
Kedves Testvérek!
A m i  U r u n k ,  J é z u s  K r i s z t u s 
születésének ünnepén hála telt 
szívvel emeljük kezünket imádságra, 
hiszen a láthatatlan Isten látható 
módon jelent meg az emberek 
világában, amiről mi nem csak 
megemlékezünk, hanem szívünkbe 
igyekszünk fogandi Üdvözítőnket, 
aki a mi szívünkben is szeretne lakást 
venni. Az Isten Fia az Ő kegyel-
meiben akar részesíteni minden

 jószándékú embert; ezért a karácsony 
nem csak egy múltat idéző ünnep 
csupán, hanem találkozás Istennel, 
aki Szűz Máriától emberi testet vett 
magára, s így istensége örökké eggyé 
vált emberségünkkel, mindezt értünk, 
csak azért, hogy meg mentsen minket 
bűneinkből. Urunk születésének 
ünnepe megváltásunk egyik kulcs-
f o n t o s s á g ú  e s e m é n y e ,  m e r t 
megérkezett hozzánk az, aki megtöri 
a Sátán uralmát, és újra szabaddá tesz 
minket.  De mit is  jelent ez a 
szabadság? Elsősorban azt jelenti, 
hogy szabadon minden megkötöttség 
nélkül újra igent tudunk mondani 
I s ten  szere te té re ,  vagy  i s  az 

emberiség Jézus Krisztus által újra 
képessé vált, hogy a minket szerető 
Isten szeretetére viszont szeretettel 
válaszoljon. A mindenható Isten nem 
vonta meg szeretetét e világtól, még 
akkor sem, amikor mi vissza éltünk 
szeretetével, de a bűn okozta rab-
ságunk, amelyhez egyfajta lelki 
vakság is társult, ami képtelenné tett 
bennünket arra, hogy szeretetét 
viszonozzuk. Sajnos ez a vakság ma 
is jelen van világunkban, mert 
mindazok, akik visszautasítják, a 
hozzájuk közeledő Istent, azért teszik 
ezt,  mert bűneik mélységében 
vergődnek. Ők azok, akik meg-
elégszenek a külsőségekkel, mint pl. 
a szépen feldíszített karácsony-
fákkal, a csillogó díszekkel, az ünnepi 
nagy eszem – iszommal, csak épp az 
ünnep lényegét, tartalmát nem 
képesek befogadni, mert nem látják, 
hogy a karácsony azért a „szeretet 
ünnepe”, mert a mennyei Atya 
irántunk való végtelen szeretetéből 
ennek a világnak adta Szent Fiát. 
Ehelyett úgy tekintenek erre az 
ünnepre, mint amikor meglepik és 
megajándékozzák egymást, s ezzel 1 
évre ki van pipálva a „szeretet”, 
közben meg alig várják, hogy vége 
legyen az ünnepnek, mert 2 nap után 
nem tudnak magukkal mit kezdeni. 
Az igazi szeretet azonban jóval több 
ennél, mert ha igazán szeretünk 
valakit, akkor azért minden áldozatra 
készek vagyunk, tehát az igazi 
szeretet nem csak egy érzelem, 

hanem olyan valóság, amely vissza 
igazolódik a tettekben, és nem csak 
egy napra korlátozódik, hanem 
végigkísér egész életünkben. Urunk 
születésének ünnepe, a mi ünnepünk 
is, hiszen az Úr Jézus képes újjá 
alkotni, újjá teremteni bennünket a 
szeretetben, hogy a szívünk újra élő 
és érző legyen. 
A napokban egy a Dr. Csókay András 
világhírű idegsebésszel kézsült 
riportot olvastam, amelyben így vall a 
karácsonyról: „Istennek mennyire 
hatalmas bölcsességére vall, hogy 
egy kicsi, ártatlan gyermek formá-
jában testesült meg. Mennyivel 
könnyebb így befogadni! … De ha 
nem akarjuk megérteni, nem akarjuk 
felismerni, nem akarjuk befogadni, 
akkor ne csodálkozzunk, hogy csak 
bolyongunk, mint vakok a sötét 
kamrában. A sötétséggel nem úgy kell 
küzdeni, hogy csapkodom a karom-
mal és lövöldözők a sötétségre, 
hanem icipici gyertyafényeket kell 
gyújtani.” (Észak-Magyarország 
2020. dec. 23-i szám 5. oldalán 
található Interjúból). Ahhoz, hogy 
Krisztust a világ világosságát 
hordozni tudjuk először a saját 
magunk sötétségéből kell kilépni a 
világosságra, ez azonban csak akkor 
fog sikerülni, ha „Istenre nem egy 
távoli, szakállas bácsiként tekintünk, 
aki bosszús ránk és meg akar büntetni 
minket.” (v. ö. Észak-Magyarország 
2020. dec. 23-i szám 5. oldalán 
található Interjúból) – mert ez egy 

torz Isten kép. Isten sohasem büntet, 
mer t  Ő maga  a  Szere te t ,  ak i 
szeretetből eljött közénk.
Szent Máté evangéliumban olvas-
hatjuk: „Íme, a Szűz gyermeket 
fogan és fiút szül, és az Emmánuel 
nevet adják neki, ami azt jelenti: 
„Velünk az Isten” (Mt. 1,23). Az 
evangélista Izajás próféta Messiásról 
szóló jövendölését idézi ezzel 
támasztva alá az Úr angyalának 
szavait, aki az igaz lelkű Józseffel 
álmában tudatja a Gondviselés e 
világot üdvözíteni akaró tervét. És 
valóban Jézus személyében az Isten 
nem csak látható módon jelent meg a 
világban, hanem az Ő megtestesülése 
által az Isten most már nem egy távoli 
és elérhetetlen valóság, hanem 
embersége által egy mindenki által 
megszólítható személy, aki társunk és 
segítségünk az üdvösség útján, sőt Ő 
maga a mi üdvösségünk és örök 
életünk. 
Ezért bizalommal kérjük: „Urunk, 
Istenünk! Ez a nap az öröm napja, 
mely a te fényedből született. Jelenj 
meg ma is, hadd lássanak Téged a 
sö té tségben bolyongók,  s iess 
azokhoz, akik szomorúak, és nem 
lelnek vigaszt! Add, hogy mind 
jobban megismerjünk Téged, a világ 
örömének hírnökét, lelkünk látást adó 
fényét, és életünket a Te utaidra 
irányítsuk, hogy életünk lehessen 
Benned.” (H. PERRIN nyomán)

                      Fehér Róbert plébános
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Október 1. az Idősek Világnapja. Ez 
alkalomból köszöntjük mindazokat 
az embereket, akik hosszú élet 
munkáját, tapasztalatát tudják maguk 
mögött. Segítségükkel ápoljuk 
hagyományainkat, száll generációról 
generációra a sok tudás.
Köszönettel tartozunk nekik azért, 
hogy verítékükkel, könnyekkel, 
szorgalmas munkájukkal, áldozattal 
a nehéz időkben megteremtették és 
biztosították nekünk, fiatalabbaknak, 
gyermekeinknek, unokáinknak azt a 
lehetőséget, hogy tanulhassunk, 
dolgozhassunk, gyarapodhassunk és 
a nyomdokukba léphessünk.
Szeretettel gondolunk rájuk és nem 
csak ezen a napon, hanem az év 
minden napján, hiszen szeretetükkel, 
bölcsességükkel ők is mindig a 
rendelkezésünkre állnak. Idős koruk 
tapasztalatával helyükre tudják tenni 
a dolgokat, tudják mi a jó, amit 
tovább adhatnak, és mi az, ami rossz, 
amit el kell kerülni a következő 

nemzedéknek.
Feladatunk lehetővé tenni számukra 
az öregkorhoz méltó életet, támaszt 
nyújtani számukra a pihenés éveiben. 
Vigyázni kell rájuk és segíteni őket 
abban, hogy a hosszú évek kemény 
munkája után örömtel i  é letet 
élhessenek.
Köszönjük azokat az értékeket, 
melyeket megőriztek nekünk és 
mindazt, amivel felvérteznek minket 
és gazdagítanak!
Mindezeket megköszönni hívta 
Pétervására Város Önkormányzata a 
település 65 év feletti lakosait 2021. 
október 4-én délután a Szántó 
Vezekényi  I s tván  Művelődés 
Házába. A program 16:00 órakor 
kezdődött, amikor Eged István 
polgármester úr köszöntötte az 
egybegyűlteket az Önkormányzat és 
a Képviselőtestület nevében, majd 
Soltész Rezső érkezett a színpadra, 
aki az 1968-as Táncdalfesztiválon 
szerzett országos ismertséget és 

népszerűsége azóta is töretlen. A 
több, mint egy órás koncert alatt 
rengeteg jól ismert régi dallamot 
i d é z e t t  f e l  a  m ű v é s z  ú r  é s 
természetesen nem maradhatott el a 
jól ismert sláger a „Szóljon hangosan 
az ének!” sem. A csordultig telt 
teremben rendkívül kellemes légkört

 teremtett az énekes, aki fellépésével 
megalapozta a jó hangulatot az este 
további részéhez. Ezután vacsorával 
kedveskedett a városvezetés az 
egybegyűlteknek és élőzenére 
táncolva, mulatósan, jókedvben telt a 
rendezvény további része.
                                                  Deli Orsolya

Október az idősek hónapja – Pétervására idén is köszöntötte szépkorúit



Iskolánk tanulói lehetőséget kaptak, 
h o g y  m e g n é z z é k  a z  „ E g y  a 
természettel” Világkiállítást.  A 
programot nagy érdeklődés kísérte, 
így a felső tagozat kitűnő tanulói és a 
„Peca sulisok” jutalomként vehettek 
részt ezen az eseményen. A tanulók a 
kísérő pedagógusokkal együtt reggel 
indultak az iskolából Budapestre, 
majd  a  gyors  be lép te tés  u tán 
megtekintettük a kiállítást, amelyen 
történelmi sorrendben volt látható a 
vadvédelem és vadászat témaköre. A 
következő pavilonban az új, modern 
vadgazdálkodással kapcsolatos 
teendőkkel és a más-más népek 
vadászati hagyományaival ismer-

kedtek a diákjaink. A híres magyar 
történelmi személyiségek, nagy 
vadászok portréit is láthattuk és az 
á l la tok  é lőhe lye ive l ,  é le téve l 
kapcsolatos információkról video-
vetítések segítségével tájékozód-
hattunk. A horgászati rész nagyon 
látványos volt, hiszen akváriumok-
ban lévő állatokat csodálhattunk meg. 
Minden kiállítási pavilonban volt 
lehetőség interaktív játékra, amit 
nagyon  é lvez tek  a  t anu ló ink . 
Észrevétlenül, játékosan nagyon sok 
tudásra tehettek szert ezen a napon.

Lévai Katalin tanárnő

                                                 

„Egy a természettel” Világkiállítás
Október 6-án az Aradi vértanúkra 
emlékezve, hagyományoknak híven 
emlékfutáson vettek részt az iskola 
tanulói. Pétervásáráról indulva a 
Kápolnai  csata  emlékműjéhez 
futottak el diákjaink. A tizenkét futó a 
37  k i lométer t  és  az  idő já rás i 
nehézségeket is legyőzve, a történelmi 
helyszínen koszorúzással emlékeztek 
az ütközet 172. évfordulójára. A 
jövőben is szeretnénk folytatni ezt a 

szép hagyományt, melyet Szabó 
József tanár úr indított el, és hagyott 
iskolánkra! 
A futásban részt vett tanulóink: Berki 
Jázmin, Szécsi Tímea, Domány 
Antónia, Horvát Tifani, Barkóczi 
Gergő, Mihályi Dániel, Nagy Mihály, 
Bubulyka Kira, Cilyo Erik, Dömök 
Máté, Nagy Mihály, Nagy Richárd. 
Felkészítő tanárok: Cseh Tamás és 
Málik György.

Emlékfutás

Cseh Tamás tanár úr

2021.10.14-én országos eTwinning 
versenyen vett részt iskolánk két 
csapata Budapesten. A versenynek a 
Danubius Hotel Aréna adott otthont. 8. 
évfolyamon a First Colony Design on 
Mars című projekt került bemutatásra. 
A csapat tagjai: Bíró Réka, Horvát 
Tifani, Kovács Vivien, Nagypál Cintia 
és Zámbó Melissza Jázmin. IV. 
helyezést értek el. A 7. évfolyam a The 
Greatest Aquarium című projek-
tünkről tartott előadást. 
A csapat tagjai: Balázs Dóra, Bíró 
Zalán, Csík Melissza, Danó Viktória, 
László Edina, Nagy Botond, Nagy 
Márton, Nagy Mihály, Molnár Dániel, 
Poránszki Sára, Simon Alexandra, 
Szentes Ákos. A csapat I. helyezést ért 
el. A projektek megvalósítója és a 
verseny felkészítő tanára: Pap Andrea. 

A csapatok sikeres kémiai kísérletéhez 
Braunné Balogh Anita, a zenés 
bemutatóhoz pedig Varga-Ivády Judit 
tanárnők járultak hozzá. 
Mindkét csapat értékes ajándékot és 
60.000 Ft-os, illetve 120.000 Ft-os 
vásárlási utalványt nyert. 
2021.10.15-én pedig az eTwinning 
Magyarországi Szolgáltató Pontja 
gyermeknapot szervezett az etyeki 
Korda Filmparkba, ahol a tanulók a 
filmes szakmáról tanulhattak sokat. 
Megismerkedtek a filmgyártás szaka-
szaival, a filmkészítésben résztvevők 
feladataival, rövid filmeket forgattak, 
kipróbálhatták a kellékeket, filmes 
kvízjátékon vehettek részt és a 
díszletek között is sétálhattak. A két 
nap nagyon jó hangulatban telt.

Sikeres verseny és kirándulás 

eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pont fotója Pap Andrea

A PEVIK Nonprofit Kft. Heves megye 
északi részén elsőként indított 
teljeskörű, átfogó kezdeményezést a 
lakossági elektronikai hulladékok 
begyűjtésére. A szeptemberben induló 
akció két hónapig tartott, Parád-
sasvártól Pétervásárán át Nagyvis-
nyóig a térség 30 települése vett benne 
részt, és hatalmas sikerrel zárult.
Több mint 76 tonnányi elektronikai 
hulladék került begyűjtésre a PEVIK 
székhelyén és az önkormányzatok 
által kijelölt területeken. Társaságunk 
körülbelül 33.000 lakost, 11.000 
háztartást kiszolgáló területén ez 
jelentős mennyiség: egy teljes évben 
üveghulladékból és lomhulladékból is 
körülbelül ennyit gyűjtünk be külön-
külön. Ezzel az egyetlen akcióval 
önmagában tudtuk számottevően 

javítani az elkülönítetten, újra-
hasznosításra alkalmasan gyűjtött 
hulladékok arányát:  a 2020-as 
adatokból kiindulva ez az érték 
majdnem 1 százalékponttal nőtt csak 
az elektronikaihulladék-gyűjtésnek 
köszönhetően. Ezzel párhuzamosan 
csökkent a kommunális hulladék 
aránya is az összesen begyűjtött 
hulladékok között. Erre nagy szükség 
is van, hiszen az általunk elszállított 
hulladék nagyjából 90%-a volt tavaly 
vegyesen, a kommunális gyűjtő-
edényekben kihelyezve, az országos 
átlag viszont 75% körül alakul. A 
mostanihoz hasonló kezdeménye-
zésekkel fontos lépéseket teszünk, 
hogy a térség utolérje a hulladék-
gyűjtés országos színvonalát, és hogy 
hazánk teljesítse az európai uniós 

célszámokat. Fontos kiemelni, hogy a 
begyűjtött elektronikai hulladékok 
európai szinten is modernnek számító 
technológiákkal kerülnek feldol-
gozásra. A néhány éve, többmilliárd 
forintos beruházással létrehozott 
karcagi Elektronikai Hulladék-
hasznosító Kft. vette át a háztartási 
gépeket. A gyűjtés során így nem

csupán a lakosság padlásain és  
pincéiben szabadítottunk fel helyet, a 
környezet nyersanyagait is óvjuk. 
Mindemel le t t  az  eszközökben 
található veszélyes anyagok, például 
az ólom és a freongáz is szakszerű 
kezelésre kerülnek, amik így nem 
szennyezik a környezetet.

Sikerrel zárult az elektronikaihulladék-gyűjtés Pétervásárán és környékén
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Deli Orsolya

Ti s z t e l t  P o l g á r m e s t e r  Ú r ! 
Elérkezett újra az év vége, eltelt egy 
újabb periódus. Hogyan tudná 
ér tékelni  a  mögöt tünk ál ló 
időszakot? Meséljen a 2021-es 
esztendőről.

Érdekes dolog, hogy most beszél-
getünk erről, ugyanis pont a 
napokban gondolkoztam azon, 
hogy azt hinné az ember, a járvány 
okozta bezártság miatt egy sokkal 
csendesebb év van mögöttünk, 
azonban számvetést készítettem 
azokról a fejlesztésekről, melyek 
városunkat érintik vagy érinteni 
fogják és rá kellett jönnöm, hogy 
egy nagyon is eredményes ciklust 
tudhatunk magunk mögött.
Az év első felében a Kossuth úti 
járdaszakasz egy része újult meg. 
Ezt a folyamatot tovább vittük, 
hiszen a nyár végén, ősz elején a 
város legforgalmasabb gyalogos 
útjai alakultak át. A Szabadság téren 
a boltok előtt található szelvény a 
parkolókkal együtt teljesen új 
felületet kapott, valamint a Szent 
Márton úton a buszmegálló és a 
jobb oldali flaszter burkolata 
született újjá.
A város belterületi útjai is folya-
matosan fejlődnek, ugyanis a 
hosszú évek óta rossz állapotban 
lévő Alkotmány út aszfaltozása 
vízelvezetéssel együtt megvaló-
sításra került. Ezzel párhuzamosan 
a Vezekényvölgyi út is kiépült. 
Útjaink rendbehozatala jövő évben 
is folytatódik majd, a Templom út 
és a Budai Nagy Antal utak lesznek 
a következőek, ahol az útépítő 
munkások megjelennek.
Önkormányzatunk épületeinek 
rendbetétele is tovább folytatódik 
majd: a polgármesteri hivatal 
tavalyi  részleges  fe lúj í tását 
követően, jövőre az ingatlan másik 
egységét is meg tudjuk majd újítani, 
valamint az óvoda falai között is 
nagyobb változások lesznek, hiszen 
az elavult  burkolatok,  vizes 
blokkok és közösségi helyiségek 

lecserélése fog megtörténni.
Belügyminisztériumi támogatással 
210 millió Ft értékben fogjuk 
fejleszteni betonelemgyárunkat egy 
gépsor segítségével, a hozzá tartozó 
munkagépekkel történik tovább a 
gyártás és megkezdődhet az 
elkészült termékek kereskedelmi 
forgalomba hozatala is. 
Igen hosszú előkészítő folyamat, 
ingatlan ügyek rendeződése és 
tárgyalások után a régóta várt 
uszoda alapkőletétele jövő évben 
történik meg. Az új létesítmény 
mögé fog majd kerülni a város új 
tornacsarnoka is.
Így a fentieket számba véve 
összességében elmondhatom, hogy 
a nyugalmasabb év el lenére 
Pétervására fejlesztésekben most 
sem szűkölködik és a felsorolt 
beruházások értéke eléri a 2,4 
milliárd forintot.
Jövő évben újabb pályázati 
lehetőségek nyílnak meg, ezzel új 
periódus kezdődik. Vannak-e már 
tervek ezekre vonatkozóan?
Igen, terveink a fejlesztéseket 
illetően már vannak, egy kisebb 
ipari park megvalósítása fogalma-
zódott  meg, ahol a helyi  és 
környékbeli  kis-  és közepes 
vállalkozásoknak tudunk egy 
koncentrált helyet biztosítani, 
illetve az újonnan induló cégek 
számára egy megfelelő infra-
struktúrával ellátott  térséget 
nyújtani. Ezen az elképzelésen 
erősen dolgozunk, azonban ez a 
terv rendkívül erős és körültekintő 
munkát igényel, összértéke elérné a 
Szociális Városrehabilitáció és a 
Zö ld  Vá ros  f e j l e s z t é se inek 
összegét.

A tavalyi évtől eltérően 2021. 
második felében már néhány 
programnak is örülhettek a város 
lakói.

Igen, ahogy lehetőségünk nyílt rá, 
megpróbáltunk néhány rendez-
vényt megszervezni, melyek vírus 
szempont jából  b iz tonsággal 
lebonyolíthatóak voltak. Termé-
szetesen a Térünnephez nem 
hasonlítható, de igen színvonalas 
v o l t  a  G y e r m e k n a p ,  m e l y 
rendhagyóan nem májusban, 
hanem szeptember közepén került 
megrendezésre. Természetesen a 
te lepülés  idős  lakói ró l  sem 
feledkeztünk meg, az ő tiszteletükre 
h ív tuk meg Sol tész  Rezsőt , 
melynek óriási sikere volt. 
A művelődési  házban az év 
második felében egymást követték 
a színvonalas kiállítások és a 
tematikus rendezvények. Nagyon 
népszerű volt a Fehérkő Vadász-
társaság trófeamustrája is, melyet 
első alkalommal rendeztünk meg a 
Vezekényi tónál. Nemrég pedig a 
Karácsonyi Vásár programjával és 
lélekemelő adventi hangulattal 
kedveskedtünk a város lakóinak.
Sajnos a koronavírus-járvány idén 
is átrendezte az életünket. Hogyan 
jellemezné a vírussal átszőtt 
mindennapokat a városban?
Ahogyan tavaly, úgy idén is 
munkájukért óriási köszönettel 
tartozunk a város intézményeiben 
dolgozóknak, hiszen a COVID által 
okozott, előre nem látható, sokszor 
szinte megoldhatatlannak tűnő 
helyzetekben is becsülettel és 
lelkiismeretesen helytálltak és 
megoldották a problémákat az 
óvodátó l  kezdve ,  az  idősek
o t t h o n á n ,  a  c s a l á d s e g í t ő 
szolgálaton, a művelődési házon és 
a hivatalok dolgozóin keresztül, 
egészen az egészségügyi

intézményekig.  Véleményem 
szerint ez az erőn felüli teljesítés 
nagy misszió különösen annak 
fényében, hogy ezek a szervezetek 

n e m  c s u p á n  a  v á r o s  l a k ó i t 
szolgálják ki, hanem a környék 
településein élőket is, ami plusz 
feladatokat is jelent.
Könnyedebb témára térve, melyek 
voltak az év folyamán az Ön 
számára a legemlékezetesebb 
pillanatok?
Jó volt látni a Gyereknapon, hogy a 
gyermeki kreativi tás milyen 
sokoldalú és szertelen, minden 
negatív és rossz szándéktól mentes. 
Nagyon vidám pillanatok voltak 
számomra. Jó volt látni, hogy 
Soltész Rezső mennyire megtalálta 
a  hangot  az  idősekke l  és  a 
közönséggel milyen közvetlen 
kapcsolatot tudott kialakítani. Jó 
volt látni, hogy a nyár folyamán 
visszatért az élet a városba: piaci 
forgatag, az, hogy újra megálltak az 
emberek és beszélgettek az utcán. 
Számomra a boldogságot az is 
jelenti, hogy él a város, nyüzsögnek 
a benne élők. Nagyon szeretem.
Hamarosan itt a szeretet ünnepe. 
Polgármester Úr hogyan készül a 
Karácsonyra?
Idén is izgalommal vásárolok 
kisebb-nagyobb ajándékokat a 
családomnak és a családom tagjai is 
m i n d e n  é v b e n  m e g l e p n e k 
valamivel - melyet őszintén szólva 
–  ö r ö m m e l  v á r o k ,  h i s z 
mindannyiunkban picit ott lakozik 
a  g y e r m e k  é s  i l y e n k o r 
K a r á c s o n y k o r  v a n  t a l á n 
lehetőségünk arra, hogy ezt az 
oldalunkat szabadjára engedjük. 
Bízok benne, hogy az ünnepek alatt 
lesz egy kis hó, lesz idő jó 
könyveke t  o lvasn i  a  me leg 
szobában és a már sokszor látott 
vígjátékokat újra megnézni a 
televízióban.
Azt gondolom, hogy minden 
pillanatot meg kell élni, mert olyan 
gyorsan szaladnak az évek és ahogy 
Argentínában mondják: „ha egy 
adott napon nem örülsz semminek, 
az olyan, mintha meg se élted 
volna”.
Kívánok Mindenkinek boldog, 
meghitt, kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és jó egészséget! 
V i g y á z z a n a k  m a g u k r a  é s 
egymásra!

Városunk
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A k ö z ö s s é g i  é l e t n e k ,  í g y  a z 
adománygyűjtésnek, bálok, vásárok 
szervezésének sem kedvezett a 
m ö g ö t t ü n k  l é v ő  i d ő s z a k .  A z 
Alapítvány egyszeri (40.000Ft) 
támogatást kapott Beretka És Társai 
Sütőipari Kft-től, illetve az adó 1 
százalékból befolyt támogatásból 
gazdálkodhat, amely 63.728Ft volt az 
idei  évben.  Ezúton köszönjük 
Mindenkinek, a gyerekek nevében is! 
2020-as évben rengeteg fejlesztő 
j á t éko t ,  könyve t  vá sá ro l t unk 
451.260Ft értékben. Igaz, a terv 
S ó s z o b a  k i a l a k í t á s a  v o l t ,  d e 
Szurominé Balogh Mónikával, az 
Óvoda vezetőjével úgy döntöttünk, 
mivel ehhez több forrásra lenne 
szükség, így ezt egy következő 
nagyobb esemény segítségével fogjuk 
megvalósítani!  Gyermeknapra, 
ballagásra minden gyermeknek 
vásároltunk egy tábla csokoládét. 

Köszönjük szépen Szekeres Réka 
könyve lőnek ,  hogy  ebben  az 
időszakban, a kialakult helyzet miatt 
seg í t i  a l ap í tványunka t ,  így  a 
könyvelési költségünk a felére 
csökkent! Amennyiben szeretné 
t á m o g a t n i  a z  A l a p í t v á n y u n k 
működését, illetve támogatni a 
Pétervásárai Óvodát és Bölcsődét 
akkor az alábbi számlaszámon 
megteheti: Gyermekkert Alapítvány 
KORONA Takarékszövetkezet 
62800314-10001277 Vagy az Óvoda 
vezetőjénél Szurominé Balogh 
Mónikánál, illetve az alapítványi 
tagoknál. Nagyon sok hosszútávú 
t e rvünk  van ,  r emé l jük ,  hogy 
hamarosan ezeket meg fogjuk tudni 
valósítani!

Gyermekkert Alapítvány 

Szántóné Mácsár Brigitta 

Árvai Anita

Az elmúlt nevelési év beszámolója
GYERMEKKERT ALAPÍTVÁNY

Új oktatótraktor
Jelentős technikai, technológiai 
előrelépés, hogy idén pályázati 
forrásból egy STEYR KOMPAKT 
4085  t ípusú  ok ta tó t rak tor ra l  
gazdagodott iskolánk. A precíziós 
gazdálkodásra alkalmas műholdvevő 
egységgel felszerelt erőgépet egy 
PRONAR T672/1 típusú pótkocsival 
együtt vehettük át dr. Nagy István 
agrárminiszter úrtól. Ezeket nem csak 
az oktatásban, a mezőgazdasági 
gépész diákok „traktoros” jogo-
sítványának megszerzéséhez, hanem 
a növénytermesztési folyamatokban 
is tudjuk használni.

Szakma Kiváló Tanulója Verseny
Minden tanévben indulnak végzős 
diákjaink a mezőgazdasági gépész 
SZKT Versenyen. A járványhelyzet 
miatt idén kizárólag az írásbeli 
fordulót rendezték meg, amelyen Kiss 
Krisztián 11.b osztályos tanulónk 
jeles minősítést szerzett, bekerült az 
ország legjobb 24 tanulója közé.

Szakmakóstoló Hét
2021 nyarán első alkalommal 
rendeztünk a pályaválasztás előtt álló 

diákok számára Szakmakóstoló 
tábort. A NAK Heves Megyei 
Igazgatóságával közös szervezésben 
húsz általános iskolás diákot láttunk 
vendégül egy hétre. A gyerekek a 
mezőgazdasági gépész szakmával 
ismerkedhettek; kéziszerszámokat, 
mérőeszközöket használva alakítottak 
fémeket, csavaroztak, hegesztettek, 
traktort vezettek; jó hangulatban, 
gyorsan telt a hét. Emlékül kis 
ajándékcsomagot is kapott minden 
résztvevő.

Pályaorientációs nap
Ősszel két alkalommal láttuk 
vendégül az érdeklődő általános 
iskolásokat: a mezőgazdasági gépész, 
a lovász és a kertész szakma 
fogásainak kipróbálására nyílt 
lehetőségük. A traktorvezetés, a fém 
kulcstartó készítése és a lovaglás 
bizonyult a legnépszerűbb prog-
ramnak.
Továbbra is várjuk a mezőgazdaság 
iránt érdeklődő diákokat! Elérhe-
tőségeinken időpontot egyeztetve 
bármikor van lehetőség iskolánk 
bejárására, személyes találkozásra, 
tájékoztatásra.

Rövid hírek a Szakiskoláról

Az ünnepek jelentősége óriási az 
életünkben akár gyermekről, akár 
felnőttről gondolkodunk e témában: a 
hétköznapok egyhangúságát meg-
törni, a munkanapok robotolását 
megszakítani, testi-lelki pihenésre, 
felfrissülésre törekedni - ez jó és 
üdvözítő dolog. A felkészülés, a 
várakozás, a hitéletből fakadóan 
mindenhol minden családban más és 
más…

Azt hiszem, hogy amire leginkább 
szükségünk van a megváltozott 
világunkban az nem más, mint az, 
hogy figyeljünk egymásra, együtt 
legyünk, egészségünk megtartására 
kiemelt figyelmet fordítsunk. A 
gyermekek számára a várakozás 
örömteli, hiszen ők még vágyaikat, 
kéréseiket ekkor látják beteljesedni: 
törekedjünk rá, hogy ne kizárólag az 
aktuális trendi játékokba, tárgyakba 
legyen mérhető, hanem szeretetteljes 
együtt töltött időben. Sokkal nagyobb 
jelentősége van, mint hinnék.

Egy kutatás szerint, egy mai család 7, 
azaz hét percet beszélget a gyerme-
kével! Döbbenet! Szerintem, ha ezen 
változtatunk már minden gyermek 
lelkébe ÜNNEP lesz.

Szent István rendelkezett a vasárnap 
megtartásáról és arról, hogy a misével 
összekötött "vásár napja" a munka 
szünete is legyen. Tehát minden héten 
szükségünk van egy pihenőnapra, de 
az egész éves munka monotonitását is 
rendszeres ünnepek szakították meg - 
a középkorban egyes helyeken talán 
még több ünnepnap is volt, mint a 
modern világban.

Az ünnepnek a pszichológiai és a 
vallási funkciói mellett természetesen 
közösségteremtő ereje is van. Az 
ünnep olyan tevékenységformákat 
tartalmaz, amelyek együttes cselek-
véssel kötik össze az ünneplő 
közösség tagjait- írja a Kapitány 
Ágnes és Kapitány Gábor szerző-
páros. Ők idézik erről Hoppál Mihályt 
etnológust is, aki az ünnepi rítusok 
ismétlődését emeli ki: ilyenkor "az 
ismétlés a fontos, és nem a mikéntje", 
vagyis például egy konkrét ünnepi 
aktusnál, egy közös étkezésnél a 
"részvétel fontosabb a vacsorán, mint 
az étel minősége".

A legszebb ünnep akkor van, ha sokan 
üljük körbe a szépen megterített 
ünnepi asztalt családtagjainkkal, 
barátainkkal… bárkivel akit úgy 
érezzük, hogy fontos , hogy velünk 
legyen az ÜNNEP perceiben , óráiban.

….és nem szeretném kifelejteni az 
azokról a szeretteinkről való 
megemlékezést, akik a szívünkben ott 
vannak, de már nem lehetnek velünk. 
Az, hogy gyertyát gyújtunk vagy 
ellátogatunk a temetőbe, ez már 
mindenki saját lelki békéjének a 
döntése .

Áldott, békés, szeretetteljes ünnepi és 
meghit t  pi l lanatokat  kívánok 
Önöknek,  csa ládjuknak és  a  
GYERMEKEIKNEK !

Szurominé Balogh Mónika

Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda és 
Bölcsőde

intézményvezető

Az ünnep...!
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Őszi kiállítás-sorozat és könyvbemutató 
a Szántó Vezekényi István Művelődés Házában 

Suszter Tiborné
intézményvezető

2021. augusztustól decemberig a 
Pétervásárai Ifjúsági Egyesület FCA-
KP-1-2020/4-000363 azonosítószámú 
„Cselekvő fiatalok Péterkén a 
közösségépítés, a hagyomány és az 
alkotás jegyében”c. pályázatának 
keretében szerveztünk olyan képző- és 
fotóművészeti kiállításokat valamint 
könyvbemutatót, amelyek kapcsola-
tosak voltak Pétervásárával, és/vagy 
fiatal tehetségek bemutatásával.
A rendezvénysorozat első kiállítását 
augusztusban, Balogh Tibor képző-
művész alkotásai t  bemutatva,  
„Minden egész eltörött” címmel 
nyitottuk meg a látogatók előtt. 
Balogh Tibor Budapesten él, alkot és 
képzőművészetet tanít. Az első roma 
származású művész, aki elvégezte a 
Képzőművészeti Egyetemet. Régi 
vágya volt, hogy egyszer kiállíthassa 
alkotásait azon helyen, ahol a 
Gyermekotthon lakójaként élete egy 
részét töltötte, akkor még általános 
iskolásként (1986-1989).
Művészeti alkotásaival, alkotó-
művészeti pályafutása során készített 
munkái egy részével mutatkozott be a 
pétervásárai lakosoknak, egykori 
tanárainak, nevelőinek, osztály-
társainak és nem utolsó sorban 
művésztársainak. 
A képek művészeti gondolatival, 
illetve személyes jelenlétével köszönte 
meg, mind azt az útravalót, művészeti 
képzést, érzékenységet, amit egykor 
Pétervásárán kapott fiatalként.
Mai napig jó szívvel gondol élete egyik 
fontos állomásán, Pétervásárán 
eltöltött éveire, és hálás egykori 
tanárainak, akik a művészet útján 
elindították. Az ő szavait idézve 
szeretettel emlékszik Pós Gyuri 
bácsira, egykori rajztanárára, Gál 
Sándorra, aki akkor a Művelődési Ház 
igazgatója volt, Valaczkai Erzsébetre, 
aki a rajzszakkört vezette és Kustor 
Gyula festőművészre, aki a művészeti 
oktatásban festészetet tanított.
A kiállítást egykori mestere, Valaczkai 
Erzsébet C.I.C. Nemzetközi Nagydíjas 
és Csergezán Pál díjas festő nyitotta 
meg. Balogh Tibor képzőművész 
csodálatos alkotásai Pétervásárán is 
nagy sikert arattak. Élete példaértékű 
lehet minden fiatal számára, hiszen a 
nehéz, hányatott gyermekkora ellenére 
bebizonyította, hogy ha a tehetséghez 
szorgalom és tenni akarás társul, 
ellehet érni mind azt, amit célul tűzünk 
magunk elé.
Szeptember  4-én  Pé tervására  
vadászírója, Szabó József legújabb, 
„Hazafe lé”  c ímű  regényének  
könyvbemutatójával folytattuk a 
rendezvénysorozatot. 
A már nagyon várt bemutatón az író 7. 
könyvét tarthattuk a kezünkben, ami 
igazolja, hogy termékeny évek állnak 
mögötte. Az első, naplójellegű 
novelláskötetének megjelenése után 
napjainkig majdnem minden évre 
jutott egy kötet. A bemutatott mű az 

előző kötetekhez képest egészen más 
műfajt képvisel. Több évet átölelő, 
történelmi eseményeken alapuló 
regény, megélt időkről, sorsokról. A 
történet az író szülőfalujában 
Nagyrédén és környékén játszódik, 
ahol Szabó József gyerekkorában élt. A 
könyvet Valaczkai Erzsébet illusztrá-
ciói gazdagítják.

A történet főhősének fiatalkori életébe 
csöppenünk, akit a II. világháború 
utáni  események,  lehetőségek 
sodornak magukkal. Minden sorát 
valóságként éljük meg, melyeket 
gyönyörűen megfogalmazott termé-
szeti képek, vadakkal, vadászattal 
kapcsolatos leírások színesítenek. 
Csattanója a történet végére érkezik, 
amikor megtudhatjuk, hogy valójában 
ki is a főhős és Szabó József kinek állít 
emléket ezzel a regénnyel. 
A könyvbemutatón az író szem-
szögéből is bepillanthattunk az írás 
folyamatába. A feltett kérdésekre 
kapott válaszokból többek között 
megtudhattuk, hogy mi az, ami időről 
időre írásra készteti. Hogyan kutatta 
fel azokat a forrásokat, információkat, 
amelyek hitelessé tették a történetet. 
Mennyi a valóság és mennyi a fikció. 
Hogyan jutott hozzá a könyv 
mellékletét képező régi, eredeti 
fotókhoz. 
Miközben mesélt, régi fotókat vetítve 
mutatta be az egykori Rédét és 
környékét, valamint a történetben is 
szereplő valós személyeket. Még 
egyszer szívből gratulálunk a 
regényhez és izgatottan várjuk a 
következőt!
Szeptemberben került sor Czenthe 
Huba „Képek Kárpát-Magyar-
országból” című fotókiállításának 
megnyitójára is. Czenthe Huba 
aranydiplomás középiskolai tanár, 
1943-ban született a felvidéki 
Tornalján. Aki ismeri, jól tudja, hogy 
természetszerető és lelkes természet-
védő, aki fotóival is örökségünk 
megismerésének és megóvásának 
fontossága felé szeretné fordítani 

figyelmünket. Fotói talán minden-
kihez másképp szólnak, mindenkiben 
más gondolatokat ,  hangulatot  
ébresztenek. Leginkább azt közvetítik, 
hogy kötelességünk a természet 
harmóniáját megőrizni, és úgy 
alakítani környezetünket, hogy a 
meglévő természeti értékek az utókor 
számára is fennmaradjanak. 

A gyönyörű felvételek előtt állva, 
kinyíl ik a táj  előttünk,  és a 
megörökített pillanatok igazolják, 
hogy létezhet az ember alkotta 
építmények, tárgyak és a természet 
között harmónia. Hubát fotográfus 
tevékenysége, a természeti-, a 
néprajzi- és a történelmi értékek, 
valamint az épített környezet képek-
ben való átörökítésének nagykövetévé 
emeli.
Szeretettel  gratulálunk eddigi  
munkájához, a kiállított fotókhoz és 
kívánunk számára még nagyon sok 
lencsevégre kívánkozó csodás 
pillanatot, történést!
Októberben „Témánk a természet” 
címmel Valaczkai Erzsébet C.I.C. 
Nemzetközi Nagydíjas és Csergezán 
Pál díjas festő és kis tanítványinak 
alkotásait bemutató kiállítás meg-
nyitójára került sor. A rendezvényt 
ünnepélyes beszéddel Bán Beatrix a 
Vadászati Kulturális Egyesület 
alelnöke nyitotta meg, majd Kovács 
István János az Országos Magyar 
Vadászkamara Heves Megyei Területi 
Szervezetének titkára is megosztotta 
velünk gondolatait.
A gyerekek izgatottan várták a 
megnyitót, ahol mindenki büszkén állt 
képei elé, mert eljött az a pillanat, 
amikor megmutathatja azokat a 
nyilvánosság előtt.
Valaczkai Erzsébet nagy szeretettel 
mesélt a gyerekekről, a rájuk jellemző 
tehetségről, szorgalomról, természet-
szeretetről és a műhelyben folyó 
órákról. A mester díjazott munkái 
mellett tizenhat tanítványa állította ki 
alkotásait, melyek között voltak 
olajfestékkel, vízfestékkel, színes 

ceruzákkal készült munkák. A 
kizárólag természettel kapcsolatos 
rajzok és festmények jól tükrözik az 
alkotók életkorát,  de teljesen 
lényegtelen, hogy egy 6 éves, vagy egy 
15 éves munkáját nézzük, tehetségük 
vitathatatlan. A csodálatos képek 
mindenkit magukkal ragadtak és arról 
árulkodtak, hogy a gyerekeknek 
örömet okoz a rajzolás-festés, még 
akkor is, ha az időnként nehéz feladat 
elé állítja őket. Bámulatos és 
elismerésre méltó Erzsike oktató-
munkája, hiszen a tehetségek képei 
között már díjazott alkotások is voltak. 
Felemelő érzés, hogy intézményünk 
részéről hozzájárulhatunk a tehetség-
gondozáshoz legalább azzal, hogy 
helyet adunk és egy kiállítás keretében, 
évről-évre bemutatjuk a gyerekek 
munkáit. Szívből gratulálunk és 
további szép sikereket és eredményes-
séget kívánunk a tehetség kibontakoz-
tatásához és fejlesztéséhez!
A megnyitónak Kamocsai Eszter és 
Ipacs Patrícia vadászkürtös köszöntője 
és elköszönése adott keretet.
Az ötödik rendezvényen, novem-
berben „Elveszett örökség” címmel 
Nagy Petra Virág és Fórika Tibor Lajos 
alkotásait bemutató kiállításnak 
adtunk helyet. Petra pétervásárai 
születésű, jelenleg Egerben élő 
ra jz tanár-fes tő ,  Tibor  erdélyi  
származású amatőr festő, akik egy párt 
alkotnak és mindketten tájképeket 
festenek.
Petra lírikus alkat, ezért a természetből 
is a „lírikus” tájképek fogják meg és 
azokat festi meg.
Tibor, mint minden erdélyi fiú először 
a fafaragással próbálkozott, az ecset és 
a festékhasználat csak később jött, 
amiket teljesen autodidakta módon 
sajátított el. Tájképei helyenként 
dokumentum jellegűek.
Alkotásaikon nem csak a természet 
részleteinek bemutatása figyelhető 
meg, hanem egyéni érzéseik tájra való 
kivetítése is, amik a képek kifejező-
erejét is fokozzák és tükrözik az 
a lko tók  t e rmésze thez  fűződő  
viszonyát.
Mindket ten örömüket  le l ik  a  
festészetben, egymás segítői és bírálói. 
Ez a kiállítás életük első, közös 
kiállítása volt, ami nagy lendületet 
adhat nekik a folytatáshoz.
 Gratulálunk a képekhez és további 
s ikereket  és  eredményességet  
kívánunk az alkotásban. A kiállítást 
Valaczkai Erzsébet festő nyitotta meg.
Kiállításaink átlagosan 3-4 hétig 
voltak látogathatók. A megnyitók 
hangulatához és sikerességhez 
nagyban hozzájárult zenei közremű-
ködőink fellépése: Nagy Krisztina 
ének, gitár, Nagy Éva ének, Danyi 
Teréz és Dömök László gitár. Hálásan 
köszönjük nekik a színvonalas 
előadásokat!
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Idén ünnepelhettünk 
az államalapítás évfordulóján

2021. augusztus 20-án újra ünneplőbe 
öltöztethettük szívünket, hiszen 1000 
éves államunk előtt tiszteleghetett 
Magyarország. A hosszú pandémiás 
időszak után, mely elzárta egymástól 
nemcsak a közösségeket, de sok 
esetben a családokat, barátokat is 
elszakította, most újra szabadon és 
felhőtlenül tarthatták országszerte a 
rendezvényeket.
Nem volt ez másként városunkban 
sem, hiszen a hagyományoknak 
megfelelően délelőtt Pétervására híres 
kéttornyú székesegyházában gyűl-
hettek össze azok, akik Szent István 
királyra emlékeztek.
A szentmisét megelőzően Eged István 
polgármester úr osztotta meg 
gondolatait az ünnep kapcsán, aki 
elmondta: „ Szent István annak idején 
Európát választotta. Az értékek 
Európáját. Kiállt az egyetemes 
keresztény értékrend mellett, s 
elfogadtatta ezt népével.
Visszapörgetve történelmünk kereke-
it, jól látható, az elmúlt több mint egy 
évezred már számtalanszor be-
bizonyította, hogy a magyarság csak 
akkor lehet sikeres, ha országunk 
keresztény és e hit által egységes. 
Ha szétnézünk a nagyvilágban, jól 

látható, a rosszul értelmezett, szinte 
korlátlan személyes szabadság, a 
szolidaritást, közösséget nem ismerő 
individualizmus, szellemi, erkölcsi 
gyökerek megtagadása, a nemzeti 
önfeladás káoszhoz, kiszolgál-
tatottsághoz vezet.
Nekünk, akik a keresztény hitre 
támaszkodva, a rendet, a biztonságot 
és  a  nyugalmat  helyezzük a 
középpontba, nincs más dolgunk, 
mint Szent István egekbe nyúló 
kőszikláit követve tovább menni az 
úton, még akkor is, ha ezért támadnak 
bennünket, ha maradinak tartanak. 
Nekünk nem szabad letérnünk a 
kijelölt útról. Nem szabad elvágni 
keresztény gyökereinket, meg kell 
őrizni hagyományainkat, a ránk 
hagyott örökséget. Csak így tudunk 
olyan országot, olyan várost építeni, 
ahol jó felnőni, jó élni, ahol mindenki 
biztonságos otthonra lelhet.”
A szentmisét követően Fehér Róbert 
plébános úr megszentelte az Új 
Kenyeret, melyet megszegése után 
szétosztottak a jelenlévők között.
Este 21:00 órától színes tűzijátékot 
tekinthetett meg az érdeklődő 
közönség a város Főterén.

Deli Orsolya

„ Az utóbbi időben sokat foglalkoztam 
Pétervására múltjával, és nagyon sok 
érdekes publicisztikát találtam, ami 
szűkebb közösségünket érinti. Galván 
Károly múzeológusnak egy érdekes 
c i k k é t  t a l á l t a m  m e g ,  a m e l y  
Pétervására környékének régészeti 
feltárásaival foglalkozik. Ezt az 1960-
as évek elején írott cikket közzé 
kívánom tenni, hogy tudjuk milyen 
régóta lakott településünk.
„Az utóbbi években érdekes régészeti 
leletek kerültek elő Pétervására 
község határában, melyek segítik a 
múltat kutató történészek és régészek 
munkáját.
Pétervására községről nem sokat 
jegyzett fel a történelem. A megsárgult 
középkori oklevelekből tudjuk, hogy 
1332-ben már lakott település volt. A 
török hódoltság idején sokat szen-
vedett a rabló törökök portyázásaitól, 
de lakatlanná sohasem vált. A polgári 
történészek – mint általában – csupán 
a Keglevicheket említik meg a 
községgel kapcsolatban, de a dolgozó 
népről meg sem emlékeznek.

1954 -55-ben új út épült a kastély előtt 
– a Keglevichek egykori, pór nép nem 
járta parkján keresztül – és az ott 
dolgozók ásója nyomán a domb-
oldalból emberi csontvázak is 
kerültek elő bronzékszerekkel. A 
község lakói közül ezt többen is 
jelentették az egri múzeumnak. A 
múzeum dolgozói a helyszínre siettek 
és az előkerült leletekből  meg-
állapították, hogy azok a honfoglalás 
korában és utána itt élt szláv lakosság 
emlékei. Az útépítés és a későbbi 
leletmentés során kiderült, hogy 
nagyobb temető rejtőzik a földben, 
amelyet tudományos igényű és 
tervszerű munkával lehet csak 
feltárni.

Az útépítés és leletmentés során 
előkerült leletek főként az egykori 
viselet tartozékai voltak: hajfonadékot 
díszítő karikák, egy-két gyűrű, 
karperecek és nyakkarika. Mindezek 
csupán bronzból, bizonyítva, hogy 
viselőjük nem a rangosabb, hanem az 
egyszerűbb társadalmi rétegek tagjai 
voltak, de nem a legnincstelenebbek, 
mert azoknak még ennyi sem jutott. 
Az egyik sírból előkerült pénzek 
valószínűvé teszik, hogy a sírok egy 
csoportját az I. Istvánt követő Péter 

királysága idején temették el. Az 
eddig előkerült sírok nagyobb része 
női sír és ez teszi érthetővé az 
”ékszerek” aránylag nagy számát. (Az 
ékszerek – ékítőszerek – abban az 
időben igen kevés esetben készültek 
aranyból annak ritkasága és drágasága 
miatt.) 
Az előkerült tárgyak és a lelő-
körülmények bizonyítják, hogy a X – 
XI. században szláv lakosság is élt 
Pétervására területén.
A szláv temetővel szemben, a völgy 
északi oldalát szegélyező dombok 
egyikén 1955 őszén ugyancsak sír 
került elő. Az ott dolgozók csak akkor 
figyeltek fel, amikor zöldpatinás 
tárgyak fordultak ki a földből. A 
helyszínre siető Kovács Béla nép-
művelő figyelte meg a lelő-
körülményeket, gyűjtötte össze a 
leleteket és juttatta el az egri 
múzeumba.
Az újabb lelet egy ezüst ékszerekkel 
ékesített nő sírja volt, valószínűleg a 
X. század közepéről, abból az időből, 
amikor a magyarság megszállta 
megyénk hegyes részeit.
Az itt eltemetett honfoglaló magyar nő 
nyakán ezüstláncon üveggyöngyöket, 
ezüstveretes ruhát, ezüst karperecet és 
arany-kőfoglalatos ezüstgyűrűt viselt.
Ékszerei hasonlóak az ország más 
területén találtakkal.
Ezek a régészeti leltek lehetővé teszik, 
hogy Pétervására történetében még 
tovább lapozzunk visszafelé. Való-
színűnek látszik, hogy a települést 
magyar és szláv lakosság alapította 
még a X. század folyamán.
Más leletek arról tanúskodnak, hogy 
m á r  a  s z k í t á k  é s  k e l t á k  i s  
megtelepedtek Pétervására földjén 
hosszabb-rövidebb időre. A szkíták 
egykori ittlétéről vallanak azok az 
edények, amelyek a szláv temető 
területéről, de a síroktól mélyebbről 
kerültek elő.
A kelták egykori ittlétét eddig csak 
egy bronzkarperec bizonyítja, melyet 
Bocsi József (Táncsics út 12.) adott át 
az egri múzeum régészének a 
kultúrházban, amikor az előadást 
tartott a fentebb említett leletekről. 
Bocsi József megemlítette, hogy azon 
a helyen – a karperec lelőhelyén – sok 
egyéb régiség is került ki a földből.
Amiről nem tudtak a megsárgult 
lapok, arról regélt a pétervásárai föld. 
Még további sok megfigyelésre és a 
kellő feltételek megteremtése után 
tudományos és tervszerű kutatásra 
lesz szükség, hogy még részletesebb 
vallomásra bírjuk Pétervására földjét, 
de ehhez az is szükséges, hogy a 
helybeliek minden ilyen észre-
vételüket jelentsék az egri múze-
umnak, hogy a szakemberek ezt a 
regéltető munkát frissiben elvégez-
hessék, hogy ez által Pétervására 
történeti emlékekben sokkal gazda-
gabb lehessen.”

Közzétette: Eged János

A múltról regél a pétervásári föld…



Palermói látogatás 
az Erasmus+ program keretében

2021. 11. 15-19. között az intéz-
ményünk tanárai (3 fő) és tanulói (6 fő) 
az olaszországi Palermoba látogattak 
az  Erasmus+  p ro jek ten  be lü l . 
Projektünk az Innovative Sustainable 
European Eco Friendship nevet viseli 
(2019-1-HU01-KA229-060972_1). A 
projekt ideje alatt a különböző 
k ö r n y e z e t i  p r o b l é m á k k a l 
foglalkozunk. A palermói látoga-
tásunk alatt a tanulóinknak lehető-
ségük volt betekinteni az olasz G. 
Marconi Iskola tanóráiba. A találkozó 
alatt mi tanárok pedig a projekt 
előremeneteléről tartottunk megbe-
szélést.Természetesen volt alkalmunk 
megtekinteni Palermo városának 

nevezetességeit úgymint a Teatro 
Massimo-t, Palazzo dei Normanni-t 
vagy a Teatro Politeama-t. Ezen kívül 
ellátogattunk Cefalúba, mely egy 
gyönyörű tengerparti  város. Az 
építészeti remekek és a természeti 
szépségek mellett volt alkalmunk az 
olasz konyha felfedezésére is. A jól 
ismert pizza és a tésztaételek mellett 
volt lehetőségünk megkóstolni aran-
cinit és a cannolit is. A projekt-
találkozó eredményesen zárult. A 
következő hónapokban pedig a 
spanyol-, lengyel-, magyarországi 
mobiliásokat készítjük elő a folyama-
tos helyi iskolai projektmunkák 
mellett.

Igazgatási szünet 
a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatalban

Ezúton tájékoztatjuk a T. Lakosságot, 
hogy a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatalban 

2021. december 23. - 2022. január 2. között 
közigazgatási szünet lesz, 

ezért az ügyfélfogadás szünetel. 
Következő ügyfélfogadási nap: 

2022. január 3. (hétfő).

Tartalmas és eredményes évet zár a 
Pétervásárai Sporthorgász Egyesület.
Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet a 
horgászutánpótlás nevelésére, ennek 
köszönhetően évről-évre folyama-
tosan növekszik a gyermek horgász-
tagjaink száma.
A M a g y a r  O r s z á g o s  H o rg á s z 
Szövetség pályázatain eredményesen 
szerepeltünk, ennek köszönhetően 
sikeres gyermek horgásztábort 
tudtunk megrendezni júliusban a 
Vezekényvölgyi víztározón. A részt 
vevő gyermekek sokat tanultak 
kedvenc sportunkról, a környezet és 
az élőlények védelméről. A tábort 
horgász csapatversennyel zártuk, az 
ügyes horgászok nagyon sok halat 
fogtak, mindenki jól érezte magát és 
nagy élményekkel gazdagodott.

A nyár folyamán több nagy sikerű 
felnőtt horgászversenyt is sikerült 
megrendeznünk. A Horgász Egyesü-

letek Nógrád Megyei Szövetsége 
nálunk tartotta finomszerelékes 
válogató versenyét, ahol a tavunk 
halállományának köszönhetően 
kimagasló eredmények születtek. 
Hasonlóan sikeres volt a Horgász 
Egyesületek Heves Megyei Szövet-
sége hagyományos elnök-titkár 
versenye is, ami lehetőséget adott a 
kapcsolatok építésére, hiszen Heves 
megye  horgászveze tő i  ná lunk 
találkoztak.
Tagjaink számára is rendeztünk 
versenyt, amikor is megtartottuk éves 
rendes közgyűlésünket, majd a sikeres 
versenyzőket értékes nyereményekkel 
díjaztuk.
Mindhárom rendezvény végén 
délutáni ebéddel és jó hangulatú 
beszélgetésekkel zártuk a napot.
Sikeres pályázatainknak köszön-
hetően a pétervásárai tó és környéke 
egész évben tiszta és rendezett képet 
mutatot t ,  folyamatosan tudtuk 
végezni a fűnyírást és a tóparti földút 
egy szakaszát is rendbe tudtuk hozni. 
A horgásztagjaink kulturált környeze-
tben és eredményesen tudtak hódolni 
szenvedélyüknek, hiszen a tó halállo-
mánya a rendszeres telepítéseknek és 
a halak védelmének köszönhetően 
kiemelkedő. Görbüljön!

Braun József

titkár PVSHE 

HORGÁSZHÍREK

Örömmel osztjuk meg a hírt, hogy 
idén megalakult helyi Sportegye-
sületünk Tenisz szakosztálya. A 
közelmúltban felújított szakorvosi 
rendelő mögött levő teniszpályán 
várunk majd mindenkit a tavasszal 
újra induló szezonban. A tenisszel 
megismerkedni kívánó gyerekeket 
már akár 4 éves kortól várja majd a 
már idén is szorgosan gyakorló, lelkes 
csapatunk.

Milyen idős  kortól  a jánlot t  a 
gyermekek sportra való nevelése?

4-6 éves kortól csoportos formában 
ajánlott kezdeni, mivel ilyenkor még 
játékos formában kell lekötni a 
gyermekek figyelmét. Fontos, hogy a 
gyermek a kellő időben lehetőséget 
kapjon a sportolás megszeretésére. 
Ami nem zárja ki azt természetesen, 
hogy később ne lehetne bekapcso-
lódni, de a tapasztalatok szerint, ha 
valaki 10-12 éves korban kezdi el a 
t e n i s z e z é s t ,  a k k o r  a  k é s ő b b i 
versenyzés lehetőségében ugyan 
hátrányba tud kerülni, de a játék 
öröme ennél a korosztálynál is 
kialakul.

Milyen készségeket fejleszt a tenisz?

Maga a sportág jellegéből fakadóan 
elég összetett, ennek megfelelően 
nagyon alkalmas a legtöbb képesség 
fejlesztésére. Minden gyermek 
megtalálja a saját örömét, igényét és 
azt, akivel a későbbiek során élete 
végéig a játék szépségeit meg tudja 
majd osztani. A képességek közül a 

gyorsaságot, állóképességet – és ami 
kifejezetten fontos, hogy a koncent-
rációs készséget jelentősen fejleszti a 
sportág – így az iskolában való 
teljesítést is nagyban befolyásolja.

Milyen előképzettség kellhet a 
g y e r m e k e m n e k  a h h o z ,  h o g y 
teniszezhessen?

Maga a sportág elkezdése semmilyen 
előképzettséget nem igényel, tehát 
bátran hozzáfoghat nemtől és kor-
osztálytól függetlenül bárki. Termé-
szetesen nem tudunk mindenkiből 
élsportolót vagy kimagasló verseny-
játékost nevelni, de ugyanúgy, mint 
más sportágban, itt is megvannak a 
különböző szintek.

Mennyire megterhelők az edzések?

A mai feszített iskolai tempó mellett a 
sportág kiválóan alkalmas arra, hogy 
egy edzést követően a gyermek 
fáradtság nélkül tudjon koncentrálni a 
kötelező iskolai feladataira. Egyre 
összeszedettebben és egyre hosszabb 
ideig lesznek képesek koncentrálni a 
gyermekek mind az iskolában, mind 
az otthoni kötelező feladatok során.
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Újabb sportolási lehetőség Pétervásárán

Kocsis István

A Pétervására SE Túraszakosztálya 
2021.10.10-én túrát szervezett. 
Váraszóról indultunk a II. Földi 
Roland Emléktúránkra. A csapatunk 
20 fővel teljesítette a váraszói kört. A 
19 km-es útvonal közepes nehézségű 
volt. A túra során a természeti 

szépségekből nem volt hiány. A 
túránkat egy közös ebéddel zártuk, 
melyet a TESCO Ön választ, mi 
segítünk! pályázatunkból tudtunk 
finanszírozni. A túra ingyenes és 
minden korosztály számára nyitott 
volt.          

Túrával tisztelegve emlékeztek

  Pap Andrea szakosztályvezető
Pap Andrea



SPORT

A Pétervására Sportegyesület után-
pótlás csapatainak lezárult az őszi 
versenyidőszakja. Rajtunk kívül álló 
okok miatt a hátsó sportpályánk 
alkalmatlan sportolásra, mely nagy 
nehézségeket okozott a felkészülés 
szempontjából nekünk az elmúlt 
hónapokban is. Sajnos azt is tudjuk, 
hogy belátható időn belül ez nem is 
fog rendeződni. 

A 2021/2022-es szezonban hat 
csapattal neveztünk a különböző 
utánpótlás bajnokságokba. 
A legkisebbek az U7 és U9-es 
csapatunk, a Bozsik fesztiválokon 
vettek részt Gyöngyösön, ami az 
MLSZ felépítmény átszervezése után, 
egy új helyszín lett számunkra. A 
gyerekek így hosszabb utazás után 
tudnak sportolni, ami talán nem a 
legoptimálisabb, de a ők nagy kedvvel 
és örömmel utaztak ilyen messzire is. 
E két korcsoporttal Málik György 
edző foglalkozik. Nagy öröm szá-
munkra, hogy az óvodából is egyre 
többen jelentkeznek focizni, így nagy 

létszámú edzések voltak jellemzőek 
az őszre. A kettő csapatban jelen állás 
szerint 21 fő igazolt játékosunk van.
Az U11-es csapatunk létszáma is 
folyamatosan bővült az elmúlt 
időszakban, akik sokat ügyesedtek az 
edzések és a Bozsik tornákon. Ez a 
csapatunk is Gyöngyösre járt az ősz 
folyamán öt alkalommal, hétfőnként. 
Ebben a csapatban 22 fő labdarúgóink 
van. Az U11-es és U13-as csapattal 
Boros Csaba edző foglalkozik. 
Az U13-as csapatunk a legnagyobb 
létszámú társaság, hiszen 23 fő 
l a b d a r ú g ó  e d z  é s  v e r s e n y e z 
rendszeresen. Ők a megyei u13-as 
bajnokságban szerepeltek a „F” 
csoportban. Az eredményeket itt és a 
lentebbi korosztályokban még nem 
jelenítik meg táblázaton, a lényeg 
hogy a gyerekek önfeledten játszanak 
és mindenki azonos időt töltsön a 
pályán. 
Az U16-os csapatunk a megyei 
bajnokság keleti csoportjában szere-
pel, akik kettő meccsel kevesebbet 
játszva, a 4. helyen állnak. A csapat az 
ősz folyamán sokat fejlődött és a 
kezdeti nehézségek után, zsinórban 
hat mérkőzés megnyerve, zárult 
számukra a Covid miatt hamarabb a 
szezon. A csapat edzője Málik 
György. Itt kell megemlíteni, hogy 
sok serdülős, már az ifi csapatban is 
meghatározó szerepet tölt be. A csapat 

létszáma 18 fő. 
Az U19-es csapatunk a Megyei I. 
osztály U19-es bajnokságában 
szerepel. A szezon felénél a 11. helyen 
állnak. A csapat edzője Szabó Tamás, 
aki a fiatal csapattal elégedett volt, 
hiszen a mi játékosaink többsége 
2004, 2005, 2006-os születésű. A 
többi ifjúsági csapatban még 2001-es 
születésű játékosok is szerepeltek, sőt 
sokan a felnőtt csapatból is vissza-
játszottak. A srácok nagyon lelkesen, 
rendszeres edzésmunkával játszották 
a mérkőzéseket. Mi nagyon bízunk 
benne, hogy ebből a brigádból sokan 
játszanak majd, a jövőbeli terveink 
között szereplő felnőtt csapatunkban 
is. A csapat létszáma 14 fő. 
A bajnokságok fegyelmezettségét 
elnézve örömteli, hogy csapatainkból 
összene egyszer állítottak ki játékost, 
őt is kettő sárga lap után. 
A csapataink mellett technikai 
vezetőként Tóth Zsolt tevékenykedik. 
A sporttelep karbantarttatását Csík 
János végzi, míg szertárosi fela-
datokat Némethné Tóth Erika végzi. 
Összesen a hat csapatunkban 98 fő 
gyermek szerepel, de vannak olyanok 
is, akik leigazolása még folyamatban 
van. Célunk, hogy egy erős bázist 
építsünk, ahol a gyerekek a saját kis 
közösségükben jól érzik magukat. 
Fegyelmet, tiszteletet, verseny-
szellemet tanulnak. Megtanulják 

megfelelően kezelni a vereséget és a
 győzelmet. Itt olyan barátságok, 
kapcsolatok szövődnek, amelyek a 
sok élménnyel együtt, egész életükre 
kihat majd. A gyerekeket az ősz 
fo lyamán  i s  kap tak  spor t f e l -
szereléseket (melegítő, cipő), új 
mezeket, sípcsontvédőket, labdákat 
melyek segítik a felkészülésüket. 
Köszönjük az Önkormányzat támo-
gatását, amit ebben az évben is 
biztosítanak számunkra.
Köszönjük a szülőknek, hogy segí-
tették munkánkat együttműkö-
désükkel!
Köszönjük James McDaid Úr folya-
matos segítségét, melyekkel a gyere-
kek sportolását segíti! 
Váruk továbbra is minden fiút és 
lányt, akik szeretnének csatlakozni 
szakosztályunkhoz. 
Kellemes ünnepeket  kívánunk 
mindenkinek!
„Előre mindenki, bízni és remélni, 
most újult erővel törjünk át…” 
(Pétervására SE indulója)
Hajrá Péterke!
                                                   Boros Csaba

                    

A Fehérkő Vadásztársaság 2021. 
október 24-én hagyományteremtő 
céllal megrendezte első trófea-
szemléjét a Vezekény-völgyi tónál. Az 
őszi napsütésben sokan kilátogattak az 
eseményre, hiszen nem csupán a 
vadásztársaság tagjai jelentek meg, 
hanem családtagok, barátok, érdek-
lődők is megcsodálták a 25 db idei 
bőgési szezonban elejtett, illetve 
megtalált gímszarvas bika trófeát, 
melyből 22 db-ot saját- és vendég-
vadászok hoztak terítékre, 3 db pedig a 
gímbikák csatájában pusztult el. Ezek 
korosztály szerinti megoszlása alapján 
9 db fiatal, 10 db középkorú és 3 db 
öreg bika vadászemléke tárult a 
látogatók szeme elé.
A 13 db koros bikából 8 db szerzett 
érmet a megyei trófeabírálaton, 
melyekből 7 db bronz és 1 db arany 
minősítést kapott. Eged István, a 
vadásztársaság elnöke elmondta, hogy 
az igen magas érmes arány a jó 

vadgazdálkodásnak, a megfelelő 
élőhelynek és a vadásztársasági tagok 
fegyelmezett magatartásának köszön-
hető. A hét bronzérmes szarvasbika 
mellett külön büszke a társaság arra, 
hogy Varga Zsolt sirok-kőkútpusztai 
vendégvadász által elejtett 10,5 kg-os 
súlyú trófea aranyérmet kapott, 
valamint a megyében az idei vadászati 
szezonban ez volt a legnagyobb 
elejtett bika. A trófeaszemle kötetlen 
beszélgetéssel, fotózással ért véget 
egy kis állófogadás keretében.
A Fehérkő Vadásztársaság életében 
idén egy másik rangos esemény is 
tö r tén t ,  h i szen  Proka j  András 
nyugalmazott vadőr, a vadásztársaság 
tagja 42 év vadászatban eltöltött év 
után átvehette a nagyra becsült 
Nimród Vadászérmet, melyet Polónyi 
György, az Országos Magyar Vadász-
kamara Heves Megyei Szervezetének 
elnöke adott át a kitüntetett számára 
családtagjai és vadásztársai körében.

Trófeák a Vezekényi tó partján

Utánpótlás labdarúgóink 

Pétervásárára újra visszatért az élet! 
Ennek pedig mi sem lehetne nagyobb 
tanúbizonysága, mint hogy szeptem-
ber közepén megrendezésre került a 
Városi Gyermeknap. Bár a dátum a 
hagyományoktól eltérően a tavaszi 
járványhelyzet miatt kissé eltolódott, 
de a gyermekek mosolya ezen a 
szeptemberi napon is ugyanolyan 
önfeledt és derűs volt.
A gazdag programkínálatban minden-
ki megtalálta a neki valót a leg-
kisebbektől egészen a kamaszokig, 
hiszen ezen a napon minden a 
gyerekekről szólt. Volt itt lufihajtogató 
bohóc, arcfestés, lovaglás, ugrálóvár, 
eurojumpy, rodeó bika, kézműves 
sátor, meg lehetett nézni a rendőrségi- 
és tűzoltóautókat, vadászati trófeákat. 
Az állandó programok mellett fel-
léptek a város büszkeségei  az 

óvodából és az általános iskolából, 
bemutatkoztak a helyi sportegyesület 
karatékái, rendőrségi kutyás bemutató 
és Betty Love koncertje színesítette a 
napot, a programok zárása előtt pedig 
értékes tombolanyereményekkel 
térhettek haza a legszerencsésebbek.
A hagyományoknak megfelelően a 
város szinte minden intézménye és 
civil szervezete képviseltette magát, 
ahol a kollektívák, csoportok ki-ki 
maga ízlése szerint készített vala-
milyen finomságot.
Pétervására újra megmutatta magát és 
láthattuk azt, hogy a városban olyan 
összetartó közösségek működnek és 
dolgoznak nap, mint nap a tele-
pülésért, melyekre mindannyian 
büszkék lehetünk.

Deli Orsolya
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