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Kardos Judit fotója

Egy kicsi szó
Az ünnep az idő jele. A karácsony sze-

mélyes élménnyé varázsolja a különben 
elsuhanó misztériumot, az időt.

Az idei karácsonyra készülve Vasady 
Péter megszívlelendő gondolatai járnak 
a szívemben:

„Ki hiszi el azt az ostobaságot, hogy ínyenc-
ként falatozni jöttünk a világra, lelkesülten 
vigyorogni, a romlás sztárjainak ásni a sírt, 
takarítani az üszkös romokat, falni a hiá-
bavalóságot, nem az üdvösségre? Ki hinné 
el? Reménykedem, hogy egyre kevesebben, de 
főleg abban, hogy a mindennapok észrevét-
len, megszokott pergése mögött a karácsony 
üstdobja egy más, nagyobb ívű ritmusra dob-
bant bennünket: a sorsunk alapvető kérdéseit 
veti fel, miközben vágyunk a fényre, az elrej-
tettségre, a békére, a szeretetre. Hiszem, hogy 
sokunk számára ez volna az ünnep – jön a 
bennünk születendő fiú –, harmónia és jóság 
nő a nyomában és nemcsak jobbá változunk, 
de a másik jóságára is rátalálunk.”

Nem tudunk segíteni a világ minden 
baján, de próbáljuk elkerülni a legsúlyo-
sabb katasztrófát: a szeretet lerombolását 
– hirdette Teréz anya.

Vegyük észre mi is azt a kicsi gyer-
tyát, amely a betlehemi istállóban gyúlt 
ki. Legyen ez a kicsi gyertya – ez az egy 
kicsi szó – karácsonyunk központja. És 
próbáljuk tettekkel közösen is bizonyí-
tani, hogy Őt szeretni csak úgy lehet, ha 
törődünk a legkisebbekkel, a szenvedők-
kel, a magányosokkal is.

Ruth Hell adventi karácsonyi gondo-
latával kívánok áldott ünnepeket!
Karácsony
Vágyakozás. Valóság (sokak számára „stressz, 
magány, félreértések, sötétség, szomorúság”). De 
van kiút: Gyertyává válni, engedni magam 
meggyújtani! A fény neve: Jézus Krisztus.

Fodor Tamás 
címzetes igazgató

Pétfürdői Kolping Katolikus Szak-
képző Iskola, Szakiskola, 

Általános Iskola és Kollégium.
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Adventi gondolatok…
Legyen áldott a föld, az egész földkerek-

ség, hogy mindenütt kedvesen fogadjon, 
bármerre vezessen utad!

Legyen áldott a fény, mely rád világít, és 
a fény, mely benned van! Az áldott napfény 
sugározzon be téged, és melegítse fel szíve-
det, míg úgy nem lobog, mint a kandalló 
tüze! Így minden barátod jöhet melegedni 
hozzád, még az idegen is.Sugározzon két 
szemedből a fény, mint az ablakba állí-
tott mécses, mely a viharban vándorlókat 
hívogatja!

Áldott legyen a rád hulló édes, lágy eső! 
Hulljanak lelkedre a cseppek, és csalogas-
sák ki a virágokat, hogy illatukkal megtel-
jék a levegő!

Áldott legyen a nagy vihar is! Rázza 
meg lelkedet, hogy fényesre és tisztára mos-
sa, sok kis tavacskát hagyva benne, ame-
lyekben megcsillan az ég kékje és időnként 
egy-egy csillag!

Az ősi ír áldás valamiképpen ottho-
nossá teszi számunkra a világot, hiszen 
ezt üzeni: a természet erői, a minket kö-
rülölelő univerzum elemei telve vannak 

valamiféle önmagukon túli jóval. Az ál-
dás, Istennek az összes teremtménye felé 
kiáradó szeretete és jósága, egyetemes. 
Nincsenek határai és korlátai. Magával 
ragadó és megnyugtató szabadság és 
békesség ez, amely túlmutat a különvá-
lásokon és elzárkózásokon, beszűkülése-
ken és szembenállásokon. 

Világunk, dacára minden megtapasz-
talt rossznak, gyarlóságnak, töredékes-
ségnek, alapjaiban véve áldott. Hordoz-
za minden létezés legelső és legvégső 

rejtett és mégis újra meg újra felragyogó 
igazságát: „És látta Isten, hogy mindaz, 
amit alkotott, nagyon jó volt” (Ter 1,31). 

Karácsony, a születés ünnepe, bizo-
nyos értelemben a kozmosz belső rendjé-
ből fakad. Azt juttatja kifejezésre, hogy 
az áldó Isten, a feltétel nélkül szerető 
Isten közel jön, belép az emberi vilá-
gunkba, és áttöri a távolság falát: belép 
a mi létünk birodalmába, személyes éle-
tünkbe Szent Fia által. Jézus Krisztus, a 
Fiú mindenben hasonlóvá lesz azokhoz, 
akiket ettől fogva már testvéreinek ne-

vez, „hogy irgalmas és hűséges főpap legyen 
Isten előtt” (Zsid 2,17). Most már nem 
pusztán sugárzik az áldás fénye a világ-
ra, hanem magának a világnak a szívé-
ben ragyog fel.

Karácsony annak a bizonyosságával 
ajándékoz meg bennünket, hogy ez a cso-
dálatos és mindeneket egybefogó áldás 
többé már nem távozik el tőlünk. Meg-
született és közöttünk marad. Nem a telje-
sítményeink, eredményeink jutalma vagy 
bére, hanem ajándék, amelyet szeretetből 

kapunk s szeretettel 
fogadhatunk be. Nem 
kell személy szerint 
hatalmas, valami na-
gyon nagy, különleges 
dolgot tenni. Elég, ha 
csak megnyitjuk és 
befogadjuk szívünkbe 
Isten szeretetét, és ez 
irányítja hétköznapi 
cselekedeteinket.

Ez olykor nehéz, 
nagyon nehéz. Hi-
szen viharzunk: kül-
ső körülmények és 
adottságok, belső 
harcok és nehézségek 
sodrásában küzdünk. 
Ne féljünk többé az 
árnyékainktól és sod-
ró erejű viharainktól! 
Az, aki megáld, már 
elköteleződött mel-
lettünk. A sötétség-
ben is felragyogtatja 
a fényt, az éjszaka 
közepén is napvilágra 
hozza a reményt. Erő 

Ő és támasz. Otthont akar teremteni 
számunkra ebben az áldott világban, 
amelynek fergetegeiből végül ő tekint 
vissza ránk.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok ál-
dott, szeretetben bővelkedő szent kará-
csonyt és boldog új esztendőt!

Fazekas Péter András
családsegítő munkatárs

Pétfürdői Gondozási Központ
Családsegítő- és Gyermekjóléti 

Szolgálat

Mátyusné Tasnádi Mariann betleheme
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Adventus Domini
Várakozás az Úr eljövetére

Településünkön idén a Pétfürdői Közös-
ségi Ház és Könyvtár földszinti aulájában 
az intézmény szervezésében került sor az 
adventi gyertyagyújtásokra. A Pétfürdői 
Településvédő és Szépítő Egyesület indí-
totta el a közös gyertyagyújtások hagyo-
mányát, majd a Szent László Kórus vitte 
tovább. 

2022-ben a rendezvénysorozat no-
vember 25-én, pénteken vette kezdetét. 
Az elsőt, a hit gyertyáját, Fodor Tamás, 
a Kolping Katolikus Szakképző Iskola, 
Szakiskola, Általános Iskola és Kollégium 
címzetes igazgatója gyújtotta meg, majd 
elmondta ünnepi gondolatait. 

Megrendítő, elgondolkodtató, lélek-
vizsgálatra indító beszéde után a Szent 
László Kórus adott műsort. Az énekek 
között Kerekes Andrea, Kerekes Lajosné 
és Kots Gábor pedig verseket szavaltak.

A remény lángját, azaz a második 
gyertyát dr. Zsednai Józsefné evangélikus 
lelkész gyújtotta meg december 2-án. Az 
ünnepi várakozás fényét emelve József 
Attila Betlehemi királyok című versének 
részletével köszöntötte a megjelenteket. 
Az evangélikus lelkész asszony egy fon-
tos kérdést tett fel a jelenlévőknek: „Itt 
lakik a Jézus Krisztus?”

Sokak igennel feleltek, hiszen Jézus a 
szívekben él, és mindig ott van, ahol ép-
pen szeretettel gondolnak rá, és lelkük 
mélyén őrzik őt. Ezután a Horváth István 
Általános Iskola diákjainak műsora kö-
vetkezett. Nagy Sára verset szavalt, felké-

szítője Oláh Viktória volt. A 2. és 3. osztá-
lyos furulyásokat Kovács Alexa készítette 
fel. Az énekkart Cseresznyés Zsuzsanna 
ének-zene tanár, intézményvezető-helyet-
tes vezényelte és kísérte gitáron.

Advent harmadik hetében Megyesi 
Ferenc római katolikus plébánost, érse-
ki szertartót köszönthettük a közösségi 
házban. Ünnepi beszédében kiemelte az 
adventi készülődés lényegét, a várako-
zás fontosságát, hiszen december 9-étől 
a nagyközség adventi koszorúján már 
eggyel több gyertya ad világosságot ne-
künk, emlékeztetve arra, hogy a sötét-
ség nem tarthat sokáig. Beszéde végén 
meggyújtotta a harmadikat, az öröm 
gyertyáját. A műsorban a Napfény Női 
Kar énekelt Kutenicsné Izer Viktória 
vezényletével, valamint a Panelkuckó 
Napköziotthonos Óvoda Katicabogár 
csoportja szerepelt. György Mónika és 
Borza Andrea óvónők voltak a felkészí-
tőik.

Karácsony előtt egy héttel Lukátsné 
Orovicz Piroska református lelkész üd-
vözölte az utolsó gyertya meggyújtására 
összegyűlt pétfürdőieket. A betlehem 
mellett felállított adventi koszorún már 
csak a negyedik gyertya, a szeretet gyer-
tyája várt arra, hogy fényével bevilágít-
hassa a teret. A lelkész asszony szíveket 
megnyitó, a jó, erőt adó, megtisztító vá-
rakozás utáni ünneplés örömét is hang-
súlyozó gondolatai után az Országos 
Musical és Operett Kurzus növendékei 

Szigeti Frigyes: 
Advent és karácsony

Nagyra nő szívünkben az advent
és karácsony isteni üzenete
erőt sugall az egymást megértő
tiszta szeretetre.

Az advent négy hetében
a csendes gyertyagyújtás
bensőségessé teszi a karácsonyi 
készülődés minden pillanatát.

Mind több helyen vethetjük 
szemünket ünnepi fényekre,
egyre jobban ráhangolódunk
a karácsony érkeztére.

Jézus születése – úgy vélem,
a jelképes örökkévalóság,
az öröm, a szeretet
és a megfogant boldogság.

Karácsony tehát a szeretet,
a fényes boldogság ünnepe,
jóságra ösztönöz
és az igaz, őszinte szeretetre.

Persze hozzátartozik a feldíszített fenyő
és a csillogó gyermekszem is,
szeretünk ajándékot kapni és adni is.
De a legnagyobb karácsonyi ajándék
mégis csak az lehetne:
Ha a világban szeretettel élnénk
és mindig BÉKE lenne!

Németh Viktória, 
Pátkai Brigitta

énekeltek, műsorukkal méltóképpen 
zárva az adventi gyertyagyújtások ün-
nepségsorozatát. Minden gyertyagyúj-
tás szeretetvendégséggel zárult.
A rendezvénysorozat létrejöttéhez segít-
séget nyújtottak: 
Bálint Gézáné,
Fenyő Csaba és munkatársai,
dr. Kovácsné dr. Haller Annamária,
Mátyusné Tasnádi Marianna,
Plank Alexandra, a Gondozási Központ 
vezetője és munkatársai,
Nagy Ottó, a Pétkomm Kft. ügyvezető 
igazgatója és munkatársai,
Strenner István. 
Köszönet érte!
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Adventi koncert a templomban

Megyesi Ferenc plébános, érseki szertartó 
mondott köszöntőt

Szilágyi Harangegyüttes, vezényelt: Albertné Balogh Márta

Közös énekléssel zárult a koncert

A Horváth István Általános Iskola kórusa, vezényelt, gitáron kísért: Cseresznyés Zsuzsanna

A Római Katolikus Egyházközség, 
a Szent László Kórus, a Napfény Női 
Kar, a Horváth István Általános Iskola, 
valamint a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár szervezésében került megren-
dezésre a hagyományos adventi koncert 
december 11-én délután a pétfürdői ró-
mai katolikus templomban.

Szent László Kórus, vezényelt, zongorán kísért: Szőllősi Zoltán, 
fuvolán  játszott: Lantos Ádám, gitáron közreműködött Koronczai István

Napfény Női Kar, vezényelt: Kutenicsné Izer Viktória 
zongorán kísért: Endl László
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A lámpás felvonulás résztvevői megérkeznek a szigetre

Márton-nap a péti oviban

Hajcsikné Kiss Andrea 
óvodapedagógus

2022. november 11-én, pénteken ren-
dezte meg a Panelkuckó Napköziotthonos 
Óvoda hagyományteremtő szándékkal első 
Márton-napi lámpás felvonulását. 

A nagyszámú gyerekből és családtag-
jaikból álló csapat, miután elfogyasztot-
ta a libazsíros kenyeret és teát, mellyel 
Morina Diána és Fenyő Csaba támogat-
ták óvodánkat, saját készítésű lámpá-
saikkal lesétált a tóhoz. A sok lámpás 
fénye beragyogta utunkat. Jó volt újra 
együtt lenni.

Fontos számunkra, hogy az ünnep és 
az ünnepre való készülődés folyamata 
jó hangulatú együttlét legyen a gyere-
kek számára, vonzó tevékenységekkel, 
programokkal. Szent Márton ünnepére 
is nagy izgalommal készültek az óvoda 
csoportjai. 

A hét folyamán a gyerekek külön-
böző tevékenységeken keresztül ismer-
kedhettek meg Márton püspök legen-
dájával. A délelőttöket igyekeztünk 
minél érdekesebb játékokkal színesíte-
ni, bábelőadást tartottunk és mozgásos 
játékokat szerveztünk. Márton napjára 

vásárral is készültünk, ebben a szülők 
segítségét kértük, hogy vásári portéká-
kat készítsenek az óvoda számára. Az 
ovis csoportokban közösen készítették 
a lámpásokat. 

A heti projektet péntek délután zár-
tuk. A szülőkkel közösen barkácsoltak 
a gyerekek, majd táncházban rophatták 
az ovisok és a vendégek. Végül lámpás 

felvonulás indult az óvodából a tóhoz, 
ahol Kujber Vivien várt minket gitárral 
kísért énekléssel. A gyerekek számára 
hatalmas élmény volt a Szent Márton-
napi mulatság, ezért szeretnének hagyo-
mányt teremteni az eseményből.

Az általános iskola hírei
Ezüstérem a ZeneVárJáték vetélkedőn

Már két évtizedes hagyomány Várpa-
lotán a Zenevárjáték kistérségi vetélke-
dő, amelyet ezúttal is a környék általá-
nos iskolás csapatainak hirdetett meg a 

várpalotai zeneiskola. Az idei vetélke-
dőn, november 23-án a 140 évvel ezelőtt 

született Kodály Zoltán, háromszoros 
Kossuth-díjas, valamint kiváló művész 
címmel kitüntetett zeneszerző életrajza 
és zenei munkássága került reflektor-

fénybe. 
A Thuri 

György Gim-
názium és Alap-
fokú Művészeti 
Iskola ebédlőjé-
ben ezúttal 25 
iskolás várta iz-
gatottan, hogy 
elkezdődjön a 
zeneiskola ha-
gyományos és 
népszerű vetél-
kedője. 

Iskolánk csa-
pata mellett eljöttek az ösküi, az ősi és 
a várpalotai Várkerti Általános Iskola 

tanulói, az utóbbiból két csapattal is. A 
játékmester ezúttal is Borbás Károly, a ze-
neiskola vezetője volt.

Nem volt könnyű a csapatoknak a 
gondosan összeállított kérdésekre helye-
sen válaszolniuk. A zenefelismeréstől az 
életrajzi adatokig, a történelmi párhuza-
moktól a társművészeti összefüggésekig 
terjedt a szükséges információk válto-
zatos palettája. Végül rendkívül szoros 
versenyben minimális különbséggel a 
Várkerti Általános Iskola felső tagoza-
tos csapata szerezte meg az első helyet, 
és utánuk közvetlenül a Horváth István 
Általános Iskola képviselői következ-
tek: Bognár Csenge (7. a), Csiga Boglárka 
(8. b), Fülöp Gréta (8. b), Molnár Tamás 
(6.  b) és Simák Larina (8. a). Felkészí-
tő szaktanáruk Cseresznyés Zsuzsanna, 
énekkarunk karnagya, intézményveze-
tő-helyettes volt.
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Óvodások is részt vettek az iskola alsó tagozatos mesemondó versenyén
Idén is megrendezte a Horváth István 

Általános Iskola az alsó tagozatos tanulók 
körében a mesemondó versenyét Szabóné 
Kramaszta Márta szervezésében. Az isko-
lából 11 tanuló jelentkezett a megméret-
tetésre elsőtől negyedik osztályig. 

A Panelkuckó Óvodából is eljöttek 
hárman az óvodavezető, Némethné Tol-
nai Mónika vezetésével. Mónos Anna, 
Németh Emma és Sági Olívia Napsugár 
mesemondásukért emléklapot, zsírkrétát, 
gyurmát és egy tábla csokit kapott. 

A háromtagú zsűri: Borbély Szilvia 
könyvtárvezető (Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtár), Cseresznyés Zsuzsanna intéz-
ményvezető-helyettes és Somogyi Veroni-
ka alsó tagozatos munkaközösségvezető a 
kifejező előadásmódot, a tiszta, folyama-
tos beszédet, a természetes hangsúlyozást 
figyelte az értékelés során. 

Valamennyi résztvevő emléklapot és 
csokit kapott. Az 1-2. évfolyam nyertese 

Varga Richárd 1. b osztályos tanuló lett 
(felkészítő osztályfőnöke Németh Adri-
enn). További helyezettek Schné Mirkó 
(1. a), Pók Vivien (2. a). 

A 3. és 4. osztályosok körében a 3. a-s 
Török Péter szerezte meg az első helyet 
(felkészítője Somogyvári Róbertné osz-

Először vizsgáztak ECDL modulból a hetedikesek
A Horváth István Általános Iskola 

évek óta tartó hagyományainak meg-
felelően, a tanév megkezdése után alig 
több mint két és fél hónappal, november 
24-én már ECDL (Európai Számítógép-
használati Jogosítvány) vizsgára mehetett 
a 7. évfolyam 10 tanulója. A 7. a és 7. b 
osztályból Ács Barnabás, Fehér Balázs, 
Illés Ádám, Keskeny Csongor, Kolba Vik-
tor, Kovács Áron, Nagy Martin, Patocskai 
Áron, Soltész Márk és Tóth Dávid Pre-
zentáció modulból vizsgázott Béni Nor-

tályfőnök volt). Második lett Sándor 
Zselyke (3. b) és Katuska Kristóf (3. b). 

A helyezettek oklevelet, könyvet és egy-
egy tábla csokoládét kaptak. Iskolánkat a 
várpalotai Thury-vár városi és kistérségi 
mesemondó versenyén december 2-án 
Varga Richárd és Török Péter képviselte.

bert informatikatanár felkészítésével. A 
legkiválóbb eredményt, 100 százalékot 
Patocskai Áron érte el. A Székesfehér-
vári SZC I. István Technikum ECDL 
vizsgaközpontjában zajló megmérette-
téshez szükséges regisztráció költségét 
(9 000 Ft) befizette a Napsugár Alapít-
vány a Gyermekekért, és a sikeres vizsga 
díját (2 500  Ft) is biztosította. További 3 
modul sikeres vizsgája szükséges még ah-
hoz, hogy megszerezhessék a 8. évfolyam 
végéig a bizonyítványt.

Idén is meghirdette a Horváth István Általános Iskola a gyermekmosoly-pályázatot
A tavalyi siker után ősz-

szel ismét volt gyermek-
mosoly-pályázat, Pétfürdő 
és környéke legbájosabb 
gyermekmosolyát kereste az 
általános iskola. A fotópá-
lyázaton azoknak a gyerme-
keknek a mosolyaival lehe-
tett részt venni, akik 2016. 
január 1. és 2017. december 
31. között születtek. 

Az iskola központi e-mail 
címére beküldött, a pályá-
zatnak mindenben megfe-
lelő fotókat megjelentették, november 
második felében pedig közönségszava-

zással döntötték el, kié lesz a legszebb 
három gyermekmosoly 2022-ben. 

A szavazás lezárása után 
az eredményeket össze-
sítve a következő sorrend 
alakult ki: I. Tóth Orso-
lya Zsuzsanna (29% – 97 
szavazat), II. Maduneme 
Glória Anna (20% – 70 
szavazat), III. Sági Olívia 
Napsugár (19 % – 67 sza-
vazat). Az eredményhir-
detés a második iskolahí-
vogató foglalkozásunkon, 
december 13-án volt, ahol 
minden pályázó jutalmat 

kapott, a helyezettek pedig értékes aján-
dékban részesültek. 
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Iskolai műsor az advent második hetében
Az adventi várakozás 2. gyertyáját 

gyújtották meg december 2-án a Pét-
fürdői Közösségi Ház és Könyvtár au-
lájában. Köszöntőt dr. Zsednai Józsefné 
evangélikus lelkész mondott. József At-
tila Betlehemi királyok című versének 
kezdetével köszöntötte a megjelenteket: 
Adjonisten Jézusunk, Jézusunk… Adjon-
isten, pétfürdőiek – mondta, itt lakik a 
Jézus Krisztus? A beszédet követően a 
nagy lelkesedéssel fogadott műsort ez-
úttal a Horváth István Általános Iskola 
tanulói adták. A szülők, nagyszülők, 
testvérek teljesen megtöltötték az au-
lát. A rendezvényen szeretetvendéglátás 
is volt: zsíros kenyér, tea, a felnőttek-
nek forralt bor a Pétfürdői Gondozási 
Központ és a házigazda közösségi ház 
segítségével.

Az énekkart Cseresznyés Zsuzsanna 
ének-zene tanár, intézményvezető-he-
lyettes vezényelte 
és gitáron kísérte. 
Műsorukon Bárcsak 
régen felébredtem 
volna kezdetű dal, 
Gryllus Vilmos: 
Fehér karácsony, 
Gyújtsunk gyertyát 
műve szerepelt. 
Nagy Sára 5. a osz-
tályos tanuló (osz-
tályfőnöke Oláh 
Viktória) Szilágyi 
Domokos Karácsony című versét szavalta 
el. Az alsó tagozatos furulyásokat Kovács 
Alexa tanító készítette fel. Műsorukban 
a 2. osztályosok a Hull a pelyhes fehér hó 

és 3. osztályosok Kis karácsony, nagy ka-
rácsony című dalt játszották el. 

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

Ajándékot vittek a veszprémi kórház gyermekbetegeinek
A 6. a osztály kezdeményezésére Völ-

gyi Gábor osztályfőnök, diákönkor-
mányzatot segítő tanár vezetésével jóté-
konysági gyűjtést szervezett a Horváth 
István Általános Iskola a Boldogságóra 
program keretében. Rengeteg ajándék 
érkezett néhány nap alatt. Olyan apró-
ságokat, rajzokat, saját készítésű ajándé-
kokat, könyveket, játékokat, tárgyakat 
vártak, melyekkel meglephették azokat a 
gyerekeket, akik valamilyen oknál fogva 
a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház-
ban kénytelenek tölteni a karácsonyt. A 
meglepetéseket december 2-ig várták az 
osztályfőnökök alsó és felső tagozatban 
egyaránt. Az ajándékok szállítási előké-
szítésébe, rendezésébe a 6. a osztály mel-
lett mások is bekapcsolódtak. A szépen 

előkészített ajándékokat december 8-án 
vitték el a kórház gyermekosztályára, 
ahol átadták az orvosi és ápolószemély-

zetnek a kis betegek karácsonyi megle-
petésére, örömére.
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Visszhang Pétfürdő évszázadainak olva-
sásakor
Tóth Sándor: Pétfürdő évszázadai. Településtörténeti barangolás Anonymus Peyth 
mezejétől napjainkig. Pétfürdői Közösségi Ház kiadványa. 2022. 368 p.

Rangos kivitelben, sok érdekes leírás-
sal, gazdag illusztrációval ajándékoz-
ta meg Tóth Sándor Pétfürdő minden 
lakosát és a messzire szakadt egykori 
pétieket. Izgalmas és látványos össze-
fogás került a kezünkbe a település sok 
évszázados történetének bemutatásával, 
amellyel mindenki, aki szereti, ismeri 
ezt a gyönyörű fekvésű bakonyalji te-
lepülést, lehető legszélesebb ismeretet 
kapta. A szerző történészeket, helytörté-
nészeket felülmúlóan tárja elénk a péti-
sóról világhírűvé vált, hajdan népszerű 
fürdőhely kevéssé ismert múltját épp-
úgy, mint az utóbbi évek fejlődését.

Pétfürdő most ünnepli önálló létének 
25. évfordulóját, de valójában ezeréves 
múltra tekinthet vissza a kedvező fek-
vése, a római kortól a máig forgalmas 
útvonal mentén meglévő lakóhelye ré-
vén. 

A szép kivitelű könyv bemutatása a 
település negyed évszázados önálló-
ságára rendezett ünnepélyen történt. 
A köszöntőt a polgármester asszony 
mondta népes hallgatóság előtt, aki 25 
éve áll a település vezetőségének élén. 
Így az ő munkássága, a következetes, 
kiegyensúlyozott irányításának ered-
ményei is szervesen kapcsolódnak az 
évezredes történelemhez. Kedvesen 
méltatta beszédében a kiadvány jelen-
tőségét, elismerően szólt Tóth Sán-
dor áldozatos, hosszú évtizedeken át 
végzett munkájáról, kiemelve a könyv 
gazdag anyagát, a példamutatóan igé-
nyes szerkesztést, a rangos tipográfiai 
kivitelezést. Mindezt megtoldotta egy 
fontos gondolattal, amikor lakosság-
nak, ifjaknak és időseknek egyaránt 
szóló népszerű tájékoztatás jelentőségét 
hangsúlyozta.

A terjedelmes kötet végén olvashat-
juk a zárszóban, a szerző vallomását az 
elvégzett munkáról, annak értékeiről, 
a tények hiteles közlésének gondjai-
ról. Több évtizeden át tartó, áldozatos 

munka nyomán előkerült adatok, gaz-
dag képanyag, sok személyes visszaem-
lékezés jelent meg. Ebből a hatalmas 
összegyűjtött anyagból válogatta Tóth 
Sándor a legrelevánsabbakat, és rendez-
te úgy, hogy a nagy tudással rendelke-
zőknek éppen úgy érdekes információt 
adjon, mint azoknak, akiknek figyelme 
csak éppen most fordult a lakóhely tör-
ténete felé. Bevallom, én, a hajdani péti 
gyökerű elkötelezett lakos, megillető-
dötten olvastam Tóth úr most közzé-
tett összefoglalását. Lenyűgözött a pre-
cíz, hiteles, sok gonddal, odafigyeléssel 
bemutatott történeti adatfeltárás. Ok-
levelekhez, térképekhez, levéltári ada-
tokhoz hasonlóan pontosak és hitelesek 
a jelenkori dokumentumok, az írott 
forrásokól kihagyott vagy elhallgatott 
tények. Példamutató a szerző objek-
tivitása, amikor az emlékezetben még 
élő történelem eseményeit, a háborús 
éveket, az 50-ben, 56-ban megtörtént 
valóságot, vagy akár a rendszerváltás 
helyi alakulását indulatoktól és elfo-
gultságtól, részrehajlástól mentes tény-
szerűséggel dokumentálja. 
A történelem iránt érdeklődőként meg-
különböztetett figyelemmel tanulmá-
nyoztam az első évszázadok bemutatását 
a krónikáktól kezdve, de elszármazott-
ként mégis a saját emlékeimhez köthető 
írások a legizgalmasabbak. Példaként 
említem a Hősök terének bemutatását, 
hiszen ott gyerekeskedtem, játszottam a 
48-as emlékmű körül. A háború után a 
kecses turul kitárt szárnyaira céloztuk a 
hógolyót, később ugyanott, a vörös csil-
lag előtt tisztelgett az úttörőcsapat. A mai 
eszemmel úgy gondolom, korunkban 
az eredeti alkotás helyreállítása indokolt 
lenne. 

A szerző finoman éreztette itt és 
másutt is a társadalomban végbement 
változás tárgyiasult nyomatait, min-
dig szigorúan vigyázva, de nem elhall-
gatva a tényeket. A világháború előtti 

látványos, gyors fejlődés a Horthy-kor-
szak iparosításának egyik lenyomata, 
a Gömbös-kormány eredménye. Ezért 
fontosak a bemutatott dokumentu-
mok. De honnan kerültek elő ezek a 
régi képek? Egy másik meglepetés-
ként fedeztem fel a könyvben a haj-
dani otthonom, a mostani Hősök tere 
3-as épületének születését. Köszönöm 
kedves Tóth Sanyi! Mennyi történetet 
lehetne még az illusztrációkhoz hozzá-
fűzni, hiszen mindezek mögött emberi 
sorsok vannak! A fürdőkultúra divat-
ja – ami a 19. század derekán lendült 
fel országszerte – tette először ismertté 
Pétet. Balatonfüred, Hévíz messze volt, 
de a hajmáskéri kaszárnyákból lóháton 
(később vonaton) hamar megérkez-
tek a K.  u  K. fiataljai, hogy élvezzék 
a melegvizet. Egy lányregényben ol-
vastam erről a romantikus történeket, 
bár az ismeretlen helységnév miatt egy 
pillanatig sem gondoltam volna helyi 
kötődésre, csak arra voltam büszke, 
hogy az „én strandom” a híres verseny-
uszoda.

Pétfürdő évszázadainak bemutatása 
előbb nagy léptékkel halad, majd a jelen 
felé közeledve már nem évszázadok tesz-
nek ki egy-egy fejezetet, hanem az évtize-
dek, évek sokasodó eseményei. A gazdag 
képanyag jól mutatja a fejlődést, a városi-
asodás felé vezető utat, és az egyre több 
társadalmi esemény dokumentumai em-
berközelivé, élményszerűvé varázsolják a 
könyvbe sűrített történelmet.

Oldottabb módon folytatódik Pétfür-
dő története a kötet második részében 
egy-egy témakör, helyi jellegzetesség 
bemutatásával. Nagyszerű fejezetek 
szólnak az iparosodás és modernizáció 
következményeiről, a társadalmi-, kul-
turális élet átalakulásáról. A Pét-patakra 
telepített malmok eltűntek. 

A malmok sorsa, a Pét-patak szerepé-
nek megváltozása szinte reprezentálja a 
20. századi országos fejlődést. ›› ›› ››
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›› ›› ›› De nekem és a 
kortársaimnak a Kikeri 
tó, Kutor-malom, Hollós-
vendéglő, Doktor-szikla 
mind-mind a gyerekkor 
kedvelt játszóhelyét, él-
ményt adó világát jelenti. 

Tóth Sándor munkájá-
nak értéke, hogy a történe-
ti értékek egymás mellé ál-
lításával az emberi sorsok, 
eltűnt idők valóságát tudja 
az olvasó elé varázsolni. 

A gyár történetéről írt fe-
jezetek humánus kiegészíté-
sek a Péti Nitrogénművekről 
megjelent átfogó monográ-
fiákhoz. Nagyon leegysze-
rűsítve úgy tűnik, hogy ere-
detileg a gyár teremtette a 
lakótelepet, a gyár volt a 
pétiek kenyéradója, a gyár 
működtette az iskolát, a 
sportlétesítményeket, a kan-
tint, dalárdát és a kaszinót. 
Aztán a későbbi szocialista 
város korszakáról és a még 
későbbi rendszerváltás utáni 
történések idejéről várható-
an egy újabb áttekintésben 
olvashatunk. 

Tóth Sándor bármelyik 
témához fordul, mindig 
a legrégebbi adatok ösz-
szegyűjtésével hoz meglepően újat. Az 
egyes fejezetek olyan távoli időkről adnak 

hírt, amikről a kortársak aligha tudnak. 
Így van ez a vasútról szólva vagy akár az 

iskolatörténet esetében. 
A mostani modern isko-
la tanulói számára mesei 
örökségnek tűnhet az 
egykor szalmatetős isko-
la, a vasút közelében épí-
tett tanítói otthon egyet-
len tantermével, aztán a 
dobkályhával fűthető pi-
ros iskola, ahol az út má-
sik oldalán lévő tanáriból 
jött a vezetékes hangosbe-
mondó szigorú parancsa, 
vagy a várva-várt szünetet 
jelző csengő hangja.

Mindezek nem kuri-
ózumok, hanem maga 
a valóság, a régmúlt. A 
pétiek életét különböző 
mértékben érintő hírek 
sokaságából további sok 
érdekességet tartogathat 
a szerző a Péti morzsák 
címen közzétett szűkre 
szabott fejezetben. Ez a 
következő kötet ígére-
te. Azt hiszem, minden 
pétfürdői lakos és elszár-
mazott nevében megkö-
szönhetem a szerző sok 
évtizedes fáradozását, a 
most megjelent könyvet, 
és azt is mondhatom, na-
gyon várjuk a folytatást 

egy hasonlóan igényes kivitelezésben. 
Dr. Kríza Ildikó

Adventi koncert
Eső, sötétség, hideg… Odakinn leg-

alábbis ilyen idő volt november 30-án 
késő délután Pétfürdőn. Mindez sajnos 
többeket visszatartott attól, hogy itt legye-
nek velünk a Parlan-Duó koncertjén a kö-
zösségi házban. Akik mégis eljöttek, azok 
nem csalódtak. 

Pásztor Katalin és Fersch Renáta ele-
gáns, szenvedélyes, érzelmekkel teli fu-
volajátékában gyönyörködhettek közel 
egy órán keresztül. A műsorban a legna-
gyobb barokk, klasszikus és romantikus 
szerzők művei mellett modernebb zenék 
is hallhatóak voltak. Végül zárásként, 
karácsonyhoz közeledvén, az ünnephez 
köthető melódiák is felcsendültek.

A meghitt hangverseny felvételét, akik 
élőben elszalasztották, meghallgathatják 

majd a Pétfürdői Közösségi Televízió 
youtube-csatornáján. 

Tóth Sándor: Pétfürdő évszázadai című kötete megvásárolható 
a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban 7000 Ft-ért
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Ünnepi díszek a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtárban

Ebben az esztendőben ugyan fények, 
díszkivilágítás nélkül, de így is ünnepi 
díszbe öltözött a közösségi ház, a könyv-
tár. 

Otthonaink dekorációjának tervezé-
sét, a díszek előkeresését, elkészítését 
kinek miként engedik egyéb elfoglalt-
ságai, előre tervezetten vagy kicsit kap-
kodósan, de örömmel készítjük el. 

Itt a közösségi házban is minden 
évben ünnepi díszítéssel készülünk, 
hogy advent időszakában a ház prog-
ramjainak hátterét, keretét, meghitt 
hangulatát megteremtsünk. Köszön-
jük Mátyusné Tasnádi Marianna két 
gyönyörű betlehemét, az adventi ko-
szorú elkészítésében dr. Kovácsné dr. 

Haller Annamária, a kirakat díszítésé-
ben Bálint Gézáné segítségét.

Nézzenek körbe nálunk fotóink segít-
ségével.

Adventi börze
2022. december 10-én délután adven-

ti játék-és gyermekruhabörzére hívtuk a 
péti és környékbeli anyukákat, mamákat, 

hölgyeket a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtárba.

A családias hangulatban zajló bör-
zén válogat-
hattunk a ren-
geteg könyv, 
m e s e k ö n y v , 
játék, plüss és 
persze társas-
játék közül. A 
széles kínálat-
ban volt kisebb-
nagyobb ruha, 
pulóver, szok-
nya és farmer. 
De találhat-
tunk a börzén 
meseszép kará-

csonyfadíszeket, szalmadíszeket, kony-
hai eszközöket, sőt nagyon szép kristá-
lyokat.

A délután folyamán kétféle kóstolót 
is kaptunk. Kiss-Vámos Beáta és Kériné 
Bacsák Marianna független Oriflame 
szépségtanácsadók egészséges fogyást 
támogató folyékony táplálékkiegészítőt 
itattak velünk, ami mandulatejjel ké-
szült.

Kiss Tímea a Tupperware független 
képviselője pedig Pavlova-tortával ké-
nyeztetett minket. Ez egy habcsók alapú 
gyümölcsös desszert.

Kedves Hölgyek! Tervek szerint a jövő 
évben folytatjuk a börzézést!

Rummelné Szemes Marianna
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Helytörténeti játék
A Pétfürdői Krónika 184. számában 

megjelent feladványunk betűrácsa 12, 
Pétfürdővel kapcsolatos kiadvány, hely-
történeti kötet címét rejtette. A jó meg-
fejtést beküldők között ez alkalommal 
két játékost is díjaztunk, ők helytörté-
neti kiadványaink egy-egy példányát ve-
hették át könyvtárunkban. Gratulálunk 
Lengyel Józsefnek, Víg Katalinnak és fi-
ának Besenyei Krisztofernek. Köszönjük, 
hogy velünk játszottak!

Folyamatosan próbálunk megújulni, fej-
lődni, a lehetőségeket kihasználni. Az év 
folyamán végre elkészült az új ruhatári sa-

Újdonságok a könyvtárban, 
rövid számvetés…

rok a könyvtárban, hogy a kabátokat, 
csomagokat itt elhelyezve indulhassa-
nak böngészni olvasóink. A gyerek-
könyvtári részbe rendelhettünk egy 
új könyvespolcot, hisz folyamatosan 
bővül az ifjúságnak szánt állomá-
nyunk, illetve igyekszünk tematikus, 
áttekinthető kigyűjtéssel segíteni a 
választást, ehhez jól jön a plusz hely. 
Könyvtári ablakainkra pedig új füg-
göny került. 2022-ben ismét több 
mint ezer új kötettel gyarapodott a 
pétfürdői könyvtár állománya. 

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyv-
tár könyvtárában is a gyűjteményfejlesz-

tés, állománygyarapítás (könyvek, 
folyóiratok vásárlása) a könyvtár 
fenntartója által évről-évre bizto-
sított költségvetésből történik. Ezt 
kiegészítendő és támogatandó 1998 
óta jogszabály teszi lehetővé a nyil-
vános könyvtárakat fenntartó helyi 
önkormányzatok számára a könyv-
tárak érdekeltségnövelő támogatá-
sát.  Az összegek elosztásáról a kul-
turális minisztérium dönt a 4/2004. 
(II. 20.) NKÖM rendelet értelmé-
ben. A könyvtárak az előző évben 
állománygyarapításra fordított saját 
összeg arányában részesülnek az ér-
dekeltségnövelő támogatásban. In-
nen ered a támogatás elnevezése is, 
hiszen minél többet fordított vala-
melyik könyvtár beszerzésre a fenn-
tartó által biztosított keretből, annál 

több támogatásban részesül. A kapott ösz-
szegből lehetősége van a könyvtáraknak 
technikai, informatikai, műszaki eszköze-
inek, berendezési tárgyainak gyarapítására 
fordítani a támogatás maximum 30%-át. 
Idén mi térelválasztó paravánokat, egy 
nagyon vidám, gyönyörű új szőnyeget, le-
porellókat, játékokat tároló kosarakat és a 
már meglévő gyerekkönyvtári bútorokkal 
harmonizáló asztalt és székeket vásárol-
tunk. A bútorok kihasználtsága a rendsze-
resen szervezett iskolai- és óvodai könyv-
tári foglalkozásokon, a mesés könyvtári 
játszóházakon 100 %-os.

A könyvtár visszavár!

Olvasson velünk! 
December 5-én lezártuk könyvtárunk 

felnőttek körében meghirdetett játékát. 
Januárban indítottuk útjára azt a kez-
deményezésünket, hogy bizonyos hívó-
szavak alapján válasszanak olvasnivalót 
a könyvtárunkba járók. A kihívás célja 
az olvasás népszerűsítése mellett az volt, 
hogy lelépjenek a megszokott ösvények-
ről, kézbe vegyenek, megízleljenek más-
fajta írásokat is az emberek. Szempontja-
ink között volt például a kortárs magyar 
író, az ifjúsági regény, a skandináv krimi, 
a virágos borító, a humoros, a történelmi 
vagy akár egy varázslatos könyv. 

Borbélyné Schenek Szilvia és 
Pátkainé Gál Klára könyvtárosok

Örömünkre szolgált, hogy sokan részt 
vettek velünk ebben az utazásban, a kis 
szelvényekre felírták az adott könyv szer-
zőjét, címét és a negyedéves zárásokon 
tudtunk beszélgetni az élményekről. Az 
utolsó fordulóra ajánlást, rövid élmény-
beszámolót kértünk bármely olvasott 
műről. A záró összejövetelen pedig aján-
dékkönyvvel készültünk a leglelkesebb 
olvasóknak. Köszönjük mindenkinek a 
részvételt. Szeretnénk a következő évben is 
folytatni, hiszen annyi lehetőséget rejtenek 
a könyvek! A könyvtár visszavár!
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Finota Gina

Ég a gyertya, ég...

Ég a gyertya, ég… hangzott kicsiktől 
és nagyoktól egyforma lelkesedéssel de-
cember 6-án a közösségi házban tartott 
Mikulásváró koncerten. A péti és a kör-
nyékbeli gyerekek a Télapót szerették vol-

na énekszóval maguk közé hívni, amiben 
a várpalotai Mézengúzok zenekar nagy 
kedvvel és empátiával volt a segítségükre.

A vidám dallamok bizony elértek a 
Mikuláshoz, mert egyszer csak kopogás 

hallatszott a nagyterem ajtaján, és végre 
ott állt a küszöbön... a kedves, pocakos, 
fehérszakállú öregúr, aki heves ováció 
közepette helyet is foglalt körünkben, 
hogy kipihenje fáradalmait. A köré gyűlt 
lelkes kis rajongói pedig énekeltek neki. 

Kis idő elteltével aztán a hangulat fo-
kozódott, és a Mézengúzok által húzott 
talpalávaló mindenkinek, Mikulásnak, ap-
rónépnek, anyának, apának, nagyszülőnek 
meghozta a kedvét egy közös tánchoz, ami 
után sajnos ismét el kellett válnunk a rén-
szarvasszánnal közlekedő titokzatos, kedves 
Télapótól, de mindenkit vigasztalt a tudat, 
hogy jövőre újra találkozhatunk vele. 

Egy kis szomorkodás után a zenészek-
nek köszönhetően a koncert hátralévő ré-
szében ismét önfeledt hangulatban énekel-
tek-táncoltak a gyerekek, akik még hinni 
tudtak, hinni akartak a csodában.
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Játszóház a közösségi házban
December 10-én, szombaton adventi játszóházba várta a 

kicsiket és nagyokat a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyv-
tár. A belépőjegy 300 Ft-ba került, amit egy karácsonyi 
énekkel vagy verssel ki lehetett váltani. A Pétfürdői Gon-
dozási Központ munkatársaival karácsonyfadíszek készül-
tek, és ők gondoskodtak a zsíros kenyérről és az innivalóról 
is. A közösségi ház dolgozóinak segítségével többek között 
manókák, angyalkák keltek életre. Tombor Istvánné asztalá-
nál pedig vidám hóembereket lehetett összevarrni. 

Köszönjük a gyerekeknek és a felnőtteknek, anyukáknak, 
apukáknak, nagymamáknak, hogy velünk töltötték ezt a 
délelőttöt.
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Buzás Bence: Karácsony

Örvendjetek, hirdessétek,
galamblelkű szabadok:
világra jött Szent Megváltónk,
ki majd gyógyítani fog!
Betlehemben történt eme isteni csoda...
ragyogott, sugárzott a kis Jézus mosolya!
Bárányok, szamarak, juhok s lovak között
született meg, ki az Atyától e földre költözött.
Dicsérjük hát Krisztus urunk végtelen kegyelmét
s Azt, ki közénk küldte egyszülött gyermekét;
Ő lesz majd, ki minden fegyvert virággá varázsol,
ő lesz, kinek szavára még a sánta is táncol!
Egymás kezét fogja majd ellenség és barát,
testvér testvér ellen nem vív több vad csatát.
December havában szívünket kitárva
tiszteljük a Messiást,ki megannyi családba
hozza el a Szeretet angyali áldását
s nem kér érte egyebet, csak gyöngylelkünk jóságát...

Messzi földre szakadt rokonok, barátok,
hogy legyőzzzön a távolság, kérlek, ne hagyjátok!
Ártatlan gyermekek, dolgos, víg családok,
terített asztal és zeneszó vár rátok!
Talpunk alatt ropog a hó
s közeleg az Oltalmazó!
Fényben fürdik falu, város...
oly meseszép,oly bűbájos!
Miként az égbolton a kristályos csillagok,
ezer és ezer gyertya aranyként úgy ragyog!
Csengettyű csilingel s az Istennek házából 
szelíd,békés ének hullámzó hangja szól;
Felolvadnak mind a jéggé fagyott szívek
s a tékozló gyermekek – tudom – hazatérnek.
Koldusok, jómódúak, leányok, legények,
egy vér vagyunk mindnyájan... egy test és egy lélek...
Jézus Krisztus nem gyűlöl és nem választ ki népet,
hadd idézzem bölcs szavát, mit mihozzánk intézett: 
,,Különbséget én köztetek soha nem teszek,
ha nevemben összegyűltök, én közöttetek leszek.” 
Őszintén kívánom: széles e világon 
legyen a Karácsony megvalósult álom,
illatozzon mézeskalács a szegény gyermek asztalán,
hadd nevessen a fenyő alatt ajándékot bontogatván!
Merüljünk el Teremtőnk mézédes kegyében,
Hitben, Reményben és tiszta Szeretetben!

Szélesy Balázs fotója

Balogh Klára fotója

Rózsás Miklós fotója Kardos Judit fotója
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Könnyen elkészíthető karácsonyi dísz
Szükséges anyagok: 5 db 2 cm széles vékony papírcsík, melyeknek hossza kü-
lönböző (28, 26, 24, 22, 20 cm); 1 db 2 cm széles szaténszalag és tűzőgép.

A papírcsíkokat félbe hajtjuk, egy-
másba csúsztatjuk. A leghosszabb 
legyen bent, és kifelé egyre rövidül-
jön. A közepébe beillesztjük a fél-
behajtott szalagot, szemben legyen 
a hajtás. A papírlapok hajtott végé-
nél megtűzzük a lapokat, bennük a 
szalaggal. Ezt követően a papírla-
pocskákat lehajtjuk, és összeilleszt-
jük egy szintbe hozva a széleket elő-
ször az egyik, majd a másik oldalon 
is, és összekapcsoljuk. 
Jó alkotást kívánok!

Pátkainé Gál Klára

Elkészítés:
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Rendhagyó óra Tücsökszabival és
HangyaBoyjal

Már néha gondolok 
a szerelemre… 

November 30-án egy különleges iroda-
lomórára vártuk a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtárba a Horváth István Ál-
talános Iskola negyedik, ötödik és hatodik 
osztályos diákjait, akik Figura Ede drá-
mapedagógus, énekes-gitáros előadómű-
vész Már néha gondolok a szerelemre… 
című műsorát tekinthették meg. 

A program keretében az egyik leg-
szebb, legfelkavaróbb, személyiséget 
megrendíteni képes érzésről, a szerelem-
ről hallhattak-láthattak mókás, vidám, 
elgondolkodtató, megnevettető dalokat, 
verseket. 

Az előadó pedagógusmúltjával, gyer-
mek-kamasz közösségekben eltöltött 

évtizedekkel a háta mögött hitelesen 
mutatott klasszikus és modern költők 
műveinek segítsé-
gével olykor-olykor 
görbe tükröt lá-
nyoknak és fiúknak 
többek között arról, 
miként ismerkednek, 
kezdeményeznek, 
beszélgetnek, ba-
rátkoznak, hogyan 
is esnek szerelembe 
picik és nagyobbacs-
kák, kiskamaszok és 
nagykamaszok ma-
napság.

Vidám, zenés programra vártuk a Hor-
váth István Általános Iskola első, második 
és harmadik osztályos tanulóit november 
25-én, pénteken délelőtt a Pétfürdői Kö-
zösségi Ház és Könyvtárba.

Egy rendhagyó óra keretében Cseke 
Szabolcs, azaz TücsökSzabi és zenész-
társa, Tóth Bence, vagyis HangyaBoy 
varázsolt fergeteges hangulatot a kisdiá-
kok számára, akik együtt énekeltek, do-
boltak, tapsoltak, kiabáltak, suttogtak, 
játszottak velük a koncert legelejétől a 
legutolsó pillanatáig.

Az előadók mindketten tanárok, a 
zene és a gyermekek szeretete köti össze 
őket. Folyamatosan új dalokon agyal-
nak, az országot keresztül-kasul bejárva, 
vezetés közben támadnak a legjobb öt-
leteik. Dalaik pozitív életszemléletet su-
gároznak, vidámak, viccesek, és a közös 
éneklést, a játékos interakciót helyezik 
előtérbe.
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Valami régi és valami új

Ferenc Panna

Szerencsére 2022 igen aktív év volt az 
Eszterlánc Mazsorett Együttes számára. 
Habár a járvány még befolyásoló szerepet 
játszott az év elején mindannyiunk éle-
tében, már nem akadályozta meg, hogy 
edzésekre járhassunk. A lányok a nehéz 
időszakokban is kitartottak, melynek meg 
is lett az eredménye. 

Tavaly decemberben a Zuglói Tánc-
fesztivál Mikulás Kupájának online ver-
zióján vettünk részt, ezzel félig-meddig 
visszatértünk a színpadra hosszú kiha-
gyás után. Pozitív lendülettel indult a 
versenyszezon márciusban a III. Silver 
Star Dance táncversenyen Balaton-
füreden, majd Dabason a Unity For 
Passion Dance Festen folytattuk. Jár-
tunk a Magyar Látványtánc Sportszö-
vetség győrszentiváni kvalifikációján is, 
illetve nemrég a IV. Silver Star Dance 
balatonfüredi, őszi fordulóján. Az elért 
eredményeket csak azért nem sorolnám 

fel egyesével, mert kitöltené a lapot –
egy összesítést szeretnék csak leírni: 14 
harmadik, 15 második, 12 első és két 
különdíj. Ki kell emelni, hogy egy 25 
fős együttesnél 15 koreográfiával ver-
senyezni, és évek kihagyása után ilyen 
színvonalasan szerepelni dicséretre mél-
tó. Közel sincs vége az évnek számunk-
ra, hiszen decemberben még vár ránk a 
43. Zuglói Táncfesztivál Mikulás Kupá-
ja, melyre 11 koreográfiával készülünk, 
idén élőben, a helyszínen.

A versenyek mellett felléptünk Vár-
palotán tavaly decemberben egy jóté-
konysági eseményen, Veszprémben a 
III. Beagle Kutyatalálkozón augusz-
tusban, Tihanyban a Szüreti Felvonu-

láson, a jásdi Bodza 
Napokon, és termé-
szetesen a pétfürdői 
rendezvényeken is 
ott voltunk. Nagyon 
örülünk neki, hogy 
egyre több helyről ke-
resnek meg minket, 
hiszen a járvány után 
elég nehéz volt talpra 
állni, és újra megmu-
tatni, hogy még itt 
vagyunk. 

Rendeztünk tánctá-
bort is a nyáron, ahol több vendégtanár 
is segített előrelendíteni a gyerekek fej-
lődését: Gondán Alexandra moderntánc-
tanár, Takács Titanilla twirling bajnok 
és Hajas Attila taekwondo edző közre-
működésével új tudással gazdagodtunk 
a következő tanévre. 

2022 szeptemberében új csoportunk is 
indult az ovis korosz-
tály számára, melyet a 
hagyományokhoz hí-
ven virágnév jelöl, így 
az együttesnek jelen-
leg összesen 4 csoport-
ja (Írisz, Levendula, 
Liliom, Százszorszép) 
és 25 táncosa van. Fo-
lyamatosan, év közben 
is várjuk a táncolni 
vágyó kicsiket és na-
gyokat, mindazokat, 
akik kedvet kapnak 

a botforgatás vagy a pomponozás mű-
vészetének elsajátításához. Az együttes 
repertoárjába az új edzővel egy, a lányok 
számára eddig teljesen idegen táncstílus 
is bekerült: az idei tanévtől modern ko-
reográfiákat is láthatnak tőlünk. 

2022. november 22-én évadzáró be-
mutatót láthattak a szülők és hozzá-
tartozók, mivel az idei gálánkat sajnos 
nem tarthattuk meg. Ezen a kisebb 
összejövetelen majdnem minden új, 
frissen elkészült táncot előadtak a lá-
nyok, melyekkel a következő szezonra 
készülünk. Az esemény végén kiosztás-
ra került néhány díj is, hiszen Sebestyén 
Mia Málna és Farkas Sarolta a Száz-
szorszép csoportból 10. jubileumukat 

ünnepelték az együttesnél idén. Mel-
lettük Kozma Nóra a Levendula, Nagy 
Vivien, Molnár Anna és Ferenc Blanka 
a Liliom, illetve Márton Hédi a Száz-
szorszép csoportból 5 éve járnak már az 
Eszterlánc Mazsorett Együttesbe, így 
ők is díjakat érdemeltek. 

A rengeteg eredmény mutatja, meny-
nyi munka fizetődött ki az elmúlt egy 
évben. Az élmények mellett tapasztala-
tokat is gyűjtöttünk, együtt formálód-
tunk tovább. Az Eszterlánc Mazsorett 
Együttes 12 éves fennállása óta nem né-
zett szembe ilyen akadályokkal, mint az 
elmúlt másfél évben. Változott a világ, 
vele együtt változunk hát mi is – 2023-
ban valami teljesen új veszi majd kezde-
tét. A Magyar Majorette Szövetségnek 
köszönhetően a mazsorett hivatalosan is 
sportágnak számít, amire nagyon büsz-
kék vagyunk. 

Azonban nem csak ez hoz változást 
az együttes életébe. 2023 januárjától 
ugyanis az Eszterlánc Mazsorett Együt-
tes helyébe az Evermore Mazsorettsport 
Együttes lép majd. Nagyon fontos, hogy 
ez ugyan egy korszak végét jelenti, de 
valami új kezdetét is egyben. 

Szeretnék ezzel magam és a tanítvá-
nyaim nevében is szeretetteljes karácso-
nyi ünnepeket és sikerekben gazdag, 
boldog új évet kívánni Pétfürdő minden 
lakosának és mindenkinek, aki ezeket 
a sorokat olvassa. Kívánom, hogy min-
denki olyan bizakodva tekintsen a kö-
vetkező évre, mint ahogy mi tesszük. 
Találkozunk 2023-ban!
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Pátkai Brigitta Kíra

Újabb sikereket értek el a péti táncosok
A nyár után ismét újult erővel megkez-

dődtek a versenyek. A Dance Action SE 
táncosai lázasan készültek, hogy színpad-
ra állva megmutassák jelenlegi tudásu-
kat. 

Az első verseny október 15-én került 
megrendezésre Budapesten a Unity 
for Passion Dance Fest szervezésében. 
Erre a napra az Acro Dance kategória 
volt meghirdetve. A csapatból három 
lány állt aznap színpadra és adta elő 
akrobatikus elemekkel tűzdelt táncos 
produkcióját. Halasi Fruzsina felnőtt 
egyéni/A kategóriában harmadik he-
lyezést ért el, Kollarics Zorka és Majo-
ros Zsófi pedig gyerekduó kategóriában 
negyedik lett.

Október 16-án az UPDF megrendez-
te a soron következő Barátság Kupát is, 
ahol a kezdő táncosok kapnak lehető-
séget pályafutásuk megalapozásához. 
Ezen a versenyen kevésbé szigorú szabá-

lyok mellett léphetnek színpadra a spor-
tolók, minden versenyző minősítést kap, 
így bátorítva őket a versenyzésre. Az 

egyesületből három 
csapat szerepelt ezen 
a napon. A mini- és 
juniorcsapat arany-
minősítést szerzett, 
valamint a csapat leg-
fiatalabb versenyzői a 
manókorosztályban az 
arany minősítés mellé 
még egy különdíjat is 
bezsebeltek. 

Október 22-23-án 
pedig Dabason foly-
tatódott a Untity for 
Passion Dance Fest 

versenye, ahol a csapat többi része mé-
rettette meg magát. A kétnapos verse-
nyen összesen 12 produkcióval lépett fel 
az egyesület Dance Show, Open, Lyrical 
és Free Performance kategóriákban a 
minitől egészen a felnőtt korosztályig. 
A táncosok ismét kitettek magukért, és 
nagyon szép eredményeket szereztek. 
Kettő harmadik, két második és nyolc 
első helyezést sikerült bezsebelnie a cso-
portnak. 

De az év itt nem ért véget, ugyanis 
december 3-án újabb megmérettetés 
vette kezdetét Dabason. Ez alkalommal 
nem csak országos, hanem nemzetközi 
szintre emelték az UPDF versenyét. A 
csoport remekül teljesített, minden tu-
dásukat bevetve szerették volna lezárni 
a 2022-es évet. Ez sikerült is, hiszen 
18 koreográfiából két harmadik, négy 
második és tizenkét első helyet sike-
rült magukénak tudniuk, valamint két 
különdíjat is a csapat felnőtt táncosai 
nyertek meg. Ezenfelül az egyesület 
három koreográfiája meghívást kapott 
a Best of UPDF gálára, ahol az év 36 
legszínvonalasabb produkciója lép szín-
padra.

Januártól pedig megkezdődik a ke-
mény munka, hogy a jövő évben még 
szebb és színvonalasabb koreográfiákkal 
léphessenek színpadra a péti táncosok. 
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A 2022-es év összefoglalója
A Pétfürdői 

DSE Péti Sóly-
mok Taekwon-Do 
Szakosztály felké-
szülésének az idei 
évtől már a Pét-
fürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár 
adott otthont. A 
pandémiás helyzet 
elmúltával a tag-
létszám is bővült, 
főleg az óvodások 
és az általános iskolások körében. Az 
edzéseink négy csoportban folynak. A 
legkisebbek, a „kids” csoport, 5–9 éves 
korig, nekik elsősorban játékos képes-
ségfejlesztést tartunk. A kicsit nagyob-
baknak, 10–14 éves korig, a képességfej-
lesztés mellet elkezdődik a Taekwon-do 
mozgásanyagának elsajátítása, valamint 
a versenyekre való felkészülés. A közép-
iskolások és a felnőttek egy versenyzői és 
egy nem versenyzői csoportban gyako-
rolnak.

A taekwondo és a kick-box 
mellett idén ökölvívásban is 
kipróbálta magát Enyingi Sára. 
Három versenyen van túl, 
mind a hármat megnyerte, így 
2022-ben három sportágban, 
taekwondoban, kick-box-ban és 
ökölvívásban is magyar bajnok 
lett.

Taekwondoban a horvátor-
szági Európa Bajnokságon is 
az első helyen végzett, kick-
box-ban pedig az olaszországi 
világbajnokságon küzdelem 
kategóriában győzött. El-
mondhatjuk, ez volt idáig a legsikere-
sebb évünk.
Események, amiken résztvettünk:

Februárban a Poos Péter VI. 
danosmester által tartott küzdelemsze-
mináriumon vettünk részt, ami a ver-
senyzés szempontjából nagyon hasznos 
volt. Taekwondo-ban és kick-box-ban is 
sikerült válogatott kvalifikációt szerez-
nie Enyingi Ádámnak és Enyingi Sárá-
nak. Májusban sikeres taekwondo-bírói 
vizsgát tett Enyingi Ádám. Augusztus-
ban 3 hetes kick-box-edzőtáboron vett 

részt Enyingi Ádám és Sára. Augusztus 
utolsó hétvégjén taekwondos edzőtábort 
tartottunk közösen a várpalotai klubbal 
Inotán.
Eredményeink:
Február 11–13., Kick-box Európakupa, 
Horvátország, Karlovác 
Enyingi Ádám: light-contact 2. hely, 
kick-light 2. hely
Március 5., Taekwondo Magyar Baj-
nokság, Makó

Enyingi Sára: spec.törés 1. hely, küzde-
lem 1. hely
Bálint Lotti: küzdelem 3. hely
Bartha Kornél: erőtörés 2. hely, küzde-
lem 3. hely
Március 12., Kick-box diákolimpia, Bé-
késcsaba
Enyingi Sára: light-contact 2., kick-light 
2.
Április 9.,Taekwondo Spirit Open, Mo-
gyoród
Enyingi Sára: formagyakorlat 1. hely, 

küzdelem 1. hely, spec.törés 1. hely
Bálint Liza: küzdelem 3. hely
Bálint Lotti: küzdelem 3. hely
Április 23., Kick-box Nádudvari Kupa
Enyingi Ádám: light-contact 1. hely, 
kick-light 1. hely
Április 19–24. Taekwondo Európa Baj-
nokság, Horvátország, Porecs
Enyingi Sára: küzdelem 1., spec. törés 
5. hely
Május 21., Ökölvívás Utánpótlás Ma-
gyar Kupa, Budapest
Enyingi Sára: 1. hely
Május 28-29., Kick-box Utánpótlás Ma-
gyar Bajnokság, Tarján
Enyingi Sára: light-contact 1. hely, kick-
light 2. hely
Június 2–6., Kick-Box Világkupa, Bu-
dapest
Enyingi Ádám: light-contact 2. hely, 
kick-light 3. hely
Enyingi Sára: full-contact 2. hely
Június 10., Ökölvívás Bornemissza G. 
nemzetközi emlékverseny, Eger

Enyingi Sára: 1. hely
Szeptember 30. – október 10., Kick-box 
Világbajnokság, Olaszország, Jesolo
Enyingi Sára: low-kick 1. hely
November 6., Ökölvívás Magyar Baj-
nokság, Budapest
Enyingi Sára 1. hely

Az edzéseinken minden jelentkezőt szí-
vesen látunk. Érdeklődni Enyingi László 
edzőnél lehet. Telefonszáma: 06-20/969-
7695.

A taekwondo-utánpótlás a Péti Nyár színpadán

Enyingi Sára a dobogó legfelső fokán
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