szemes Marianna és 
Nagy Tímea

szervezők, 
PétiAnyu Team

II. Péti Halloween
A gyermekek nagy 

örömére idén is meg-
rendezésre került ok-
tóber 31-én a II. Péti 
Halloween buli-túra. 
A túra lényege, hogy a 
gyermekek ijesztőbbnél 
ijesztőbb jelmezeket 
ölthetnek, s akár csalá-
dostul vagy csapatokká 
alakulva körbejárhat-
nak a játékra jelentke-
zett állomásokhoz. Az 
édességes állomások családi házak, illetve 
cégek, intézmények voltak.

A cukorka nem járt ám csak úgy, meg 
is kellett érte dolgozniuk a kis boszor-
kányoknak, szellemeknek, csontvázak-
nak, tököcskéknek. Mindenféle kreatív 
ügyességi és egyéb szellemi feladatok 
várták a túrára jelentkező körülbelül 
220 gyermeket és kísérőiket.

Idén végül 11 állomásunk volt: A 
Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár, 
az Oktán Benzinkút, a Perfect Gyógy-
szertár, a Szabadtéri Büfé, a Hősök te-
rei park. Sajnos több ház betegség miatt 
nem tudott részt venni az idei esemé-
nyen, viszont új helyszínként csatlako-
zott hozzánk a Pecsenyéző, Ekler Alíz 
és lelkes munkatársai. A családi házak: 
Gárdonyi Andiék, Müller Anitáék, Pan-
dur Reniék, Pákozdi Andiék, Rideg 
Anikóék voltak.

A fogadóházak már tavaly is meg-
mutatták a kreativitásukat, mind a dí-
szítésben, mind a gyermekeknek kita-
lált ügyességi feladatokban. Gárdonyi 
Andiéknál mindenféle valóban rémisztő 
– 80%-ban újrahasznosított – dekoráció 
várta a rémüldözni vágyókat, például 
fán kukkoló világító szemek, de akár 
bringázó szellemmel is lehetett szelfizni.

Müller Anitáéknál pedig kreatív 3D-s 
tárgyak készültek: zombifej-cukorka-
tartó, aranyos kis szellemek a kapu fölé. 
3D-s kirakót és szerencsekereket  
is forgathattak a résztvevők.

Több állomáson nemcsak 
édességgel várták a kis túrázó-
kat, hanem különféle, témába 
illő süteményeket sütöttek és 
teát főztek, pl. a közösségi ház-
ban is finom teával, üdítővel és 
aprósüteménnyel várták a sejtel-
messé alakított alagsori klubhe-
lyiségben a megfáradt túrázókat.

A túra állomásait teljesítő gyer-
mekek az édesség 
és az oklevél mel-
lé Péti Halloween 
kitűzőt kaptak 
ajándékba. Akik 
pedig kérték, lefo-
tóztuk őket, mert 
jelmezversenyt is 
hirdettünk, erre 
a Péti Halloween 
résztvevős cso-
portban szavaz-
hattak a tagok. 

Köszönjük szé-
pen támogatóink-
nak a segítséget, 

akik szép számmal voltak idén is. A 
Tökjó Üzletház, Pétfürdő Nagyközség 
Önkormányzata mellett sok-sok ma-
gánszemélytől is kaptunk több zacskó 
édességet. 
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Jubileumi kiadványok
Péfürdő 25 éve, 1997. október 1-je óta önálló település. E jeles évforduló kapcsán Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2022-
ben 3 kiadványt jelentetett meg. Tóth Sándor: Pétfürdő évszázadai, Településtörténeti barangolás Anonymus Peyth mezejétől 
napjainkig című több mint 300 oldalas művét, a Pétiek Pétfürdőről című kötetet és a jubileumi emléknaptárt.
Tóth Sándor könyve 7 000 Ft-ért, a Péiek Pétfürdőről című kiadvány 3 000 Ft-ért, a jubileumi naptár 2 000 Ft-ért megvásá-
rolható a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban.

Részlet Horváth Éva polgármester ajánlójából:
...A szerző több évtizede kutat, gyűjt. E kutatás odafigyelés és gyűjtés eredménye, hogy összeállt ez a kiadvány. Mérhetetlen sok mun-
ka van benne. Nemcsak az anyagok, dokumentumok összeállítását megelőző kutatómunkában, hanem legalább annyi ezen anyagok 
formába öntésében, nyomda alá rendezésében. Köszönet a gyűjtőnek, kutatónak 
és szerkesztőnek. Köszönet Tóth Sándornak és Sági Norbertnek. 
No de mi van a kezünkben? 
A történelem először 100 évenként, majd 10 évenként, végül évenként bemu-
tatva. Történelem, ami a világ, az ország, a régió történelmét összekapcsolja a 
településünkön történtekkel. Bátor próbálkozás, és szerintem nagyon jól sikerült.
Sok mindent megtudhatunk a régmúltról, a múltról, a közelmúltról és a jele-
nünkről. 
Mindenki megtalálja benne a számára izgalmasat, érdekeset és rengeteg olyat, 
ami sok újat mond...

Részlet Horváth Éva polgármester 
ajánlójából:
...Az emberek megnyíltak, és olyan esemé-
nyeket, felidézett emlékeket meséltek el, 
ami az övék, de mégis kapcsolódik a tele-
püléshez. Megemlítenek olyan embereket, 
akikre szívesen visszaemlékeznek. Egy -egy 
név szinte minden írásban megjelenik. Va-
jon miért? De jó olvasni! Kiderül, hogy na-
gyon hiányzik a strand és persze a jégpálya. 
Megerősítést nyer, hogy a tó fontos szinte 
mindenkinek. Külön öröm, amit az iskoláról írnak. Ezek szerint a gyerekek szeretnek iskolába 
járni, ha ilyen szeretettel emlékeznek tanítókra, tanárokra és az osztálytársakra. Hosszan tudnék 
még örvendezni a leírtakon, de nem teszem. Olvassák el!
Néhány ember megszólalt kedvesen, emberien. Biztos vagyok benne, hogy más is szeretne mesél-
ni. Lehet, hogy folytatni kellene azt, ami ebben a kis könyvben elkezdődött? Önökön múlik...

Részlet Miskolczi Ferenc alpolgármester ajánlójából:
...A naptár rendhagyó, egyedi összeállítású, mivel 15 hónapot ölel fel; 2022. október hónappal kezdődik, és 2023. december hónappal végző-
dik. Október elsejével kezdődik, mert ezen a napon van a 25. évfordulója annak, hogy Göncz Árpád köztársasági elnök 1997. október 1-jén 
aláírta a Pétfürdő önállóságát deklaráló dokumentumot. 
A naptár minden hónapja emléket állít az önállóvá válás egy-
egy eseményének, illetve bemutatja az eltelt 25 év fejlődésének 
jellegzetes állomásait. 
Úgy gondolom, hogy az önállóság 25 éve módszeres építkező 
munkájának eredményeként Pétfürdő egy elhanyagolt periférikus 
kerületből mára egy teljes infrastruktúrával, fejlett egészségügyi, 
kulturális, oktatási, és sportlétesítményekkel; vonzó, tetszetős tele-
pülésképpel rendelkező, élhető és szerethető településsé vált. 
Jól esik hallani a Pétfürdőről elszármazottaktól és az idegen ide 
látogatóktól az elragadtatott, dicsérő szavakat, amikor a mai Pétfürdőről szerzett friss benyomásaikról szólnak. 
Kedves Közönség! Ez a naptár nem egyszerű időhatározó, kronológiai kiadvány. 
Ez a naptár a későbbi korokban emlékké nemesül, amellyel a 25 éves Pétfürdő köszönti olvasóit!
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