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Elérkezett a december és ahogy 
minden évben, most is fel kell 
készítenünk a lelkünket a közelgő 
ünnepre. A város is szikrázó fényekbe 
öltözött, november 27-én, az első 
adventi  vasárnapon,  a  főtéren 
felgyulladt az első adventi gyertya a 
koszorún. Az advent, a várakozás 
időszaka, mely arra figyelmeztet, 
hogy  ide j e  e l c sendesednünk , 
megállnunk egy percre. Az adventi 
koszorú a gyertyákkal ne pusztán az 
a s z t a l r a  t e t t  c s i n o s  d í s z k é n t 

szolgáljon, hanem ösztönözzön arra, 
hogy legalább ebben, a karácsonyt 
megelőző időszakban és Karácsony 
Ünnepén kilépjünk a mindennapok 
szürkeségéből és az ügyes-bajos 
dolgainkat magunk mögött hagyva 
mind közelebb kerüljünk ahhoz, hogy 
valóban meg tudjuk élni az ünnepet. A 
21. század embere nem szeret 
várakozni. A felgyorsult élet, a 
rohamosan fejlődő technológia nem 
könnyíti meg a visszavonulást, a 
magunkba mélyedést. A nap minden 
percében elérhetőek vagyunk, 

folyamatosan jelez a telefonunk, 
sürgetve a választ. Most. Azonnal. 
Mindig úgy érezzük, hogy lema-
radunk valamiről,  száz helyen 
szeretnénk lenni egy időben, a fiatalok 
már nem is egy-egy baráttal, hanem 
csoportokkal üzengetnek egymásnak 
a közösségi oldalakon, gyors egymás-
utánban videókat néznek, ezer 
irányból dőlnek rájuk az információk. 
Nincs idő álmodozni, nincs idő 
gondolkodni. Kevés az igazi élmény, 
de valójában rajtunk is múlik, hogy 
adunk-e rá lehetőséget. A mostani 

időszak mindennél alkalmasabb arra, 
hogy észrevegyük és hálát adjunk 
minden apró csodáért, ami körülvesz 
minket. Az unalomig nézett tévé-
sorozatok és az internet híreinek 
görgetése helyett, fogjuk meg a 
gyermekeink kezét és sétáljunk egyet 
a ragyogó fényárban úszó főtéren, 
nézzük meg koszorú fényfüzéreit, a 
csillogó hangulatot, hazaérve igyunk 
meg egy forró italt, de főként, legyünk 
együtt.
Boldog, békés karácsonyt kívánunk 
minden kedves Olvasónknak!

Deli Orsolya

Kedves Olvasó!

2022. évi városi események, rendezvények, emlékek



KARÁCSONY: URUNK, JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE II.
December 25.

HITÉLET-KÖZÉLET

„Krisztus Jézus született örven-
dezzünk…” – és lelkünkben az ismert 
karácsonyi ének sorai visszhangoznak 
Urunk, Jézus Krisztus születésének 
ü n n e p é n ,  m e r t  s z í v ü n k b e n  – 
lelkünkben egy személyes talál-
kozásra törekszünk Jézussal; azt 
szeretnénk, ha szívünket – lelkünket 
Isten szeretete, jósága és békéje 
töltené el. A mi Urunk emberi testet 
vett magára, amely ugyan olyan 
törékeny, mint a mi testünk. Azzal, 
hogy a júdeai Betlehemben Szűz 
Máriától megszületett elkezdte a 
megváltás művét, mert Ő az a fény, aki 
megtörte a bűn sötétségét, így a földön 
való megjelenésével elkezdődött az 
emberiség felemelkedése.
Mindezek ellenére az emberek még 
sem ünnepelnek önfeledten, sőt sokak 
számára a karácsony ünnepe egy olyan 
nap, amikor kényszeredett mosollyal 
az arcukon kedvesen mosolyognak 
mindenkire, de valójában alig várják 
az ünnep elmúltát,  mert nehéz 
eljátszani azt a szerepet, amit ilyenkor 
magukra vesznek. Nagyon sok 
családban már csak külsőség a 
szenteste és a karácsony, mert szépen 
ragyog a feldíszitett karácsonyfa, 
szebbnél szebb a háttérben a DVD-ről 
halkan szóló karácsonyi ének, de 
mindez lélek nélkül vagy csak azért, 
hogy meglegyen a „karácsonyi 
hangulat”. Minden szép, csak épp a 
legfontosabbak maradnak el: az ember 
találkozása az értünk emberré lett Isten 
Fiával; ill. az ember találkozása a 
másik emberrel.
Az Isten Fia emberré lett, mert 
találkozni akart és akar velünk 

mégpedig személyesen, hiszen Ő az, 
aki meg tud bennünket menteni az 
önmagunkba fordulástól, attól, hogy el 
szigetelőjűnk mindentől és minden-
kitől. Korunk embere magányos, de a 
magány még sem az egyedül élőkre 
jellemző csak, hanem azokra is 
akiknek családjuk van. Felmerül a 
kérdés: Hogyan lehetnek magányosok 
azok is, akik családban élnek? Sajnos a 
válasz nagyon egyszerű, mert korunk 
embere  leszokot t  a  személyes 
kommuni-kációról, a családtagok 
egyszerűen  nem beszé lge tnek 
egymással, hanem mindenki olyan, 
mint egy kis sziget, elvonul a maga 
szobájába és csak a családi étkezések 
alkalmával van személyes találkozás, 
de a kommunikáció ilyenkor is 
felületes és semmit mondó. Ahogy 
nincs igazi kapcsolat férj és feleségél, 
gyermek és szülő között, ugyan úgy 
nincs kapcsolat az Istennel sem. Így az 
ember személyisége egyre jobban 
beszűkül és eljuthatunk oda, hogy sem 
egymásnak, sem Istennek nem tudunk 
mit mondani. De hogyan jutottunk el 
idáig? Talán nem járunk messze a 
valóságtól, ha azt mondjuk, hogy a 
technikai eszközök, mint pl. az okos 
telefon elterjedésével az emberi 
beszéd háttérbe szorult, mert ma 
szavak helyett ikonokat használunk, 
ill. az emberi beszéd helyett még a 1,5 
– 2 méterre ülők is inkább csetelnek. 
Személyessé akkor válik egy kapcso-
lat, amikor az ember önmagából ad a 
másiknak, aki nem csak befogadja és 
elfogadja azt, hanem kész és képes a 
viszonzásra. Kapcsolatainknak ezt a 
személyes voltát kellene először 

helyreállítani a felebarátainkkal való 
kapcsolatban, mert ha ez rendben van, 
akkor  ta lán s ikerül  személyes 
kapcsolatba lépni Istennel is.
Karácsony egy családi ünnep, amely 
rólunk szól, amely el akar bennünket 
mélyíteni az egymás és az Isten iránti 
szeretetben. Szükségünk van arra, 
hogy szeressenek, mert a szeretet által 
tud kiteljesedni egy emberi élet. Csak 
nézz meg egy kis gyermeket, akit az 
édesanyja és édesapja szeretettel vesz 
körül: ez a gyermek nyitott a világra, 
nyitott a többi ember felé, és nyitott az 
Isten felé. Egy kép jut most az 
eszembe, amelyen egy kb. 3 – 4 éves 
kislány összetett kézzel áll a kereszt 
előtt; a kép alá mindössze csak ennyi 
van írva: „Jézus kérlek vigyázz apára 
meg anyára, mert nagyon szeretem 
őket.” Másrészt biztosan láttatok már 
édesanyjával és az édesapjával busz-
megállóban vagy vasútállomáson 
várakó kis gyermeket, ahol nagyon 
sok ember van a kicsi addig-addig 
tesz-vesz míg fel nem hívja magára 
mások figyelmét. Ehhez képest mi 
felnőttek egyre nehezebben nyílunk 
meg akár egymás előtt, akár Isten előtt. 
Karácsony ünnepén a minden embert 
Önmagához emelő Isten Fia jött el 
közénk, akit csak be kell engednünk az 
életünkbe, s Ő megtanít bennünket 
arra, hogy hogyan kell meg élnünk 
emberi kapcsolatainkat, és az Istennek 
való kapcsolatunkat.
Gondolataimat a karácsonyi zsolozs-
ma himnuszának soraival zárom így 
kívánva Istentől megáldott karácsonyt 
és boldog újesztendőt mindenkinek:

Örök Istenség ragyogása, Krisztus,
életet, fényt hoz a világba jöttöd,

gyógyul az ember, örök üdvösségünk
ajtaja tárul.

Angyali kórus dalolása hallik,
himnuszuk hangja új korokat hirdet:
Jó Atyánk, néked odafenn dicsőség,

s béke a földön.

Kisdedként fekszel, Ura a világnak,
tiszta gyümölcse makulátlan méhnek,
Krisztus, a győztes szeretet hatalmát

hozd le a földre.

Otthonunk ég lett, születésed adta,
testet öltöttél: közülünk egy lettél.

Újítsd meg szívünk, szeretettel 
láncold

újra magadhoz.

Lásd közösségünk dala ujjongással
angyalok boldog örömében részt 

vesz,
az Atyát, téged s a Szeretet Lelkét

áldva dicséri. Ámen.

Fehér Róbert esperes-plébános

Igazgatási szünet a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatalban
Ezúton tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatalban 2022. december 22. - 2023. január 6. 

közigazgatási szünet lesz, ezért az ügyfélfogadás szünetel. Következő ügyfélfogadási nap: 2023. január 9. (hétfő).

Szilágyi Domokos – Karácsony

A puha hóban, csillagokban,
Az ünnepi foszlós kalácson,

Láthatatlanul ott a jel,
Hogy itt van újra a KARÁCSONY.

Mint szomjazónak a pohár víz,
Úgy kell mindig e kis melegség,

Hisz arra született az ember,
Hogy szeressen és szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,

Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen KARÁCSONY.
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Élet a Tamásiban
Szeptemberben megnyitotta kapuját 
az iskola. Azóta nagyon sok minden 
történt velünk. Az Országos Magyar 
Vadászkamara Heves megyei Területi 
Szervezete által támogatott „Ismerd 
meg a vadászokat” előadás keretében 
látogatott el hozzánk az Egererdő 
Erdészeti Zrt. munkatársa, aki a 
vadászat fontosságáról, szabályairól, 
szokásokról, illetve a vadászható 
állatokról beszélt a kicsiknek. Az 
MVM támogatásával a „Gördülő 
energia” címet viselő interaktív fizika 
show látványos bemutatóját tekint-
hették meg a 7-8. osztályos diákok. 
Szeptember 19-én emlékeztünk meg 
iskolánk névadójának, Tamási Áron 
születésnapjának 125. éves év-
fordulójáról. Tiszteletére kiállítást 
rendeztünk a Díszteremben, ahol az 
osztályok által készített tablók, 
szülőházának makettjei, Erdélyből 
származó használati és dísztárgyak, 
ruhadarabok illetve az író könyvei 
kerültek bemutatásra. Filmvetítéssel 
s z í n e s í t e t t ü k  a z  e m l é k n a p o t 
(„Vadrózsa ága”). Október 6-án 
hagyományainkhoz híven -  az 
iskolarádióban elhangzott műsort 
követően – 11 diák futva tette meg a 
Pétervására-Kápolna 37km-es távot, 
hogy a kápolnai csata emlékművénél 
elhelyezze a megemlékezés koszo-

rúját. Az alsó tagozatosok a népmese 
napján a mesenézés mellett színes 
rajzokat is készítettek, illetve talányos 
feladványokat oldottak meg. A 
szellemi frissesség mellett a fizikai 
kondíciót is nagyon fontosnak tartják a 
tanítók, ezért őszi túrát szerveztek 
Mogyoróskába, ahol közben termé-
seket gyűjtöttek és a természettel 
ismerkedtek. A többkilónyi gesztenyét 
az erdei állatok kapták meg Szabó 
József volt  kollégánk közben-
járásával, aki köszönet képpen 
felolvasást tartott az Állati-jó című 
könyvéből a gyerekek legnagyobb 
örömére. Az időskorúak hónapja 
keretén belül a másodikosok el-
látogattak a Pétervásárai Időskorúak 
Otthonába, ahol versekkel, zenés-
táncos műsorral igyekeztek örömöt 
szerezni az időseknek. Október 21-én 
a Művelődés Házában emlékeztünk 
meg az '56-os eseményekről iskolai és 
városi megemlékezés keretében. Az 
alsósok pedig elhelyezték saját készí-
tésű koszorújúkat és kis zászlóikat az 
'56-os emlékműnél.
A nyolcadikosokról se feledkezzünk 
meg. A pályaválasztás kapujában állva 
felvételi előkészítőkre járnak, és sorra 
látogatják nyíltnapokon a közép-
iskolákat. Sok sikert kívánunk Nekik!

Nagyné Kiss Éva

KÖZÉLET

2022. október 1-je és 10-e között 
iskolánk 4 diákja és 3 tanára az 
Erasmus+ program keretén belül 
látogatott Finnországba. A diák-
csereprogramnak a Lappföldön, a 
finn-svéd határon található Tornio 
városa adott otthont. A helyi Putaan 
Koulu középiskolás tanulói fogadták 
diákjainkat és mutatták be intéz-
ményüket. Tanulóink részt vehettek 
háztartástan, testnevelés, finn, svéd, 
társadalomtudomány, kémia, biológia 
és földrajz órákon is. Betekintést 
nyertek a finnek mindennapi életébe is 
a vendéglátó családok segítségével. 
Délutánonként volt lehetőség fal-
mászásra, bowlingra, szaunázásra 

vagy ellátogatni a szomszédos 
Svédországba is. Tanáraink számára a 
Finnországban eltöltött idő jó alkalmat 
nyújtott a tapasztalatcserére.
Az iskolai  programokon túl  a 
kulturális tevékenységek is nagy 
szerepet játszottak: pl. jártunk az 
északi sarkkörön és azon túl is, 
Pörröporoban, túráztunk Aavasaksa 
dombjain, jártunk a svéd Kukkola-
forsen városában. A Télapó lakhelyét, 
Rovaniemi városát is meglátogattuk. 
Végül Helsinkiben töltöttünk pár 
napot, ahonnan tengerjáró komppal 
Tallinnba, Észtország fővárosába is 
elhajóztunk.

Pap Andrea

Finnországban jártunkFinnországban jártunkFinnországban jártunk

A Pétervásárai Tamási Áron Általános 
Iskola 2022. november 7-11. között 
diákcsere programot valósított meg az 
Erasmus+ Water 4 All, Water 4 Life, 
Water 4 the Future projekt keretén 
belül. Törökországból és Szerbiából 
láttunk vendégül 9-12 éves tanulókat 
és tanáraikat. A tartalmas hét során a 
vendégek megismerkedhettek Péter-
vására nevezetességeivel, az általános 
iskola diákjaival és tanáraival. Számos 
interaktív tanórán vehettek részt és 
tanulhattak a víz szerepéről, fontos-
ságáról kémia, biológia, angol és 
irodalom órákon. Betekintést kaptak a 
helyi robotika oktatásba és egy vízzel 
kapcsolatos zenés és táncos előadás 
részesei is lehettek. Az intézmény 

tanulói és tanáraik hagyományőrző 
műsorral is készültek. A külföldi 
vendégeink ellátogattak az Axis 
Bentonit Kft.-be is és megismerkedtek 
az ott gyártott termékekkel. Úticél volt 
még Eger városa is, itt a Heves Megyei 
Vízmű Zrt. mindennapi munkájába 
tekintettek be látogatóink, de volt 
lehetőség az egri Csillagvizsgáló és 
Tudományos Élményközpont prog-
ramjain is részt venni. Délutánonként 
pedig a vendéglátó családok tették 
emlékezetessé a magyarországi 
látogatást a cserediákok számára pl. 
jártak a Kékestetőn, bowlingoztak, de 
az Egri várat is meglátogatták.                
                                          

         Pap Andrea

Külföldi delegáció Pétervásárán

Idén két csapatunk jutott be a 
magyarországi eTwinning versenybe, 
melyet Budapesten rendeztek meg 
2022.10.13-án,  ahová Braunné 
Balogh Anita és Pap Andrea tanárnők 
kísérték a gyerekeket.
A csapatok a 12-14 éves korosztály 
mezőnyében indultak, a 7. a osztály 
emelt óraszámú angolosai a "The 
World in Books" projektjükkel, a 8. a 
osztályosok emelt óraszámú angolosai 
pedig a "Funtastic Forest-from Seeds 
to Trees" projektjükkel. A csapatok 

feladata az volt, hogy bemutassák a 
2021 /22-es  t anévben  nemze t i 
minősítést nyert munkájukat, ezen 
felül még készültek citerás és táncos 
előadással is.
A The World in Books csapata a III. 
helyen végzett, míg a Funtastic Forest 
csapata II. helyezett lett.  Október 14-
én a gyermeknapon a Magyar Zene 
Házába és a Néprajzi Múzeumba 
látogathattak el tanulóink.
A gyerekeket Pap Andrea tanárnő 
készítette fel a versenyre.      

Szép sikerek az országos eTwinning versenyen
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Sakk az iskolában

KÖZÉLET

Az őszi időszakban két jelentős 
sakkversenyen  ve t t ek  rés z t  a 
Pétervásárai Tamási Áron tanulói:
-2022.10.23-án Molnár Dániel Zsolt 
/8.a/ tanuló részt vett a XLI. Lauder 
Sakkfesztiválon, Budapesten, ahol 
U14-es kategóriában III. helyezést ért 
el.
-2022.11.12-én a Gyöngyösi Arany 
János Iskolában rendezték meg a 
Földi István Megyei Sakk Emlék-
versenyt. A versenyen két tanuló vett 
részt: Molnár Ninett, és Kecskés 
Dávid/3.a/
Jól szerepeltek a versenyen, Dávid a 
középmezőnyben végzett, Ninett az 

alsós lányok között III. helyezést ért 
el. Felkészítette őket: Tóth János, 
sakkszakkör vezető. 
Gratulálunk nekik!

Molnárné Vincze Zsuzsa

Iskolánkban hagyományosan színes 
palettán mozog a diáksport-élet. 
Szeptember óta több sportágban 
készülnek a gyerekek a különböző 
diákolimpiai versenyekre. Nézzük 
melyek ezek: 
Atlétika foglalkozásokat Boros-Biró 
Vivien és Budai Anna tanárnők 
tartanak és készülnek a játékos 
sportverseny versenyekre is.  
Röplabda csoportunk újra indult a 
tanév elején, melyen a lelkes 
lányokkal Halmosi Dorisz tanárnő 
foglalkozik.
Floorball sportot második éve 
oktatunk, ahol már most szép 
eredményeket érünk el. Az edzéseket 
Cseh Tamás tanár úr tartja.
Labdarúgás sportágban Málik 
György és Boros Csaba tanár urak 
foglalkoznak a tanulókkal, akik a 
diákolimpiai versenyek mellet 
m e l l e t t  B o z s i k  I n t é z m é n y i 
programban is részt vesznek. A fiúk 
mellett sok lány is focizik minden 
korosztályban. Tanulóink reggel 
tanítás előtt és szünetekben, az 

aulában óriási asztalitenisz mér-
kőzéseket játszanak.  
Tavaszra pedig az a tervünk, hogy a 
teniszoktatást  is  beindí t juk a 
tornacsarnoknál lévő pályán. Ehhez 
már az ütőket és labdákat be-
szereztük. 
Kiemelt célunk, hogy a gyerekeket a 
sport által is neveljük, illetve a sport 
szeretettére megtanítsuk őket. 
Mozogni jó! Izomlázat mindenkinek!

Boros Csaba

Diákjaink és a sportélet

Nagy öröm volt, amikor 2021-ben a 
Magyar Falu Program pályázat 
eredményeként Pétervására Város 
Önkormányzata 50 millió forintot 
nyert az intézmény felújítására.
A munkálatok előkészítő fázisában az 
egyik legnagyobb gondot az jelen-
tette, hogyan oldjuk meg a gyermekek 
mindennapi ellátását. Ezért úgy 
döntöttünk- a fenntartónkkal közösen 
egyeztetve-, hogy a nyári zárás után, 
ügyeletet biztosítunk a bölcsőde 
területén található csoportszobában. 
Itt kizárólag, a dolgozó szülők 
gyermekeit tudtuk fogadni, a hely 
szűkössége miatt.
Az intézmény több, mint 40 éves, az 
épület már elavult és szükségessé vált 
a megújítása. Bár apróbb felújítások 
voltak, de 2022. júliusában teljeskörű 
átalakulás vette kezdetét, melynek 
során az alábbi munkák valósultak 
meg:
· A teljes vizesblokk és fürdőszobák 
átalakultak: kicserélésre kerültek a 
vízvezetékek, új szaniterek (zuhany-
tálca, w.c., piszoár a kisfiúknak, a 
törölközőtartók), új burkolat került 
beépítésre
· a szociális helyiségek (dolgozói 

öltöző, zuhanyzó, mosdó) felújítása
új laminált padló elhelyezése minden 
csoportszobában, irodákban, fejlesztő 
helyiségben
a folyosókon teljes burkolatcsere
terasz árnyékolása és burkolatának 
cseréje
· sikerült kialakítani a személyzet 
számára egy kis teakonyhát
· a mosoda is átkerült egy másik 
helyiségbe
· a csoportszobákba/fürdőszobába 
betekintő ablakok kerültek be, hogy a 
természetes fény betudjon áramolni
· teljes körű festés volt minden 
helyiségben
· a villamoshálózat felújítása és 
villanykapcsolók cseréje
·   lapostető szigetelése
Nagyon köszönöm a szülők türelmét, 
támogatását az építkezés alatt!
A BAFAG Kft. minden munkatársa, 
erőn felüli munkát végzett. Köszönet a 
műszakvezetőnek, Balázs Norbert 
Úrnak, a Fenntartónknak és nem 
utolsósorban a Kollégáimnak, akik 
keze munkája által megújultak a régi 
szekrények, tálalók, kis bútorok.

Megújult az óvodánk

Szurominé Balogh Mónika  intézményvezető
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A város életéhez hozzá tartozik a 
szépkorúakról való megemlékezés is. 
Pétervására nagyon szerencsés 
település, hiszen idén három 90 éves 
lakost is tudtunk köszönteni.
90 év... szinte három emberöltőnyi 
idő, mely nem mindenkinek adatik 
meg. 
2022. augusztusában Takács Imréné 
Juliska nénit és Kovács Ignácné 
Irénke nénit köszöntötte Eged István 

polgármester úr családja körében, 
majd 2022. novemberében az Idősek 
Otthonában látogatta meg Boros 
Csaba alpolgármester úr Bocsi 
Lajosné Margit nénit. Az ünnepel-
teket a hagyományoknak megfele-
lően virágcsokorral ,  a jándék-
csomaggal és a Miniszterelnök Úr 
által aláírt emléklappal köszöntötte a 
városvezetés. Kívánjuk, hogy jó 
egészségben tölthessenek még hosszú 

életet! Isten éltesse őket!
Az ilyen jeles alkalmak felhívják a 
figyelmünket arra, hogy sajnos 
hajlamosak vagyunk elfeledkezzünk 
arról, törődéssel tartozunk az idősek 
felé. Pedig a figyelem kijárna minden-
nap, és nem is csak családi szinten. 
Azonban ezek az ünnepek lehetőséget 
adnak arra, hogy a régen halogatott 
dolgokat megtegyük szeretteinkért.
Őszintén kívánom, hogy valamennyi-

en járuljunk hozzá a nemzedékek 
közötti, illetve a családon belüli 
harmónia, odafigyelés, közösségi 
gondolkodás és összetartozás meg-
teremtéséhez, mely idős ember-
társaink szívét melegséggel, békes-
séggel tölti meg. Őszinte szeretettel és 
tisztelettel kívánom, hogy derűsen és 
jó egészségben, a család nyújtotta 
örömökkel töltse a pihenés éveit 
városunk minden szépkorú lakója!

Jubiláló szépkorúak Pétervásárán

Deli Orsolya
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Tisztelt Polgármester Úr! Év végéhez 
értünk. Egy újabb periódus zárul 
életünkben, egy újabb szakaszt 
hagyunk magunk mögött. Ez idő alatt 
rengeteg történés zajlott nem csak az 
emberek, hanem az önkormányzat 
életében is. Kérem meséljen ezekről 
az eseményekről.

Újra eltelt egy év és bár abban 
reménykedtünk, hogy ez az esztendő 
az előző kettőhöz képest nyugod-
tabban telik, ennek ellenére a 
település, az önkormányzat és az 
egész ország új kihívásokkal találta 
szemben magát. Mégis mindenképp 
azt tudom mondani, hogy a város és 
intézményei idén is megfelelően, 
tudásuk legjavát nyújtva hatékony 
munkát végeztek. Voltak fejlesz-
téseink, építkezéseink, rendez-
vényeink. Pénzügyileg stabil alapon 
áll az önkormányzat. Megfelelően 
felkészültünk a válsághelyzetre is: 
csomagokkal, tűzifával, segélyekkel 
segítjük a város lakosságát és a 
rászorulókat. Az állam megfelelően 
biztosította a város működéséhez 
szükséges forrásokat. A vállalko-
zások, cégek, magánszemélyek 
tisztességesen befizették az adókat, és 
mindezeknek köszönhetően el tudtuk 
látni a település kötelező feladatait, 
sőt néhány rendezvényre is sikerült 
forrást találni.
Bár nehéz időszakot éltünk az utóbbi 
években, a fejlesztéseket mégis 
sikerült megvalósítani.

Így van. A pályázati lehetőségeket 
Pétervására mindig is próbálta 
kiaknázni, melyeket úgy gondolom az 
idei évben is eredményes korsze-
rűsítések megvalósítására tudtuk 

kamatoztatni. Több projekt a Magyar 
Falu Program keretében vált valóra. 
Ilyen volt az óvoda épületének 
felújítása, melyre az önkormányzat 
50 millió Ft-ot nyert. Megújultak a 
vizesblokkok, a nyílászárók, a 
burkolatok, a villamoshálózat, a 
terasz, a szociális helyiségek. A 
legkisebbek örömmel vették birto-
kukba az új helyiségeket, és így már a 
m a i  e l v á r á s o k n a k  m e g f e l e l ő 
körülmények között töltheti a jövő 
generációja mindennapjait. 

Nagyon fontosnak tartjuk útjaink és 
járdáink rendbe tételét, melyet tovább 
folytattunk: a Szent Márton úton a 
Tarna patak hídjától OTP épületéig 
térkőburkolatra cseréltük a régi 
aszfaltot. Teljesen új aszfaltburkolatot 
kapott a Templom út, a Budai út, 
valamint a Köztársaság út. Régóta 
terveink között szerepelt a játszótér 
felújítása, mely most megvaló-
sulhatott. 

Új játékok, eszközök kerültek a 
kibővített területre, melyet kerítéssel 
ve t tünk  körbe .  Ezú ton  ké rek 
m i n d e n k i t ,  h o g y  v i g y á z z u n k 
értékeinkre, őrizzük meg a játszótér 
épségét, hogy minél hosszabb ideig és 
minél többet tudjanak játszani 
gyermekeink. A Vidékfejlesztési 
Programnak köszönhetően két 
külterületi utunkat is sikerül rendbe 
tenni: a Pétervására 0120 hrsz. út (az 
ún. Csapás) zúzott kővel való 
burkolása, csapadékvíz elvezetése 
kerül kiépítésre, valamint a 0122. 
hrsz. út (a Vezekényi-tó mellett futó 
út) pedig szilárd burkolattal lesz 
ellátva. A munkálatok már folynak, 
befejezése tavasszal várható.

Hosszú évek óta készülnek a kiviteli 
tervek a 23. sz. főút felújítására. Ez 
most már olyan fázishoz ért, hogy két 
szakaszon is  megkezdődtek a 
munkálatok: Bátonyterenyénél és a 
Bükkben. Itt azt megjegyezném, hogy 
Szentdomonkostól elterelés van, 
mely előre láthatóan két évig fog 
fennmaradni.
A napokban kérték az önkormányzati 
hozzájáruló nyilatkozatot a Péter-
vásáráról a terpesi elágazó irányába 
kialakítandó záportározó létesítési 
engedélyéhez,  melyet  a  város 
megadott. Tervezzük továbbá a város 
déli részén a focipályától Bükkszék 
irányába egy ipari park létrehozását. 
Összességében azok a fejlesztések, 
melyeket évek óta tervezünk és 
támogatunk, lassan látható formát 
öltenek. Mindezek óriási előnyére 
fognak válni a városnak és az egész 
Észak-hevesi Térségnek is, hiszen sok 
lehetőség megnyílik előttünk.
Milyen problémákat lát jelenleg a 
városban? Melyek azok a feladatok, 
tényezők, amikre felhívná a lakosság 
figyelmét? 
Kirívó nagy problémákat a városban 
nem látok, hiszen jó a közbiztonság, 
k iép í te t t  in tézményhálóza t ta l 
rendelkezünk. Inkább kisebb gondok, 
bosszúságok azok, melyek szót 
érdemelnek. Ilyenek a kutyatartás, 
szemetelés, csendrendelet be nem 
tartása, parkolás. A köztéri szemete-
lésben a város lakossága csak részben 
érintett, hiszen napközben rengeteg 
ember fordul meg más településekről 
a hivatalok, iskolák, üzletek láto-
gatása során. Azonban a kutyatartás, a 
hangos eszközök használata (pl. 
motorfűrész), valamint a közlekedési 
szabályok be nem tartása Pétervására 
lakosait is érinti. Ezért mindenkit arra 
kérek, hogy saját környezetünket, 
szomszédainkat, ismerőseinket 
tiszteljük meg azzal, hogy az írott és 
sokszor íratlan szabályokat betartjuk, 
ezáltal pedig egy kulturált, szerethető, 
tiszta közeget tudunk teremteni 
magunk és a számunkra fontos 
személyek számára is.
Hosszú kihagyás után az idei évben 
végre több nagyrendezvényt is meg 
tudtak valósítani, melyek igazi 
sikerrel zárultak.
Így van, hiszen az emberek ki voltak 
már éhezve arra, hogy igazi közösségi 
programokon vehessenek részt a 
városban. Érdekes volt megfigyelni, 
hogy mindenki milyen lelkesedéssel 
vetette bele magát az eseményekbe: a 
szervezők, a résztvevők, a testvér-
települések és maguk a fellépők is 
óriási izgalommal működtek közre a 
rendezvényeken. Nagy öröm volt az, 
hogy rendkívül pozitívak voltak a 
visszajelzések, jó volt ezt látni és 
átélni. Igazán emlékezetes pillanatok 
voltak azok, mikor az Irigy Hónalj-
mirigy nagykoncertjük végén egy 
szelfit készített a közönséggel, vagy a 
4S Street zenekar fellépésüket 
követően itt maradt még bulizni a 

közönséggel, vagy amikor augusztus 
20-án a színes fények felragyogtak a 
város egén, hiszen a környéken itt volt 
egyedül tűzijáték.
Itt vannak újra az ünnepek. Milyen 
gondolatok jutnak eszébe ennek 
kapcsán?
Az utóbbi években nagyon felérté-
ke lőd tek  a  köze lebb i  ember i 
kapcsolatok. A covid, a szomszédunk-
ban zajló háború - úgy látom, hogy 
ezen történések teljesen átalakította 
az emberek hétköznapjait.
Kevesebbet járnak közösségbe, 
sokkal többet tartózkodnak otthon a 
szűk családdal és a barátokkal, illetve 
sokkal érzékenyebb lett mindenki, 
sok a hirtelen reakció, könnyebben 
megijednek a személyek. Ezért én azt 
szeretném mondani mindenkinek, 
hogy a karácsony közeledtével 
érdemes kicsit az érzelmeket és a 
gondolatokat lecsitítani és a pozitív 
eszméket előtérbe helyezni. Nem 
szabad megfontolatlanul negatív 
frázisokat mondani vagy kiírni az 
in ternet re ,  mer t  u tána  azokat 
visszavonni nem lehet. A kis dol-
goknak próbáljunk meg ugyanúgy 
örülni, mint a nagyobbaknak, és 
figyeljünk egymásra… úgy, mint a tv 
reklámban is elhangzik: sokszor egy 
jó szó, egy mosoly, egy derűs mondat 
többet jelenthet a másik számára, mint 
bármilyen ajándék. Egy baráti 
beszélgetés, egy közösen elköltött 
pohár bor, a szomszédok megláto-
gatása, egy közös nevetés vagy egy 
kis vicces pletykálkodás nagyon sokat 
javíthat közérzetünkön.
Az önkormányzat részéről azt tudom 
mondani, hogy felkészültünk a 
következő időszakra tűzifával, egy 
kis ajándékkal, megfelelő segélyek-
kel, különböző támogatásokkal. 
Ebben a formában tudunk segíteni. És 
ha csak egy jó szóra van szükség, a 
városháza ajtaja akkor is nyitva áll.
Ezekkel a szavakkal szeretnék 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Egészségben Gazdag Boldog Új Évet 
kívánni minden Pétervásárainak! 
Mindenkinek legyen az a karácsonyfa 
alatt, amit szeretne!

Deli Orsolya

Városunk
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„…A szabadság ott kezdődik, ahol 
megszűnik a félelem.”
Bibó István (1956)

Az október számunkra a meg-
emlékezés hónapja, amelyhez két 
j e l e n t ő s  t ö r t é n e l m i  d á t u m  i s 
kapcsolódik. 1849. október 6-a, a 
forradalom leverése utáni kegyetlen 
meg to r l á s ,  a z  a r ad i  vé r t anúk 
kivégzésének napja és 1956. október 
23-a, amikor a magyar nép újra 
szembe szállt az idegen elnyomással. 
A két forradalom kirobbanása között 

több, mint száz év telt el, mégis 
u g y a n a z  a  s z a b a d s á g v á g y  é s 
hazaszeretet fűtötte a lelkeket, mint a 
régi generációkét. Olyan nemes 
eszmék és emberi érzések ezek, 
amelyeket nem tompít a múló idő és 
melyeket nemzeti ünnepeinken 
felidézve életben tarthatjuk hőseink 
emlékét.
Pétervásárán is lerótták tiszteletüket 
az emlékezők 1956 hősei előtt. 
A megemlékezés a 66 évvel ezelőtt 
történt események tiszteletére állított 
emlékműnél kezdődött, ahol Eged 

István polgármester úr beszédében 
felhívta a figyelmet az 1848-as 
cselekmények és az 1956-os forra-
dalom között történt hasonlóságokra. 
A történelmi mozzanatok egyezősége 
és egymás utáni sorozatának azo-
nossága megdöbbentő.
„A sok párhuzam, hasonlóság és 
egyezés nem a véletlen műve: azt 
mutatja meg, ami nem függ a kortól és 
az időtől, az olvasható ki belőle, ami 
nem változik, ami örök: a 48/49-es és 
56-os magyar hősök,  elődeink 
önfeláldozása és szabadságszeretete.

Hajtsunk hát térdet előttük, hogy 
tekintetünkkel felnézzünk rájuk!”
Az ünnep fényét emelte a 60. Mike 
József Területvédelmi Zászlóalj jelen-
léte, akik katonai tiszteletadás mellett 
segítették a koszorúzást.
Ezt követően a Szántó Vezekényi 
István Művelődés Házában a Péter-
vásárai Napköziotthonos Óvoda és 
Bölcsőde óvodásainak zenés, verses 
megemlékezését tekinthette meg a 
közönség, majd a Tamási Áron 
Általános Iskola diákjai mutatták be 
összeállításukat a színpadon.

Méltó módon ünnepeltük városunkban az Idősek Világnapját

Várakozás…hit…béke…csend…cso
da…ezek a szavak jutnak az eszembe, 
mikor  ezeket  a  sorokat  í rom. 
Mindenki hite, gondolatai adnak 
tartalmat ezeknek a szavaknak…! 
Ezekben az időszakokban nemcsak 
házainkat, kertjeinket díszítjük fel, 
hanem leginkább belső énünket, a 
lelkünket. Készüljünk magunkban és 
gyermekeinkkel együtt is az ünnep 
szépségére…de ezek ne csak a 
játékokban, ruhákban, ajándék-
tárgyakban nyilvánuljanak meg. Az 
együtt töltött idő, séta, mesélés, sütés-
főzés, a minőségi idő lesz óriási 
jelentőségű az egész életünkre:
amilyen mintát adunk magunkból a 
környezetünkbe, családunkba.
Hiszem, hogy az a jövő nemze-
dékének is minta lesz.
Tehát minden csak rajtunk múlik! 
Figyeljünk egymásra türelemmel, 
szeretet te l  és  vegyük észre  a 

környezetünkben azokat az ember-
társainkat, akik segítségre szorulnak.
Wass Albert gondolataival kívánok 
Önöknek  és  csa lád ja iknak  jó 
készülődést, békés, szeretetteljes 
ünnepeket!
„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen 
egy nap az évben, mely hivatalosan is 
a szereteté. Háromszázhatvanöt nap 
közül háromszázhatvannégy a 
gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a 
szereteté csupán egyetlen egy, s annak 
is az estéje egyedül. Pedig hidd el, 
Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene 
legyen. Háromszázhatvannégy nap a 
szereteté, s egyetlen csak a többi 
dolgoké, s még annak is elég az 
estéje.”

Szurominé Balogh Mónika
Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda és 

Bölcsőde
intézményvezető

 Deli Orsolya

Tisztelet a Hősöknek!

Pétervására Város Önkormányzata az 
idei évben is köszöntötte a város 
szépkorú lakóit Idősek Napja alkal-
mából. A rendezvény a Nyugdíjasok 
Pétervásárai Egyesületével karöltve 
valósult meg, akik a Magyar Falu 
P r o g r a m  k e r e t é b e n  s i k e r e s e n 
pályáztak és számos programot 
valósítottak meg az elnyert összegnek 
köszönhetően, melynek záró akkordja 
az október 3-án tartott összejövetel 
volt.
Az eseményt Eged István polgár-
mester úr nyitotta meg köszöntőjével, 
majd a Heves Megyei Nyugdíjasok 
Szövetségének elnöke, Farkas Attila 

verssel üdvözölte az egybegyűlteket. 
A hagyományoknak megfelelően 
zenés műsort tekinthetett meg a 
közönség: Sánta Zsolt előadásában 
Koós János dalai csendültek fel, majd 
a többszörösen kitüntetett, Dankó 
Pis ta  Életműdíj ja l  ju ta lmazot t 
nótaénekes, Bohács István fellépését 
hallgathatták meg a jelenlévők. A 
rendkívül jó hangulatban telt műsorok 
után a Nyugdíjas Egyesület tagjai egy 
humoros meglepetés produkcióval 
kedveskedtek a vendégeknek. A 
vacsorát követően vidám, jó kedélyű 
tánccal, mulatozással telt az este 
további része.              

 Deli Orsolya
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Közel kétszázmillió forintos vissza 
nem térítendő támogatásból alakí-
tották ki az új betonelemgyártó 
üzemet Pétervásárán. Jó esetben 
évente többszáz millió forint bevételt 
jelenthet a termelés.
P é t e r v á s á r á n  a z  O r g o n a  ú t i 
telephelyen 2022. október 21-én 
délelőtt adták át azt a korszerű 
betonelemgyártó üzemet,  ahol 
mostantól háromfajta térkövet és 
különböző speciális betonelemeket 
gyártanak majd. Eged István, a város 
polgármestere ünnepi köszöntőjében 
felelevenítette a városban 2011 óta 

za j ló  közmunkaprogram l eg -
fontosabb állomásait. A Belügy-
minisztér ium ál ta l  indí tot t  és 
koordinált programnak köszönhetően 
az elmúlt években sokat gyarapodott a 
település. Nemcsak munkát és biztos 
megélhetést jelentett több száz, 
korábban tartósan munkanélküli 
embernek, hanem a város számára 
élhetőbb, jobb körülményeket is 
teremtett.
A most üzembe álló, korszerű 
gyártóberendezésnek köszönhetően 
éves szinten akár 96 ezer négyzet-
méternyi térkő készülhet el itt, ami 

közel háromszázmillió forintos 
bevételt jelent.
Réthy Pál, a Belügyminisztérium 
államtitkára a pénteki átadón úgy 
fogalmazott, a közfoglalkoztatás 
rendszere beváltotta a hozzáfűzött 
reményeket. Jelentősen csökkent a 
munkanélküliség a hátrányosabb 
régiókban, így Észak-Hevesben is.
Horváth László, a térség ország-
gyűlési képviselője köszönetet 
mondott a sikeres beruházásban részt 
vállalóknak. Jókait idézve azt emelte 
ki: csak az tudja, hova jutott, aki tudja, 
honnan indult. Visszaemlékezett a tíz 

évvel ezelőtti állapotokra. Mint 
mondta, munkanélküliség, lepusztult 
infrastruktúra és intézmények, 
reménytelenség jellemezte a térséget. 
Mindez mára jelentősen meg-
vál tozot t .  Az i t t  é lő  emberek 
életkörülményei sokat javultak a 
kormányzat támogatásának köszön-
hetően, s a felelős vezetők segít-
ségével a jövőben is úrrá lesznek a 
nehézségeken.
Az avatóünnep a Váraszói Gyöngy-
virág Citerazenekar gyermek-
csoportjának fellépésével zárult.

Forrás: heol.hu

Napi hatszáz négyzetméter térkő készülhet az új üzemben

Kiemelkedően aktívan telt 2022. 
május utolsó szerdája Pétervásárán, 
hiszen ezen a napon került meg-
rendezésre a Kihívás Napja esemény. 
Az időjárás a szeszélyes körülmények 
ellenére nagyon kegyes volt  a 
jelenlévőkhöz, kellemes időben 
sikerült lebonyolítani a rendezvényt. 
Régen látott lüktető hangulat vette 
birtokba a Főteret, hiszen a ritmusos 
zene, a sok féle színes sporteszköz, a 

rengeteg gyermek és felnőtt látványa 
igazi felüdülést jelentett a részt-
vevőknek és a nézőknek egyaránt.
A programok a 9 órai megnyitót 
követően sűrűn jöttek egymás után, 
hiszen a közös zenés bemelegítést 
követően 2022 és 222 méteres 
futóversenyen mérhették össze 
tudásukat a kisebbek és a nagyobbak. 
Volt itt minden, mely egy mozgalmas 
délelőtthöz szükséges: tollaslabda, 

taqball, asztalitenisz, lábtenisz, 
röplabda, különböző ügyességi 
versenyek. Természetesen az idei 
évben is az egyik legnépszerűbb 
helyszínnek a traktorhúzás bizonyult, 
rengetegen összemérték erejüket.
Parádfürdőről az Egészségfejlesztési 
Iroda munkatársai nordic walking 
edzéssel és a bot helyes használatával 
ismertették meg az érdeklődőket, 
valamint sátruknál különböző egész-

ségügyi állapotfelmérésre, valamint 
tanácsadásra is sor került.
A Sportok Házában található edző-
termet azok, akik először látogatták 
meg a létesítményt, ingyenesen 
kipróbálhatták az eszközöket és a 
gépeket. A Művelődés Házában pedig 
a jóga óra volt térítésmentesen 
megismerhető. Örömteli nap volt ez a 
város életében, újra megdobbant 
Pétervására szíve.

Sportos nap a Főtéren

Deli Orsolya
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Az év eleji programokat követően 
Czenthéné Bozó Erika festményeit, 
grafikáit bemutató, „Körülöttem a 
világ” c. kiállításunkat április 22-én 
nyitottuk meg a nagyközönség előtt. 
Az alkotásokat a körülöttünk lévő 
épített örökség, a templomok, a várak, 
a parasztházak és a természet 
szépségei ihlették.
Április hónapban adtunk még otthont 
a Nemzeti Művelődési Intézet Heves 
Megyei Igazgatósága által szervezett 
megyei, szakmai napnak, melyre a 
megye területétől érkeztek köz-
művelődésben dolgozó kollégák. A 
programon a közművelődés műkö-
désére vonatkozó lehetőségeket 
beszéltük át és természetesen az 
egymás közötti tapasztalatcsere sem 
maradhatott el.
Áprilistól június végéig Pétervására, 
Tarnalelesz, Recsk, Parád általános 
iskoláiban és a pétervásárai óvodában 
tartottunk meseterápiás foglalko-
zásokat, összesen 19 alkalommal. A 
foglalkozásokon olyan meséket 
dolgoztunk fel, amik a különböző 
élethelyzetek megoldásaira adhattak 
választ. 
Májusban került sor Szabó József és 
Hollós Tímea „Állati-jó” című közös 
könyvének bemutatójára, melyet a 
szerzők által megosztott, a könyv 
megszületését bemutató élmény-
beszámoló és beszélgetések, valamint 
Nagy Krisztina és Dömök László 
ének, gitár előadása tett hangulatossá. 
A gyermekek és szüleik örömére 
májusi programjainkat színesítette a 
nagysikerű, teknősöket bemutató 
élőállat kiállításunk, melyre a prog-
ram ideje alatt folyamatosan érkeztek 
a látogatók.
Május végén a Bocsi Attila Sport-
telepen megrendezett városi Gyer-
meknapon kézműves sátorral vártuk a 
gyerekeket, szülőket, nagyszülőket, 
akikkel színes szélforgók sokaságát 
készítettük el. 
Júniusban az intézményben folyó 
munkák mellett a nyári táborok 
előkészítésére, megszervezésére 
került sor, melyekre júliusban, 2 
turnus indításával vártuk a gyere-
keket. Az első, napközis táborunk – 
„Péterke olvas. Kérem a következőt!" 
címmel - az olvasásnépszerűsítés 
jegyében telt. A kiadások nagy részét 
az NKA Könyvtárak és Levéltárak 
Kollégiuma által kiírt pályázaton 
elnyert  támogatás  fedezte .  Az 
olvasóvá nevelést előtérbe helyező, 
élményekre alapuló program alatt a 
meseolvasás közben a gyermekek 
együtt éltek a szereplőkkel, élmé-
nyekkel gazdagodtak. Kézműves 
foglalkozás keretében minden nap 
elkészítettük a feldolgozott mese 
szereplőit, jellegzetes tárgyait, 
épületeit, melyekből közösen a tábor 
végére mesés terepasztalt készí-
tettünk. A második turnus önköltséges 
volt, inkább gyermek megőrzés 
szempontjából volt fontos. A szülők 
biztonságos környezetben, meg-
bízható felügyelet alatt szerették 

volna tudni gyermeküket. A tábor 
rengeteg játékkal, kézműveskedéssel, 
mesefilm vetítéssel telt.
A Nemzeti Művelődési Intézet Heves 
Megyei Igazgatóságának támoga-
tásával kétszer szerveztünk egy napos 
kulturális ,  buszos kirándulást . 
Augusztusban Gyulára, szeptem-
berben Lakitelekre látogattunk el. A 
teljesen ingyenes kirándulások 
alkalmain a házigazdák fantasztikus 
sz ínház i  e lőadásokka l ,  egyéb 
kulturális programokkal és ingyenes 
ebéddel várták a résztvevőket. A 
kirándulásokra megtelt buszokkal 
indultunk és élményekkel telve 
tértünk haza.
2022-ben is, mint minden évben 
csatlakozunk az Országos Könyvtári 
Napok programjaihoz, melyekre 
október 3-9 között  került  sor. 
Intézményünk az alábbi rendezvé-
nyekkel csatlakozott:
"Szülőföldem szép határa" címmel 
rajzpályázatot hirdettünk a Péter-
vásárai Tamási Áron Általános Iskola 
tanulói számára. Olyan munkákat 
vártunk, amelyeken megjelenik a 
pályázó lakóhelyének olyan része, 
ami meghatározó az adott településen, 
vagy a gyerek számára egy kedvelt 
hely. 33 pályázat érkezett. A díjazásnál 
a látványt, az alkalmazott technikát, az 
eredetiséget és az ötletességet, 
valamint a belefektetett munkát vettük 
figyelembe. 
„Retró élmény – DiaMozi” címmel 
diafilmvetítéssel egybekötött matinét 
tartottunk a pétervásárai ovisoknak. 
Visszajelzést  kaptunk,  hogy a 
gyermek elmesélte otthon milyen jó 
volt a könyvtárban, milyen meséket 
látott, hallott és nem az óvó néni, 
hanem a könyvtáros néni mesélt. 
"Szeretetnyelvek!” címmel Czene 
Ilona a parádi EFI - Lelkiegészség 
Központ munkatársa a szeretet 
kommunikációjáról tartott előadást, 
arról, hogy hány nyelven szól a 
szeretet. 
"Múltunk és örökségünk" címmel 
helyismereti vetélkedőt szerveztünk, 
melyen a Pétervásárai Gyermekotthon 
különböző telephelyeinek lakásaiban 
élő gyermekek vállalták a meg-
mérettetést. A feladatok leginkább 
Pétervására történelméhez kapcso-
lódtak. 
„Test, elme és lélek harmonizálása” 
címmel – Kovács Zsolt jógaoktató 
közreműködésével, könnyű jóga 
tornára hívtuk az érdeklődőket. 
„Az alkotás örömforrás!” címmel 
kézműves foglalkozást tartottunk, 
melyen álomfogót készítettünk a 
résztvevő gyermekekkel. Munka 
közben átbeszéltük melyik nép 
kultúrájában van nagy jelentősége és 
milyen célból készítenek álomfogót. 
Kreatív darabok készültek, mindenki 
elégedett volt a végeredménnyel.
"Zenés Állatvilág" címmel interaktív 
gyermekműsorra invitáltuk a Péter-
vásárai Napköziotthonos Óvoda és 
Bölcsőde óvodásait és a Pétervásárai 
Általános Iskola alsó tagozatos 

tanulóit. Előadónk Lázár Attila báb-
színész, zenész volt.  A zenés inter-
aktív gyermekműsor után bábszínházi 
kulisszatitkokat ismerhettek meg a 
résztvevők. Mindenki jól szórakozott 
és nagy tapssal köszönték meg az 
előadást.
Az Országos Könyvtári Napok 
programjai mellett helyet adtunk még 
Valaczkai Erzsébet C.I.C. Nemzetközi 
Nagydíjas és Csergezán Pál díjas 
grafikus-festő és kis tanítványai 
alkotásait bemutató "Témánk a 
természet" című kiállítás meg-
nyitójának. A rendezvény sikeréhez a 
kiállított, gyönyörű alkotások mellett 
hozzá járu l t  Dömök Lász ló  és 
tanítványai csodálatos zenei közre-
m ű k ö d é s e ,  K a m o c s a i  E s z t e r 
vadászkürt szólója is. 

Helyet adtunk és segítettük az Idősek 
Napja alkalmából rendezett tisztelet 
vacsorát és az azt követő zenés, táncos 
rendezvényt. A vacsora előtt Bohács 
István nótaénekes és Sánta Zsolt 
„Koós  es t te l”  szórakozta t ta  a 
meghívottakat.
Október végén egész napos Hallo-
ween napi kézműves játszóházba 
hívtuk a gyerekeket és szüleiket. A 
mindig népszerű programon a 
résztvevő gyerekek és szüleik is 
önfeledten szórakoztak. A rendez-
vényre természetesen, mint mindig a 
boszorkány is meghívást kapott.
Novemberben egy újabb kiállítás 
megnyitóra hívtuk a látogatókat. N. 
Sebestyén Katalin Nemzetközi 
Művészetek Nagykövete címmel- és a 
Béke Lovagrend által kitüntetett és 
még számos nemzetközi- és hazai 
kitüntetéssel büszkélkedhető festő, 
költő alkotásait bemutató kiállítás 
címe „A Föld és az Univerzum 
csodái”. Hálásan köszönjük N. 
Sebestyén Katalinnak az "Isten 
szeme"  c ímű fes tményt ,  ami t 
intézményünkre hagyományozott! 
Méltó helyre fogjuk tenni, hogy „Isten 
szeme” fogadja a hozzánk betérőket!
A Nemzeti Művelődési Intézet 
támogatásával novemberben, heti 
rendszerességgel indítottuk el a 
mézeskalács szakkörünket is, ami 20 
alkalmas.
November végén kezdődött advent 
időszaka, ehhez kapcsolódva intéz-
ményünk dolgozói segítségével 
készült el a Pétervására Főterén 
elhelyezett adventi koszorú, hogy 
városunk lakosságát segítse ráhangol-

ni a várakozás időszakára. Advent 
kapcsán kézműves foglalkozást is 
tartottunk a gyerekeknek, amelyen 
manós ajtókopogtatót készíthettek a 
résztvevők. 
December elején a gyerekek már a 
Mikulást várják. Intézményünk 
hosszú évek óta  most  e lőször 
december 3-án Mikulás délutánt 
szervezett a kisgyermekes családok-
nak. A szervezéshez csatlakozott még 
a pétervásárai Szent Márton Karitász 
Csoport. A teltházas rendezvényen 
bűvész show és a Mikulás énekes 
előadása szórakoztatta a gyerekeket, 
ak i tő l  a  végén  te rmésze tesen 
csomagot is kaptak. A rendezvény, 
támogatók nélkül nem jöhetett volna 
létre. A gyerekek nevében is hálásan 
köszönjük a program megvalósítását 
segítő támogatásokat. Fő támogatónk 
Pétervására Városi Önkormányzat, az 
Axis Bentonit Kft. és a Szent Márton 
Kari tász Csoport  vol t .  Szántó 
Lászlónak külön köszönjük még a 
rendezvény videó felvételét, amelyet a 
YouTube csatornán tett  közzé, 
valamint Sály Mihálynak a hango-
sítást. További támogatóink voltak: 
Egedné Bán Krisztina - Arany Kakas 
Fogadó, Csepcsányi Béla vállalkozó, 
Eged Apolló vállalkozó, Szegedi 
József gyógyszerész úr, Fanny 
Csemege Üzlet, Árvai Péter - zöldség-
bolt, Bódi Éva - Color Vegyiáru, 
Kovácsné Sipos Zsuzsanna - Globál 
Műszaki Áruház, Bukránné Német 
Tünde - virágbolt, Mészáros Pálné - 
virágbolt, Szántó István – állateledel 
bolt. Köszönettel tartozunk még a 
Pétervásárai Polgárőr Egyesületnek, 
hogy a rendezvény ideje alat t 
biztosította a helyszínt.
Programjainkra egész évben számos 
érdeklő érkezett, nem volt ritka a 
teltházas részvétel sem.
Egész évben helyet adtunk még 
Pétervására Városi Önkormányzat és 
a Pétervásárai Tamási Áron Általános 
Iskola nemzeti ünnepeink alkalmából 
rendezet t  megemlékezéseinek, 
különböző fórumoknak, üléseknek, 
közgyűléseknek,  képzéseknek, 
esküvőknek, a véradások alkalma-
inak, sakkversenyeknek, Isten-
tiszteleteknek, jóga- és gyógytorna 
foglalkozásoknak, toborzó rendezvé-
nyeknek. 
Köszönöm az intézmény dolgozóinak, 
hogy a programokhoz szükséges 
háttér munkát mindig biztosították és 
a szervezésben, valamint a lebonyo-
lításban is részt vettek!
Köszönjük látogatóinknak, hogy 
részvételükkel megtisztelték rendez-
vényeinket! Jövőbeli programjainkra 
továbbra is nagy szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt! 
A Szántó Vezekényi István Művelődés 
Háza és Könyvtár dolgozói meghitt, 
békés karácsonyt és egészségben, 
sikerekben gazdag, boldog új évet 
k ívánnak  Pé te rvására  minden 
lakosának és az intézmény meglévő, 
valamint leendő látogatóinak!

KULTURA

Suszter Tiborné
intézményvezető
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HORGÁSZHÍREK

KÖZÉLET

A 2022-es év is eredményes volt a 
Pétervásárai Sporthorgász Egyesület 
életében.
Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet a 
horgászutánpótlás nevelésére, ezért 
idén már megközelítette a 40 főt a 
gyermek horgásztagjaink száma. A 
MOHOSZ támogatásával iskolai 
sporthorgász szakkör is működik a 
Tamási Áron Általános Iskolában, 
melyre a gyermekek és szüleik 
részéről is nagy az érdeklődés. 
A Magya r  Or szágos  Horgász 
Szövetség pályázatain eredményesen 
szerepeltünk, ennek köszönhetően 
idén is sikeres gyermek horgásztábort 
tudtunk megrendezni júliusban a 
Vezekényvölgyi víztározón. A részt 
vevő gyermekek sokat tanultak 
kedvenc sportunkról, a környezet és 
az élőlények védelméről. A napi 
horgászat mellett kirándulásokat is 
szerveztünk a Somoskői várhoz és az 
egri strandfürdőbe. A táborban 
mindenki jól érezte magát és nagy 
élményekkel gazdagodott.
Az év folyamán több nagy sikerű 
felnőtt horgászversenyt is sikerült 
megrendeznünk. A Horgász Egye-
sületek Nógrád Megyei Szövetsége 
ismét nálunk tartotta finomszerelékes 

válogató versenyét, ahol a tavunk 
halállományának köszönhetően 
kimagasló eredmények születtek. 
Tagjaink számára is rendeztünk 
versenyeket, ahol a pontyfogók, a 
keszegezők és a bojlis horgászok is 
megtalálhatták a számításukat.
A rendezvények végén ebéddel és jó 
hangulatú beszélgetésekkel zártuk a 
napot.
A pétervásárai tó és környéke egész 
évben tiszta és rendezett képet 
mutatott ,  folyamatosan tudtuk 
végezni a fűnyírást és a filagóriák egy 
része is új lemeztető borítást kapott, 
néhány elhivatot t  és  önzet len 
horgásztársunknak köszönhetően. 
Örömteli, hogy hamarosan megújul és 
aszfaltburkolatot kap a tó melletti 
földút, ezáltal a fenti horgászhelyek is 
kényelmesen megközel í thetők 
lesznek. A horgásztagjaink kulturált 
környezetben és eredményesen 
tudnak hódolni szenvedélyüknek, 
hiszen a tó halállománya a rendszeres 
telepítéseknek és a halak védelmének 
köszönhetően kiemelkedő.
 Görbüljön!  
                                         Braun József  titkár

PVSHE 

A 2022-es évben krízis segélyre 2 430 
854 forintot fordítottunk a 11 
településen.
Pétervásárán krízis segélyben 7 család 
részesült 501231 forint értékben, 
pelenkát 2 család kapott, mosógépet 1 
család kapott, televíziót 5 család 
kapott, wc tartályt 1 család kapott, 
elektromos mopedben segítettünk 2 
főnek, kályhát 2 család kapott, bútort 
17 család kapott, kerekesszéket 2 fő 
kapott, fürdető széket 1 fő kapott, 
lisztet 18 család kapott, önkéntes 
munkás az FHT ellátáshoz 2 fő töltötte 
a 30 napot.
Az élelmiszer mentés program 
jóvoltából a Magyar Élelmiszerbank, 
Tesco, Karitasz közös akcióján belül 
447 élelmiszer csomagot osztottunk 
ki Pétervásárán. A karitász szoba 
hétfőn és szerdán van nyitva, ahol 12 
tonna ruha fordult meg és került 
válogatásra, kiadásra. Az ukrán 
háborúba, menekülteknek 4 teherautó 
adományt tudtunk eljuttatni.
November 18-19-20-án karácsonyra 
készülve a Magyar Élelmiszerbankon 
keresztül tartós élelmiszert gyűjt-
hettünk az Aldi áruházban. November 
25-én és december 2-án a Fanni 
Csemege Boltban gyűjtöttünk szintén 
tartós élelmiszert. A templomokban az 

advent idején szintén folyik a gyűjtés 
dec. 15-ig. A Főegyházmegyei 
Karitász Központ kinevezett bennün-
ket bázisnak, így innen látjuk el a 
verpeléti, recski, egerbaktai karitász 
csoportokat is. Ehhez 250 db tartós 
élelmiszer-csomaghoz való élelmi-
szert kaptunk, melyet csomagoltunk 
és karácsonyra kiosztásra kerül. 
2022.dec.6-án szintén a központ 
jóvoltából 1 tonna liszt érkezett a 
magyar gazdák felajánlásaként. A 
adventi programok között szerepel 
még a „Legyél te is Mikulás”, 
Angyalbatyu gyűjtés és az „Egymillió 
csillag a szegényekért”.
FONTOS : egyre több a rászoruló, 
nehéz elbírálni kit támogassunk, ezért 
a következő döntés született. 2023. 
január 1-től csak az részesülhet 
segítségben, aki önmagán is segít, 
azaz öngondoskodó. Ez azt jelenti, 
hogy legalább egy szülő dolgozzon, 
aki segélyen van, az próbáljon munkát 
keresni. A tavaszi zöldellő kertek 
vetőmag programban vegyen részt, 
amire januártól lehet feliratkozni. Ez a 
program azt jelenti, hogy a kertjét 
felássa, a karitásztól kap vetőmagot, 
burgonyát, palántát és azt elülteti, 
gondozza. Aki eladja az adományba 
kapott magokat vagy nem ülteti el, az 
kizárja magát a segélyezés alól.
Áldott, Békés ünnepeket kívánunk! 
Köszönjük a szegényeknek nyújtott 
támogatást!
Pétervására Szent Márton Karitász Csoport 

Pétervásárai Szent Márton Karitász Csoport 
2022. évi munkája

Egészségmegőrzés, betegségek kiegészítő kezelése természetes 
gyógymódokkal. Masszázs, BEMER terápia (vér-keringés javítás fizikai 
érterápiás készülékkel), gyógynövény- és táplálkozási tanácsadás.
Természetgyógyász és masszőr végzettséggel várom kedves Vendégeimet 
Egerben és Istenmezején is
Bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges, az alábbi telefonszámon: 
+ 36-70/931-2194
Bővebb információ az alábbi Facebook oldalon:
https://www.facebook.com/lotuszmasszazseger
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KÖZÉLET 11. oldal

Pétervására életében mindig is fontos 
szerepet játszottak a civil közösségek, 
egyesületek, hiszen tevékenységük 
révén olyan értékteremtő önkéntes 
munkát tudtak felmutatni, mellyel a 
kultúra, a sport, a felzárkóztatás 
területén sokat segítenek a gyermek-
intézményekben és a közművelő-
désben.
2022-ben az önkormányzat két civil 
szervezettel is együttműködött, 
akikkel sikeres pályázatokat követően 
közösen valósítottak meg több 
nagyrendezvényt is.
Az egyik a Pétervásárai Ifjúsági 
Egyesülettel való partnerség volt, akik 
nyertes tendert nyújtottak be a Magyar 
Falu Program Falusi Civil Alap „civil 
közösségi tevékenységek és feltéte-
leinek támogatása” c. alprogramra. A 
projekt címe: „Ünnep a Téren – a helyi 
identitás erősítése és a testvér-
települési kapcsolatok ápolása” ( 
FCA-KP-1-2022/4-000929. sz.) 
Program célja a településen élő 
hátrányos helyzetű családok és 
fiatalok igényes és kulturált szóra-

kozási lehetőségének megteremtése, 
identitásának tovább építése a 
h a g y o m á n y o s n a k  s z á m í t ó  V. 
Térünnep elnevezésű programsorozat 
keretében. A közösségi életet meg-
határozó, értékteremtő, a fiatalokat és 
az idősebbeket összekovácsoló 
esemény valósult meg, mely során az 
ingyenes programok segítségével nem 
csak a helybeliek, hanem a testvér-
települési delegációk tagjaival közös 
kultúra elemeinek felelevenítése és 
tovább erősítése, elmélyítése is 
elsődleges szempont volt.
Másik együttműködés a Pétervására 
Város Fejlődéséért Közalapítvánnyal 
karöltve került megvalósításra a 
V C A E - K P - 2 0 2 1 / 1 - 0 0 0 1 2 4 
azonosítószámú „A szervezet szakmai 
programjainak és működésének 
támogatása” c. még 2021-ben elnyert 
projekt keretében.
Pétervásárán az oktatási intézmények 
kínálata teljes, hiszen a bölcsődétől a 
középiskoláig megtalálható minden 
nevelési létesítmény. Ebből a sorból 
kiemelkedik a Tamási Áron Általános 

Iskola, mely közel 400 fős tanulói 
létszámával a környező települések 
központi tanintézete. Városban 
számos olyan rendezvény kerül 
megszervezésre, ahol a gyermekek 
programokban központi szerepet 
játszanak, hiszen sok szerepléssel, 
fellépéssel gazdagítják a nemzeti 
ünnepeket  és  város i  nagyren-
dezvényeke t .  Az  u tóbb i  évek 
hagyományai alapján szinte minden 
ny i lvános  esemény  úgy  kerü l 
kialakításra, hogy az óvoda, az 
általános iskola és a mezőgazdasági 
szakiskola növendékei is képviseljék 
valamilyen műsorral intézményüket. 
Egyik ilyen igen jelentős program 
május utolsó hétvégéjén hagyomá-
nyosnak számító Városi Gyermeknap, 
ahol  a már korábban felsorolt 
pedagógiai létesítményeken túl a 
város civil szervezetei, közintéz-
ményei, közigazgatási szereplői 
(önkormányzat, Járási Hivatal), 
h iva ta los  szerve i  ( tűzol tóság , 
rendőrség, mentőszolgálat), cégek 
mindannyian összefogva a gyermekek 

számára egy műsorokkal, fellépőkkel, 
árusokkal tarkított színes és gazdag 
napot szervezzenek. A támogatás 
segítségével sikerült 2022. május 29-
én egy színvonalas Városi Gyermek-
napot megszervezni.
Ehhez a területhez szorosan kapcso-
lódik a város központi részén található 
játszótér, mely a már említett nagy 
létszámú gyermekközönség, valamint 
az időjárási körülmények és az idő 
vasfoga miatt nagyon rossz állapotba 
került. Miután a városvezetés is 
megvalósítandó feladatai között szere-
peltette egy új játszótér megépítését, 
így e maradandó érték létrehozásában 
segítette a Közalapítvány az önkor-
mányzatot, miután a közalapítvány 
alaptevékenységei között szerepel a 
gyermek és ifjúságvédelem terén a 
fiatalok megfelelő irányú fejlődésének 
kialakításához szükséges közösségi 
terek létrehozásában való közre-
m ű k ö d é s ,  a  k ö z m ű v e l ő d é s 
támogatása, a település épített 
környezetének védelme.

Civil szervezetek segítik a városi programok megvalósulását

Pétervására Város Önkormányzata a 
város központi részeire időkorlátos 
parkolási rendet írt elő. Az időkorlátos 
várakozási helyszínek a Szent Márton 
út két oldalán (Szent Márton út 1-21. 
szám és 2-10. szám között), valamint a 
Szabadság tér 19-27. sz . között 
(vagyis a Fanni Csemege és a Coop 
Áruház előtt) került bevezetésre.
A korlátozás munkanapokra vonat-
kozik, 8-16 óra között van érvényben, 
mely megszakítás nélkül kettő óra 
várakozást tesz lehetővé.
A várakozás megkezdésének idő-

pontját a járművön a szélvédő üvege 
mögött jól látható módon elhelyezett 
ó rán  ke l l  j e l ezn i .  A műanyag 
parkolóóra beszerezhető papír-írószer 
boltokban.
A parkolás ellenőrzését és szankci-
onálását a rendőrhatóság végzi, akik 
szabálytalanság esetén 10.000,-Ft 
helyszíni bírságra, illetve feljelentést 
követően 20.000,-Ft pénzbírságra 
büntethetnek.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul 
vételét és betartását.

Időkorlátos parkolás Pétervására városközpontjában

Hozzávalók (2 főre):
160 g zsírszalonna 
1 fej vöröshagyma (130 g/fej) 
2 gerezd fokhagyma 
250 g savanyú káposzta 
250 g krumpli 
1 mk egész bors 
½ tk őrölt kömény 
2 db babérlevél 
1 tk fűszerpaprika 
1 tk sűrített paradicsom 
500 ml víz 
só, bors 
400 g harcsafilé 
2 ek étolaj 

A tálaláshoz:
175 g tejföl 
1 ág friss kapor 
A káposztás harcsa elkészítéséhez a 
szalonnát kis kockákra vágjuk és 
közepesen forró serpenyőben kisütjük a 
zsírját, majd egy tálba kivesszük. A zsír 
kb. felét egy tálba öntjük és a maradék 
zsírban 3-4 per alatt megdinszteljük a 
szeletekre vágott vöröshagymát, a 
roppantott fokhagymát, hozzáadjuk a 
káposztát (én nem mostam át), a kb. 2 
centis kockákra vágott krumplit, az 
egész borsot, az őrölt köményt, a 
babérlevelet,  a fűszerpaprikát,  a 

paradicsompürét, majd felöntjük annyi 
vízzel, ami éppen ellepi. Sózzuk és fedő 
alatt 15-20 percig főzzük. 
A filéket sózzuk, borsozzuk. Olajat 
melegí tünk egy serpenyőben és 
oldalanként 1-1 perc alatt kérgesítjük a 
halakat. A káposztás krumplit egy 
süthető formába szedjük, ráhelyezzük a 
filéket és betesszük a 180 fokra 
melegített sütőbe, ahol kb. 15 percig 
sütjük. 
Tálaláskor tejfölt kanalazunk a tetejére 
és friss kaporral díszítjük.

Káposztás harcsa

Hozzávalók (1 db tekercshez)
A tésztához:
130 ml tej 
20 g élesztő 
500 g finomliszt 
280 g szoba-hőmérsékletű vaj 
30 g tejföl 
2 db tojássárgája 
1 csipet só 

A töltelékhez:
300 g baracklekvár 
200 g darált dió

A csokimázhoz:
35 g holland kakaópor
50 g porcukor 
60 ml víz 
80 g vaj 
A tetejére: 1 marék dió 

A zserbótekercs tésztájának hozzávalóit 
összegyúrjuk, fóliába csomagoljuk, és 
30 percre hűtőbe rakjuk. Ezután kb. 45 x 
35 cm-esre nyújtjuk, megkenjük a 
lekvárral, megszórjuk a dióval, és a 
hosszabbik oldalánál fogva feltekerjük. 
Sütőpapírral bélelt tepsire rakjuk, 
megszurkáljuk egy villával, és letakarva, 

szélmentes, meleg helyen 30 percig 
kelesztjük. Ha megkelt, betoljuk 180 
fokra előmelegített sütőbe, 50-60 percig 
sütjük, majd hagyjuk kihűlni.
Amikor kihűlt a tekercs, egy rácsra 
rakjuk.  A csokimáz hozzávalói t 
összeolvasztjuk egy lábasban, és ha nem 
elég sima, átszűrjük, majd leöntjük vele a 
tekercset. Megszórjuk durvára vágott 
darált dióval, majd ha megdermedt a 
csokimáz, szeleteljük. Akárcsak a 
klasszikus zserbó esetében, ennek a 
sütinek is jól áll, ha hagyjuk pihenni egy 
éjszakát.

Zserbótekercs
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A 20022-2023-as bajnokság nem indult probléma mentesen. Az energia válság miatt 
nehezen lehetett versenytermet találni a fordulók helyszínéül megyénkben.
A szövetség végül úgy döntött, hogy a bajnokság első két fordulóját a Pétervásárai 
Művelődés Házában rendezzük meg december 11-én.
Két év kihagyás után ismét lehetett versenyeket rendezni a Heves megyei sakkcsapat 
bajnokságban. A 2021-2022-es versenykiírásra 9 csapat nevezett, melynek fordulói 
Egerben kerülnek lebonyolításra.
Csapatunk nagyszerű győzelmekkel az utolsó fordulóig, egyenletes teljesítménnyel a 
dobogós helyek valamelyikét foglalta el, de a befejező fordulónál, félpont hátránnyal a 
4. helyen zárta a bajnokságot.
Végeredmény:

Csapatunk játékosai: Kiss Pál, Domány Mihály, Botos Krisztián, Kladiva István 
Szegedi Zoltán, Zombori János, Osgyáni Sándor, Ivády Mihály, Tóth János, Kovács 
Károly, Molnár Zsolt, Molnár Dániel, Balogh Bence, Németh Ádám, Bátka Bálint.
Szakosztályunk támogatói: Pétervására Város Önkormányzata, Panax Szent Márton Bt, 
Pétervására Fejlődéséért Közalapítvány, Juhász Attila Úr

Tóth János szakosztályvezető

12. oldal

Sportegyesületünkben jelenleg közel 
száz utánpótlás korú igazolt labdarúgónk 
versenyzett a 2022/2023-as bajnoki évad 
őszi időszakában.
A fiúk mellett egyre több lány is űzi 
nálunk a focit. Egyelőre 13 éves korukig a 
fiúk között versenyeznek, de már most 
meg van rá az igény, hogy tisztán lány 
csapatot is versenyeztessünk a jövőben.
A sportolóink nem csak Pétervásáráról 
kerülnek ki, hiszen nyolc környékbeli 
településről járnak hozzánk. A gyere-
keket sokszor az egyesületünk kettő saját 
kisbuszával szállítjuk edzésekre és mér-
kőzésekre.  
Jelenlegi csapataink:
Ovifoci (edző: Budai Gyula)
U7, U9 (edző: Málik György)
U11, U13 (edző: Boros Csaba)
U16 (edző: Kovács Gyula)
U19 (edző: Szabó Tamás)
Szakosztályvezető: Tóth Zsolt
A 11 éves korcsoportig a gyerekek Bozsik 
programban  szerepe l tek  az  ősz i 
szezonban, amelynek fesztiváljai és 
tornái Gyöngyösön voltak megtartva.
A nagyobb korcsoportok csapatai pedig a 
megyei bajnokságban pallérozódnak. 
A versenyekre a gyerekeknek melegí-
tőket, mezeket, focicipőket, sípcsont-
védőke t  é s  egyéb  edzés t  s eg í tő 
eszközöket vásároltunk. Az idegenbeli 
mérkőzésekre az U19, U16, és U13-as 

csapatainknak úti csomagot vásároltunk. 
A Bocsi Attila Sporttelepre három darab 
térfigyelő kamerát vásároltunk, melyek 
tovább növelik a szép sporttelepünk 
megóvását. A pálya körüli padok és 
szemetesek felújítását társadalmi munká-
ban Széles Szabolcs végezte. Köszönjük!
Novemberben közösségépítő program 
keretében 44 fő sportolónkat vittük fel 
Budapestre a Magyarország- Görög-
ország férfi válogatott  labdarúgó 
mérkőzésre. Így idén már harmadjára 
vettünk részt a Puskás Arénában     labda-
rúgó mérkőzésen, melyek mindegyike

nagy élményt nyújtott a gyerekeink 
számára. 
A bajnokság minden csapatunk számára 
véget ért, de az edzésekkel nem állunk le. 
Decemberben minden csapatunk közös 
pizzázáson vesz részt, ahol edzőink 
értékelik a mögöttünk lévő időszakot és 
kitűzik a jövő évi terveket.
Legfontosabb célunk, hogy a gyerekek a 
sport által még egészségesebben éljenek, 
közösségi élményt szerezzenek és 
megtapasztalják a csapatsportok előnyeit. 
Év vége közeledtével, szeretnénk  
megköszöni Jim McDaid úr nagylelkű és

önzetlen segítségét, hogy támogatja a 
labdarúgó szakosztályunkban sportoló 
gyerekeket!
Köszönjük a Pétervására Város Önkor-
mányzatának a feltételek biztosítását, a 
szülőknek és szurkolóinknak a támo-
gatásukat,  együttműködésüket és 
természetesen a gyerekeknek a sok szép 
együtt szerzett élményt!
Áldott,  békés, boldog karácsonyt 
kívánunk mindenkinek!

Hajrá Péterke!
                                                   Boros Csaba

Labdarúgó csapataink versenyidőszaka véget ért

A Pétervására SE Shotokan Karate 
szakosztálya már 20. éve működik 
Pétervásárán. Az edzéseket Eged 
László 3. és Ferenczi Ádám 2. dan 
fokozatú instruktorok vezetik. Az első 
korlátozásoktól mentes évben a 
szakosztály tagjai két versenyen vettek 
részt, ahol összesen 2 arany és 3 bronz 
érmet szereztek. A kartékák nem csak a 
helyi edzéseken vesznek részt, hanem 
edzőikkel együtt a központi edző-
táborban is fejlesztették tudásukat. 
Jelenleg a decemberi övvizsgákra, 
illetve a Shotokan Karate Liga 
országos bajnokságára készülnek.

Továbbra is várják a karatékákat Pétervásárán Pétervásárán lesz az új 
megyei bajnokság elő két fordulója 

Sakkcsapatunk a 4. helyen végzett a megyei bajnokságban

Eged László

szakosztályvezető

Őszi túra napsütésben
2022.október 23-án ünnepi hangulatban vágtunk neki negyven résztvevővel a 
III. Földi Roland Emléktúrának. Idén a Pétervására- Fedémes- Pétervására táv 
megtétele volt a cél, ami majdnem 20 km-t jelentett. A túra jó hangulatban telt és 
az időjárás is kedvezett nekünk. A túra zárása pedig egy közös ebéd volt, melyet 
a TESCO “Ön választ, mi segítünk!” pályázata tett lehetővé ez alkalommal is. 
Legközelebb tavasszal lesz lehetőség arra, hogy együtt kiránduljunk. 

Pap Andrea
szakosztályvezető


