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A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XVIII. évfolyam, 173. szám 2020. április 6.

Közös a sorsunk
Kedves sorstársaim, rendkívüli időket 

élünk. Egy parányi vírus veszélyezteti a 
magát hatalmasnak és legyőzhetetlen-
nek tartó emberi civilizáció jelenét és 
jövőjét. 

Egyelőre védtelenek vagyunk. Nincs 
gyógyszerünk, nincs oltásunk. Hátrá-
lunk, próbálunk időt nyerni. Elzárkó-
zunk, fertőtlenítünk, és közben fogal-
munk sincs, mikor lesz, mikor lehet 
mindennek vége. A vírus, ez a még élő-
lénynek sem nevezhető képződmény pe-
dig csak terjed gazdatestről gazdatestre, 
világjárványt okozva.

Egyikőnk sem tudhatja, megfertőző-
dik-e. Nem sejthetjük, mi lesz szerette-

inkkel, családtagjainkkal, barátainkkal, 
ismerőseinkkel.  

Nem tudjuk, mi fog történni az or-
szágban. Összeomlik-e az egészségügy? 
Lesz-e elég lélegeztetőgép? Bírják-e majd 
az orvosok, egészségügyi dolgozók az 
iszonyatos nyomást?

Lesz végre maszk, kesztyű, fertőtle-
nítőszer, védőfelszerelés mindazoknak, 
akiknek szüksége van rá? Lesz gyógy-
szer, élelem, ivóvíz, üzemanyag hetek és 
hónapok múlva is? Mindehhez hozzáju-
tunk mi és a szeretteink? Megőrzi-e mű-
ködőképességét a gazdaságunk, társa-
dalmunk? Mi marad meg végül ebből a 
világból, amit most még ismerni vélünk, 

amit az otthonunknak tudunk? Ezernyi 
kérdés sorjázik mindnyájunk fejében. 

Okunk lehet a félelemre? Igen. Ne ta-
gadjuk. Ne szégyelljük. De ne hagyjuk, 
hogy mindez megbénítson minket. Ne 
hagyjuk, hogy elveszítsük emberi méltó-
ságunkat, tartásunkat, morálunkat. 

Mert az egyetlen esélyünk az elkövetke-
ző hetekben és hónapokban, ha minden 
kétségünk ellenére felismerjük egymásra-
utaltságunkat, és a tőlünk telhető legna-
gyobb empátiával, szeretettel és fegyelme-
zettséggel tesszük a dolgunkat, segítünk 
egymásnak, egymáson a világban, Euró-
pában, Magyarországon, Pétfürdőn. 

Angeli Katalin

Kardos Judit fotója

Pétfürdői Krónika - Pétfürdő Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja. A szerkesztőség címe: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. Telefon: 88/476-891
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Tisztelt Lakosság!

Ahogy arról már bizonyára értesültek, a Kormány rendeletet alkotott – 71/202. (III.27.) – a kijárás korlátozásáról.
A rendelet értelmében az alábbi kijárási korlátozások lépnek életbe március 28-ától (szombat) április 11-éig:

1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni. Legalább másfél méter 
távolságot kell tartani a másik embertől, még a tömegközlekedés során is (közös háztartásban élők kivételével)

2) Vendéglátó üzletben csak az ott dolgozó tartózkodhat. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. 
A korlátozás, előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

3) A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására a rendeletben meghatározott, alapos indokkal kerülhet 
sor. Ilyen alapos indokok:
a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az 
ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, 
az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség 
megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógy-
torna),
d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint, azaz: 
külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztar-
tásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
f ) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás, az 
alábbiak figyelembe vételével:
Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszer-
tárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott fog-
lalkoztatottak kivételével kizárólag a 65 év feletti személy tartózkodhat. 
A korlátozás, előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.
g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut 
és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
Az f) pont alatt részletezettek figyelembe vételével. A korlátozás, előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének 
a felelőssége.
h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
Az f) pont alatt részletezettek figyelembe vételével. A korlátozás, előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének 
a felelőssége.
k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
Az f ) pont alatt részletezettek figyelembe vételével. A korlátozás, előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelős-
sége.
l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
m) a dohányboltban történő vásárlás,
n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatá-
sok igénybevétele,
q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai 
szolgáltatások igénybevétele,
s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
t) a szülői jogok és kötelezettségek,
u) a hitéleti tevékenység.             ›› ›› ››
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›› ›› ›› A rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédel-
mi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv 
bevonásával.

A rendelet szerinti korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával a rendőrségi tör-
vényben meghatározott módon alkalmazhatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 1. § 
(1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. A 
szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Orbán Viktor miniszterelnök úr a Kossuth Rádióban elhangzott fenti bejelentésén túl beszélt arról is, hogy az eddigi korlá-
tozások eredményesek voltak. A magyarok fegyelmezetten a társalmi érintkezések méretét tizedére csökkentették. Ez most 
megállt, ezért a csökkentés további előmozdítására lépett életbe a kijárási korlátozás, ami azonban hangsúlyozottan nem 
kijárási tilalom.

Az országos tisztifőorvos a járványügyi helyzetre figyelemmel – normatív határozatot adott ki.
A határozat megtiltja
a) a nemzetközi személyszállítást végző vasúti jármű, autóbusz, valamint polgári légijármű Magyarország területére történő 
belépését,
b) a külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére történő belépését,
c) a felsőoktatási intézmények hallgatók által történő látogatását.
A határozat kötelezi a külföldről Magyarország területére belépő magyar állampolgárokat, hogy a Magyarország területére 
történő belépéskor vessék alá magukat egészségügyi vizsgálatnak, melynek eredményétől függően különböző típusú karan-
ténba kerülnek.
A határozat lehetővé teszi a humanitárius folyosó nyitva tartását az áthaladó külföldi magánszemélyeknek. 
A határozat a rendőrséget a fenti feladatok végrehajtásában való közreműködésre kéri fel.
A Határozat azonnal végrehajtható.

Továbbra is kérjük a Tisztelt Lakosságot a fentiek maradéktalan betartására, valamint arra, hogy vigyázzanak magukra és 
egymásra.

Köszönjük a Pétfürdőn tapasztalt eddigi türelmet és megértést.
Pétfürdő, 2020. március 27.
        
        Horváth Éva        Szabóné Czifra Melinda
        polgármester        jegyző

Tisztelt Lakosság!

A 2020. március 16-án kiadott lakossági tájékoztatásban jeleztem, hogy a járványügyi helyzettel összefüggésben elrendeltem, 
hogy a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal dolgozóinak többsége 2020. március 17. napjától otthoni távmunkavégzés keretében 
látja el a hivatali feladatait.
Ugyanakkor a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban változtatás nélkül biztosítjuk az ügyfélfogadási rendet, az alábbiak szerint: 

Hétfő: 9.30–11.30 és 12.30–16.15 óráig    Szerda: 8.00–11.30 és 12.30–16.15 óráig
Péntek: 8.00–12.00 óráig.

A veszélyhelyzetre való tekintettel azonban kérjük az ügyfeleket, hogy a személyes ügyintézés helyett – amennyiben az ügy 
jellege nem indokolja - részesítsék előnyben a telefonos, írásbeli, e-mailes, elektronikus ügyintézést és kapcsolattartást.

Személyes megjelenés alkalmával kérjük, hogy a recepció ügyfélirányítási utasításait szíveskedjenek betartani. A 
hivatal folyósóján várakozni nem lehet!          ›› ›› ››
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›› ›› ››  Fentieken túlmenően 2020. március 23-ától (hétfő) az alábbi korlátozásokat vezetem be:
Pénztári kifizetés csak 
Szerdai napokon 8.00-11.30 és 12.30-16.00 óráig lehetséges.
Ezen korlátozás alól kivétek: – Polgármester által adható egyszeri, azonnali teleülési 
                                                 támogatás, maximum 5000.- Ft kifizetése, 
        – Önkormányzat által közterületi segédmunkásként 
                                                foglalkoztatottak bérkifizetése április 3-án pénteken 

A kivételek között felsorolt esetekben számítani kell a lassúbb ügyintézésre, ezért kérem, szíveskedjenek kerülni a csoporto-
sulásokat.

Hivatalunk központi elérhetőségei: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C., Telefon: 06(88) 787-919; 06(88) 588-910
Email: petionkormanyzat@upcmail.hu, Elektronikus ügyintézés esetén használandó KRID azonosító: 506 161 974

Az egyes ügyintézők elérhetőségei az ügytípusok vonatkozásában:
Vezetői titkárság, hirdetmények, föld adás-vételi ügyek: Torma Katalin
06(88) 588-910/107   tormakatalin@upcmail.hu
Népesség-nyilvántartás, lakcím nyilvántartás: Szabóné Czifra Melinda jegyző 
06(30) 957 6454   06(88) 588-910/ 105   petijegyzo@upcmail.hu
Anyakönyvvezető, hagyatéki,- birtokvédelmi,- állatvédelmi ügyek, talált tárgyak, vadkár ügyek: Szalayné Bánkuti Judit
06(30) 2365062 szalaynejudit@upcmail.hu
Kereskedelmi,- ipari igazgatás, szálláshelyek, gépjárműadó: Terbéné Szabolcsi Györgyi
06(30) 350 5975   armania30@gmail.com
Szociális ügyek:
Lakhatási, létfenntartási támogatás, rendkívüli települési támogatás, beiskolázási támogatás, temetési segély: Rédecsi Anita
06(30) 8940 767   06(88) 588-910 /110 redecsianita@upcmail.hu
Gyermekszületési támogatás, köztemetés, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 
megállapítása, gyermekétkeztetés, rendszeres települési ápolási és gyógyszertámogatás ügyek, katasztrófavédelmi ügyek, kö-
zépfokú oktatásban részesülők tanulmányi ösztöndíja: Fülöp Ildikó 
06(30) 690 12 55     06(88) 588-910/110    fulopildiko@upcmail.hu
Fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatása: Fehér Roland 
06(88) 588-910/104   feher.roland@petfurdo.hu
Településüzemeltetetés, temető üzemeltetési ügyek, közvilágítási hibabejelentés: Tránszki László 06(30) 7588 122  
transzkilaszlo@upcmail.hu
Beruházás és műszaki ügyek: Kurali Lajos
06(30) 986 97 69  kurali.seres@gmail.com
Gazdasági társaságok iparűzési adója, építményadó: Kozma Zoltánné 
06(30) 308 7706 kozmaneagi67@gmail.com
Magánszemélyek kommunális adója, egyéni vállalkozók iparűzési adója, talajterhelési díj ügyek: Keresztesné Ámán Éva 
06(70) 223 6801     77amaneva@gmail.com
Adóvégrehajtás, idegen tartozások behajtása, gépjármű forgalomból való kivonása gépjárműadó tartozás miatt: Paróczainé 
Kovács Ildikó
06(70) 397 8416     krimhylda@gmail.com
Közterület-felügyelők, térfigyelő kamerarendszer:
Gaál Imre 06(30) 594 61 58    gaalimre@upcmail.hu
Agócs András: 06(30) 942 5667    agocsandras@upcmail.hu
Pénzügy: 06(88) 588-910/114
A rendkívüli helyzetre való tekintettel továbbra is kérjük a Tisztelt Lakosság együttműködését!
Ezúton is tisztelettel köszönöm az eltelt idő alatt tapasztalt fegyelmezettséget az ügyfelek és kollégáim részéről is! 
Kérem, hogy vigyázzunk magukra és egymásra!
Pétfürdő, 2020. március 20.        Szabóné Czifra Melinda sk.
                              jegyző
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1. HÁZIORVOSI PRAXIS 

A rendelés technikai kivitelezése:
A legjobb, ha indulás előtt telefonon konzultálunk a háziorvossal!
TILOS bemenni a rendelőbe a következő esetben:
– típusos tüneteket észlel magán (magas láz, kínzó köhögés ÉS fulladás) és/vagy – külföldön a kihirdetett, fertőzéssel érintett 
területeken járt (a lista bővül), vagy onnan hazaérkezett emberrel találkozott!
Ha felsőlégúti betegnek érzi magát, tegyen fel szájmaszkot, és azonnal értesítse háziorvosát, vagy a 24 órán keresztül elérhető 
zöld számot: 0680-277455 vagy 0680-277456.
Kérik, hogy a rendelő váróterme előtt várakozzanak egymástól min. 2 m távolságban.
A gyógyszerek felírása:
Az állandó gyógyszerek felírása ESZT rendszerben történik – eRecept – így nem kell a rendelőben személyesen megjelenni a 
papír alapú receptekért (kivéve a gyógyászati segédeszközök, kábító fájdalomcsillapítók esetét)
A gyógyszerek kiváltása:
Az EMMI által 2020. március 13-án életbe lépett eRecept kiváltásra vonatkozó rendelet értelmében bárki kiválthatja hozzá-
tartozója, ismerőse, barátja receptjét. Ehhez a patikában közölni kell a beteg TAJ-számát, és a gyógyszert átvevő személynek 
igazolnia kell magát (személyazonosító igazolvány bemutatása). 
Közgyógyellátás és támogatással rendelhető gyógyszerek
– Közgyógyellátásra való jogosultság a kormány korábbi döntése értelmében a veszélyhelyzet időtartama alatt, majd annak 
megszűntét követő 90 napig fennmarad.
– Az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok 
is érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követően még 90 napig. (Szakja-
vaslathoz kötött gyógyszerek miatt nem kell elmenni a szakrendelésre, így a beutaló kiadásának és előzetes laboratóriumi 
vizsgálatnak sem kell megtörténnie.)
Munkavégzés - táppénz
A munkáltató alapvető kötelezettsége az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása. A cégek a járvány-
veszélyre tekintettel mentesíthetik az alkalmazottakat a munkavégzés alól is, ennek időtartamára viszont alapbér jár, táppénz 
nem. (Egyeztessenek munkaadójukkal!)
A munkáltató által elháríthatatlan külső oknak minősül viszont, ha a munkavégzés azért nem lehetséges, mert az egészség-
ügyi hatóságok járványügyi zárlatot, karantént rendelnek el, és ennek következtében a munkavállalók nem tud dolgozni. 
Ebben az esetben pedig munkabér nem jár a dolgozóknak, táppénz viszont igen.
Fertőzésnek fokozottan kitett munkavállalók vagy bizonyos súlyos krónikus betegségben szenvedők esetében saját szakmai 
döntésem szerint járok el.
A keresőképtelenségről szóló igazolásokat (táppénzes papír) nem kell 2 hetenként kiállí-
tani, amennyiben az meghaladja a 2 hetet. ( A keresőképtelenség idejéről továbbra is 
az orvos dönt, nem a páciens, ezért a telefonos konzultáció elengedhetetlen.)
Háziorvosok elérhetősége Pétfürdőn: 88/476-021, Dr. Wolf Szilvia: rendelés után 
16.00 óráig: 0620/569-0230, Dr. Vincze Margit: rendelés után 16 óráig: 30/641-
9130

ALAPELLÁTÁS

2. FOGÁSZATI RENDELÉS
A 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet 
alapján a koronavírus miatt elrendelt ve-
szélyhelyzet ideje alatt a fogorvosi alapel-
látók csak sürgősségi beavatkozásokat vé-
gezhetnek (foghúzás, gyógyszer felírás).
Fogfájás esetén Dr. Kallós Gabriellá-
val kell egyeztetni időpontot, a +36 
20/925-3246 telefonszámon. Ügyeleti 
ellátás: hétvégén és ünnepnapokon: 
Veszprém, Halle u. 5. 8.00-14.00 órá-
ig. Tel.: 88/425-228

3. VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
A veszélyhelyzet ideje alatt nincs sze-
mélyes kontaktus a védőnővel, kivétel 
ez alól az oltások végzése. Az oltások 
elvégzésére időpontra jönnek a gyere-
kek. A kapcsolatot telefonon, e-mail-
ben, online lehet felvenni. 
Elérhetőségek: 88/476-032, 30/376-
5191, e-mail: Gárdonyi Andrea: 
petfurdokorzet@gmail.com, Andóné 
Horváth Erzsébet: petfurdokorzet2@
gmail.com és messenger 

4. GYERMEKORVOS
A COVID-19 veszélyhelyzet ideje 
alatt kerüljék a személyes megje-
lenést a gyermekorvosi rendelé-
sen. Minden esetben (betegség, 
receptírás, táppénz, stb.) először 
telefonon, vagy online vegyék fel 
a kapcsolatot a rendelővel, ahol az 
aktuális problémát személyre sza-
bottan fogják megoldani. Csak 
kivételes esetben, az orvos utasítá-
sára jelenjenek meg személyesen a 
rendelésen. A táppénzes szabályok 
megegyeznek a felnőtt háziorvosnál 
leírtakkal. 
A rendelőbe lépésnél viseljenek száj-
maszkot és gumikesztyűt!
Elérhetőség: 88/476-021, messenger: 
facebook.com/Bánó Hajnalka, és 
Gyermek rendelő zárt csoport
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SZAKELLÁTÁS

1. LABOR
A laborban vérvétel és vizsgálat csak 
sürgős esetben történik. A sürgősség 
tényét a beutaló orvos állapítja meg, 
és a beutalóra rávezeti, aláírásával és 
pecsétjével hitelesíti. 

2. JÁRÓBETEG SZAKRENDELÉ-
SEK VÁRPALOTA, SZENT DO-
NÁT KÓRHÁZ
(A Várpalotai Hírekben és a Hírcent-
rumban megjelent tájékoztató szerint)
Kizárólag sürgősségi betegellátás tör-
ténik. A kardiológiai, diabetológiai, 
neurológiai és endokrinológiai bete-
gek telefonon kapnak segítséget fel-
merülő problémáikra, kérdéseikre. A 
járóbeteg ellátásra érkezőknek az épü-
let előtt kell várakozniuk, a rendelésre 
az asszisztensek személyesen kísérik be 
őket. 

3. VÁRANDÓS GONDOZÁS 
VÁRPALOTA, SZENT DONÁT 
KÓRHÁZ

A rendelés keddi napokon történik, 
rendel: Dr. Beleznay Gábor
Kedd, 9.00-12-00 óráig: terhesség 
megállapítása, várandós gondozás, 
NST vizsgálat.
Kedd, 12.00 órától: UH vizsgálat 
várandósok részére.

Időpont egyeztetés szükség: 20/461-
3632, 20/461-3622

4. VESZPRÉM, CSOLNOKY FE-
RENC KÓRHÁZ
Fontos változás, hogy a kórházba ér-
kezőknek minden esetben a mentő-
bejárat felől kell érkezniük. Látogatá-
si tilalom van érvényben!

5. VÁRANDÓS GONDOZÁS, Veszprém, Csolnoky Fe-
renc Kórház
A várandós gondozás és ultrahang átköltözött a Kórház 
„D” épület 1. emeletére. 
Az előírt vizsgálatokat nem halasztják: a 12-14. hét a 18-20. 
hét illetve a 30-32. hét ultrahang vizsgálatai tartoznak ide, 
az előjegyzés nem változott.
36. héten nincs UH! 36. héttől NST-vizsgálat szintén elő-
jegyzés alapján történik. 
Terhesség megállapításra nem kell időpont, csak munka-
időben 8-13:30-ig érkezzenek az ambulanciára. 
Panasz esetén a várandós lehetőség szerint napközben ér-
kezzen, a terhes-ambulancián látják el. 
A vizsgálatokra egyedül érkezzen a várandós, felső légúti 
megbetegedés esetén használjon szájmaszkot!

6. SZÜLÉSZET
Fontos változás, hogy nincs lehetőség apás szülésre. A 
szülésre érkező várandóst az apa a portáig kísérheti, onnan 
egyedül mehet tovább. Ezért fontos, hogy annyi holmit pa-
koljon be a táskába, amit egyedül is fel tud vinni az osztályra. 
Hazafelé az apa szintén a portán várhatja az anyát a babával. 

7. JÁRÓBETEG ELLÁTÁS, VESZPRÉM CSOLNOKY 
FERENC KÓRHÁZ
A járóbeteg ellátás vonatkozásában kizárólag a sürgős, tar-
tós egészségkárosodás veszélyét jelentő esetek ellátása törté-
nik, ezért minden egyéb járóbeteg ellátás a kihirdetett ve-
szélyhelyzet végéig felfüggesztésre kerül. (pl. fizikoterápia, 
gyógytorna.)
Szüneteltetésre kerülnek a szűrések, a kontroll-vizsgálatok, 
a szájsebészeti ellátás, az elektív kivizsgálások, a gondozás, 
mely alól kivételt képez az állapotromlás és az orvosi be-
avatkozás szüksége (pl. varratszedés, kötözés, gipszeltávolí-
tás, terhes-gondozás).

8. GYERMEKELLÁTÁS, CSOLNOKY FERENC KÓR-
HÁZ 
Dr. Szabó Éva, a Gyermekgyógyászati Centrum főorvosá-
nak tájékoztatója
1. Csak a feltétlen szükséges esetben hozzák gyermeküket a 
kórházba, előtte kérjenek tanácsot háziorvosuktól.
2. A halasztható vizsgálatokra, kontrollra automatikusan ne 
jelentkezzenek!
3. Tájékoztatást, tanácsot minden gyermek-szakrendelés 
vonatkozásában hétfő – péntek  8.00-15.00 óráig a  +36 88 
556-483-as telefonon, vagy a +36 556-000 központi szám-
ról a 64-83-as melléken kérhetnek.
Szakorvosi elérhetőséget, konzultációt is rajtuk keresztül 
egyénileg szerveznek.
4. A csecsemők rutin szűrőjellegű koponya/hasi UH vizsgá-
latai átmenetileg felfüggesztésre kerülnek.
5. A csípővizsgálatokat elvégezzük. A háziorvosok első lé-
pésként közvetlenül a csípő UH vizsgálatra küldjék a gya-
nús babákat – időpontot a Radiológiai Osztályon telefonon 
egyeztessenek –, a pozitív eseteket ugyanekkor megmutatjuk 
ortopéd szakorvosnak. (Dr. Gajzer Éva csipőszűrés rendelése 
nem működik). Erre a feladatra a keddi napokat jelöltük ki.
6. Amennyiben egyéb okból kórházi/szakrendelői 
meg jelenés nem halasztható a gyermekek is az egy-
kapus beléptetési ponton (mentőporta) léphetnek be 
a kórházba. Innen vonalas vezető és irányító plaká-
tok segítségével menjenek az E épület földszintjén a 
BÜFÉ/Gyógyászati segédeszköz boltnál található 
rendelőhöz- szűrési ponthoz. További irányításuk in-
nen történik a kijelölt részlegre, szakrendelésre, vizs-
gálatra. Ügyeleti időben is ez a szűrőpont működik 
változatlan feltételekkel a házi gyermekorvosi ügye-
leti szolgálattal egyeztetve.
Előszűrés nélkül közvetlenül a IV. emeleti Gyermekosz-
tályra NEM lehet felmenni.
A megfontolt, fegyelmezett, kölcsönös jó együttműködés 
fenntartása valamennyiünk érdeke!
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KEDVES PÉTFÜRDŐIEK!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Pétfürdői Gon-
dozási Központban a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatot a 30/162-1646 vagy a 88/476-064 
telefonszámon, valamint a gondozasipet@
gmail.com e-mail címen érhetik el. 
Családgondozóink a koronavírus terjedésének 
megakadályozása érdekében családlátogatást, 
illetve az intézményben személyes tanácsadást 
nem végeznek! Kérem Önöket, hogy problé-
ma esetén a fent megadott telefonszámok va-
lamelyikén keressenek bennünket.
Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a ve-
szélyeztetett idős korosztálynak, védelmük 
érdekében, házi segítségnyújtás keretén be-
lül gyógyszerkiváltást és vásárlást intézünk, 
valamint szükség esetén étkeztetést biztosí-
tunk, mely 600.-Ft/ebéd.
Kéréseikkel a 88/476-064 vagy a 30/385-6526 
telefonszámokon, valamint a gondozasipet@
gmail.com e-mail címen érhetnek el.
Kérem Önöket, hogy a szakemberek tanácsa-
it mindannyiunk érdekében tartsák be! Ma-
radjanak otthon és vigyázzanak magukra!

Papp Alexandra intézményvezető

A koronavírusról
A koronavírusok az 1960-as évektől ismer-

tek kórokozóként, nevüket az elektronmik-
roszkóppal látható, koronára emlékeztető, 
felszíni kitüremkedéseik után kapták. A 
mostani új koronavírust Kínában azonosítot-
ták 2019 végén, az általa okozott betegséget COVID-19-nek (COVID: coronavirus disease – koronavírus okozta megbe-
tegedés 2019) nevezik. Leginkább cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe, majd a 
közelben tartózkodó másik emberre. Fertőzött felületek és tárgyak megérintésével a vírus a kézre kerülhet, az arc, a száj, az orr 
érintésével bejuthat a szervezetbe. Egyelőre nem ismert, hogy pontosan mennyi ideig marad fertőzőképes a vírus a felületeken, 
annyi azonban bizonyos, hogy az egyszerű fertőtlenítőszerek elpusztítják.
Mit tehetünk?

A legfontosabb a gyakori és alapos szappanos kézmosás, vagy legalább 60% alkoholtartalmú kézfertőtlenítő használata. 
Különösen javasolt a mosdó használatát követően és étkezés előtt! Ügyeljen a körmei alatti és az ujjai közötti területekre is!

A maszk önmagában nem elegendő a fertőzés megállításához, ám viselése mások védelme érdekében javasolt, ha valaki 
légúti tünetektől szenved. Amennyiben valamilyen alapbetegsége (magas vérnyomás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri be-
tegség, légzőszervi betegség, májbetegség, daganatos betegség) van, saját védelme érdekében viseljen maszkot! 

Ha Ön egészséges, az arcmaszk használata önmagában nem előzi meg a fertőzést.
Ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt, azt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd mosson/

fertőtlenítsen kezet! 
Ne menjen olyan környezetbe, ahol nagy a valószínűsége a fertőzésnek! Kerülje a szoros kapcsolatot olyan személlyel, aki 

vírushordozó lehet, mert pl. a közelmúltban valamely külföldi fertőzött területen járt!
 Szellőztessen gyakran! Ez vonatkozik az otthonra, az irodákra, minden zárt térre.
A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti ölelést tanácsos mellőznie.
Fordítson fokozott figyelmet immunrendszere erősítésére, pl. fogyasszon elegendő vitamint! Gyógyszertárunk továbbra is áll 

az Önök rendelkezésére, mindenkinek személyre szabottan tudunk tanácsot adni, szükséges gyógyszereiről felvilágosítást adni. 
A gyógyszertár megfelelő gyógyszerkészlettel rendelkezik, az utánpótlás folyamatosan érkezik. Mindent megteszünk az Önök és a 

magunk biztonsága érdekében itt Pétfürdőn. Vigyázzanak egymásra!                           Erdélyiné dr. Hődör Éva gyógyszerész, 
a Perfect Patika vezetője
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Mint ismert, Magyarország Kor-
mánya 2020. március 11-én döntött 
a COVID-19 vírussal kapcsolatos ve-
szélyhelyzet kihirdetéséről. Ez a döntés 
mindannyiunk életét befolyásolja, és ko-
moly alkalmazkodást igényel.

A Védőnői Szolgálat, mint az egész-
ségügyi ellátórendszer része az alábbiak 
szerint működik a bejelentés óta: 

A személyes találkozásokat – mint a 
családlátogatások és tanácsadások – meg-
szüntettük. A gondozott családokkal te-
lefonon, e-mailen, messengeren tartjuk a 
kapcsolatot. Lehetőség van videóhívások 
lebonyolítására is, így azok a problémák, 
kérdések megválaszolása, amelyek mégis 
igénylik a személyes kontaktust, így meg-
oldhatóak. Eddig jellemzően az újszü-

lött látogatásokat bonyolítottuk ebben a 
formában. Normál helyzetben a tanács-
adások egyik kiemelkedő feladata az 
életkorhoz kötött szűrővizsgálatok végzé-
se. Jelenleg ezek egy részét, 18 hónapos 
korig a kötelező védőoltásokhoz kötötten 
végezzük el, míg az ezt követő életkorok-
ban online módon próbáljuk lebonyolíta-
ni. A vizsgálat azonban nem teljes körű, 
csak azokra a pontokra terjed ki, amelyek 
nem igényelnek személyes megjelenést. 
Ilyen vizsgálatok pl. a látás-, hallás-, moz-
gásszervek vizsgálata. Az online megke-
resésre a szülők többsége szinte azonnal 
válaszol, így ez úton is szeretném megkö-
szönni az együttműködésüket!

A kötelező védőoltásoknál azonban 
nem tudjuk kikerülni a személyes talál-

kozást, ezért mind a gondozottak, mind 
a dolgozók védelmében szigorú szabá-
lyok szerint járunk el. A védőoltásra ér-
kezőknél kerülni kell, hogy egymással 
kontaktusba kerüljenek, ezért kérjük, 
hogy mindenki szigorúan a számára 
megadott időpontban érkezzen, és 1 
gyermekkel csak 1 szülő jöjjön, kizáró-
lag akkor, ha mindketten egészségesek. 
A tanácsadóba lépés szigorúan akkor 
történhet, ha az előző megjelent után 
megtörtént a fertőtlenítés. Gumikesztyű 
és szájmaszk viselése kívánatos!

A látogatások, tanácsadások „elvégzése” 
után milyen feladatot ad még a kialakult 
veszélyhelyzet? Természetesen az egész-
ségnevelés, a személyi higiénia fontossá-
gára való figyelemfelhívás napról napra 
ismétlése, még akkor is, ha ez a könyö-
kén jön már ki mindenkinek. Ugyanis 
minden nap találkozunk az interneten 
olvasott, vagy másoktól hallott módsze-
rekkel, amelyekkel jobban átvészelhető 
a kialakult helyzet. Példának említem az 
immunrendszer erősítését vitaminok – D 
és C – szedésével, vagy testmozgással. Ter-
mészetesen ezek mind nagyon fontosak, 
azonban sokan esnek abba a hibába, hogy 
azt gondolják, ha pl. vitamint szednek, ak-
kor nem érheti őket baj. Azt gondolhatják, 
hogy a vitaminok szedésével megtettek 
mindent, és az éberségük aláhagy. Sajnos, 
ki kell, hogy ábrándítsam őket. D-vita-
min szedésnél arra hívjuk fel a figyelmet, 
hogy ha valaki évek óta nem szedte már, 
akkor hosszú időnek kell eltelni, mire 
a raktárak feltöltődnek, és a vitamin ki 
tudja fejteni immunerősítő hatását. A test-
mozgással ugyanez a helyzet. Akik rend-
szeresen sportolnak, nagy valószínűséggel 
jól működik az immunrendszerük. De 
akik nem… Nem biztos, hogy most kell 
elkezdeniük intenzíven edzeni. Hiszen a 
megerőltetés hatással van az egész szerve-
zetre, így az immunrendszerre is. Itt is a 
rendszeres, régóta végzett testmozgás, ami 
hasznunkra lehet. Tehát mi a megoldás? 
ÉBERSÉG ÉS HIGIÉNIA! Ez azonban 
már egy másik cikk témája! 

A Védőnői Szolgálat elérhetőségei: 
88/476-032, 30/376-5191, e-mail: 
Gárdonyi Andrea – petfurdokorzet@
gmail.com, Andóné Horváth Erzsébet 
– petfurdokorzet2@gmail.com

Andóné Horváth Erzsébet
védőnő

A Pétfürdői Védőnői Szolgálat és a COVID-19 veszélyhelyzet



Pétfürdői Krónika
XVIII. évfolyam 172. szám

9

A jóban a rossz, a rosszban a jó...
Azt hiszem, hogy ebben az embert 

próbáló időszakban, amely számunkra 
talán egy kicsit idegen, – megdöbbenés-
sel veszi tudomásul az ember fia-leánya, 
hogy egy járvány, vírus megjelenése nem 
is oly ismeretlen a világban – volt már 
ilyen... 

Gondoljunk csak – a teljesség igénye 
nélkül – az 1347-53. közötti pestisjár-
ványra, az 1738-as pestisjárványra, vagy 
az 1831. évi kolerajárványra. A 18. szá-
zadban Magyarországon tízévente 4-5 
nagy megpróbáltatást jelentett a tífusz, 
a diftéria, a himlő, a vérhas, vagy a ko-
lera. De említhetnénk az 1918-as világ-
háború után megjelent spanyolnátha 
pusztítását, melynek több áldozata volt, 
mint az első világháborúnak magában. 
Ha egy kicsit is foglalkozunk a témával, 
ismerősnek tűnik a napjainkban is meg-
hozott intézkedések többsége: a karan-
tén, kijárási tilalom, elszigeteltség.

Engedtessék meg nekem, hogy meg-
osszam veletek ezeket a minap kapott és 
meglehetősen elgondolkodtató monda-
tokat kedves pétfürdői lakosok!

„ Az emberiség pontosan azt a betegsé-
get kapta, amire szüksége volt. Nem be-
csültük az egészséget, ezért olyan beteg-
séget kaptunk, hogy tudatosítsuk – ez a 
legfontosabb! Nem becsültük a termé-
szetet, ezért olyan betegséget kaptunk, 
hogy a természetben eltöltött idő olyan 
értékes legyen számunkra! Nem működ-
tünk már családként, ezért ez a betegség 
az otthonunkba zárt minket, hogy újra 
megtanuljunk családként működni! 
Már nem becsültük az időseket és a be-
tegeket – ezért kaptuk ezt a betegséget, 
hogy felismerjük, ők mennyire sérülé-
kenyek! Nem becsültük az egészségügyi 
dolgozókat, és most rá kellett jönnünk, 
mennyire pótolhatatlanok! Nem tisztel-
tük már a tanítóinkat, ezért ez a beteg-
ség bezárta az iskoláinkat, hogy a szülők 
próbálják ki, mennyire nehéz az ő mun-
kájuk! Azt hittük, bármit megvehetünk, 
bárhol és bárkivel eltölthetjük az időn-
ket, de megkaptuk ezt a betegséget, hogy 
tudatosítsuk, ez mennyire nem magától 
értetődő! Mammon kincsei elkábítot-
tak minket, a szabadidőnket plázák-
ban, bevásárlóközpontokban töltöttük, 

ezért ez a betegség bezárta ezeket, hogy 
rájöjjünk, a boldogságot nem vásárol-
hatjuk meg! Arra koncentráltunk, hogy 
hogyan nézünk ki, összehasonlítgattuk 
magunkat másokkal, ezért ez a betegség 
eltakarta arcainkat, hogy rájöjjünk, a 
szépségünk nem látható! Azt gondoltuk: 
ennek a Földnek az urai vagyunk. Ezért 
megkaptuk ezt a betegséget, hogy egy 
miniatűr, láthatatlan valami győzzön le 
bennünket, és tanítson meg az alázatra! 

Ez a betegség nagyon sokat vesz el 
tőlünk! Ugyanakkor lehetőséget ad na-
gyon sokat tanulni belőle, hogy mi iga-
zán fontos az életben! Méretre szabott 
betegséget kaptunk!”

Mikor olvastam e sorokat – szinte 
megállt a lélegzetem, és felmerült a kér-
dés is: ezt vajon „megérdemeltük”? És ti, 
kedves olvasóim, hogy gondoljátok ?

Sokat hallunk nap mint nap arról, 
hogyan kell védekezni, milyen körülte-
kintő viselkedésmódot kell megvalósíta-
nunk, fegyelmet gyakorolni (ez is nehéz 
dolog), de emellett az is fontos, hogy 
együtt, egymásért tenni kell „valamit”. 
Nem kellene nagy dolgokat, csak egy-
szer-kétszer telefonálni barátoknak, is-
merősöknek, netán a szomszédra, vagy 
a lépcsőházban lakó idős nénire, bácsira 
figyelni – el kell hinni, hogy egy kedves 
szó, bizony megszépíti az egész napját!

Aztán itt az égető kérdés: mit is csinál-
jak, mihez kezdjek magammal, csalá-
dommal bezárva... mert könnyű annak, 
aki kertes házban lakik, hallani nap mint 
nap. Erre sajnos nincs orvosság, mert 
még úgy látja mindenki, hogy sokáig fog 
tartani ez az elszigetelődés... A televízió 
és az okostelefon is nagy segítség, az ol-
vasásról nem is beszélve. De azért ugye 
egész nap nem lehet csak ezzel foglalkoz-
ni, mert a mi napjaink nem erről szóltak 
békeidőben még a vírus előtt… 

Talán lehetne új ételreceptekkel feldob-
ni a heti menüsort, vagy időigényesebb 
sütemények készítését is próbálgatni, mely 
nemcsak a családnak, de néha a szomszéd-
nak is (remélhetőleg) ízleni fog!

Szerintem nem kell kétségbeesni, hogy 
nincs elég szájvédő maszk, hiszen gon-
dos pétfürdői kezek már készítik, nagy 
hála és köszönet érte. Remélhetőleg nem 

csak egy, de még több is jut mindenki 
számára (talán nem is lesz rá szükség). 
Úgy legyen! 

Ha pedig kifogyott a 
kézfertőtlenítőszer, hát ne búslakod-
junk. Ha a délelőtti órákban vásárolni 
tudunk, mondjuk 2 dl alkoholt a gyógy-
szertárban (de jó az izopropanol is, amit 
a festékboltokban árulnak) és ioncserélt 
vizet (bárhol kapható) – pompásan el 
tudjuk készíteni saját magunk is. Az ösz-
szetétele: 1 dl alkohol, 2 dl ioncserélt víz 
és 20-30 csepp illóolaj. Ennek többféle 
változata lehet: rozmaringolaj: antibak-
teriális, fertőtlenítő hatású, teafaolaj: 
antibakteriális hatású, eukaliptuszolaj: 
fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő és 
szagtalanító hatású.

Miután összeöntöttük és elkevertük 
az összetevőket, szórófejes flakonba tölt-
jük, és kész a nagy mű! Az alkohol szá-
rítja a bőrt, ezért ügyeljünk arra, hogy 
pár használat után kézkrémet kell alkal-
mazni (magam is ezt használom).

Felületfertőtlenítésre használható ösz-
szetétel: 3 dl 20 %-os ecetet (háztartá-
si), felhígítunk 7 dl vízzel, majd hozzá-
adunk 5-10 csepp levendulaolajat. (Ez 
csak azok kedvéért íratott, akinek nincs 
internet-hozzáférése, de vállalkozó ked-
vűek.)

Végezetül visszatérek a címben szerep-
lő, akár bölcsességnek is nevezhető gon-
dolathoz, amely egyben címadója egy 
1964-ben született Illyés Gyula-versnek, 
és mostanában sokszor eszembe jut:
„ A jóban a rossz, a rosszban a jó,
tudod, mi a közös, égi elem?
mitől éh, szomj, gond, szerelem,
minden csapása kibírható?

A rosszban a jó, a jóban a rossz,
mitől fagy s hő egyként csitul,
mit ha birtokolsz, te vagy az úr
hajódon, bárhogy ingadoz,

a jóban a rossz, a rosszban a jó,
egyként az nevetnivaló 
-oktatta Buddha a kulit-

a rosszban a jó, a jóban a rossz 
szólt és ő is, a Szent Okos
könnyet ejtett – hogy elmulik!”

Dr. Kovácsné Dr. Haller Annamária 
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Tanácsok a lelki egészség megőrzéséhez 
járvány idején

Embert próbáló időket élünk mind-
nyájan, és szívből kívánom, hogy minden 
olvasó a lehető legjobb módon vészelje át 
ezeket, ehhez szeretnék pár javaslattal 
hozzájárulni.

Az egészséges ember teste, lelke és szel-
leme is egészséges és harmóniában van. 
Ha ez a harmónia meg-
bomlik, testi és lelki be-
tegségek jelenhetnek meg, 
amik oda-visszahatnak 
egymásra.

A testünkre is vigyáz-
nunk kell, higiéniával, 
vitaminokkal és immun-
erősítő ételekkel, távolság-
tartással, maszk és kesztyű 
viseléssel és otthonmara-
dással, annak, aki ezt meg-
teheti.

A lelkünkre számos ne-
hezítő körülmény hat, ezek 
hatását kell enyhíteni, il-
letve ellensúlyozni. A bizonytalanság és 
félelem gyengítheti az immunrendszert, 
a gazdasági hatások miatti aggódás bo-
rúlátóvá és aggódóvá tehet, a szociális el-
különülés pedig ingerültté. Vegyük észre 
ezeket a jeleket, és tegyünk ellenük.

Van erről egy kedves történet:
„Egy este az öreg cseroki indián mesélni kez-
dett az unokájának arról a csatáról, ami 
minden emberben zajlik. Azt mondta:
– Fiam, a csata két farkas között zajlik,
akik mindannyiunkban ott lakoznak. 
Egyikük a Rossz. A düh, irigység, félté-
kenység, kapzsiság, erőszak, önsajnálat, 
bűntudat, harag, kisebbrendűség, hazug-
ság, hamis büszkeség, felsőbbrendűség és az 
ego. Másikuk a Jó. Az öröm, béke, szere-
tet, remény, nyugalom, alázat, kedvesség, 
jóindulat, empátia, nagylelkűség, igazság, 
együttérzés és a hit.
Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, 
majd megkérdezte nagyapját:
– És melyik farkas győz?
Az öreg indián mosolyogva válaszolt:
– Az, amelyiket eteted.”

A mostani időkre különösen igaz,
hogy eldönthetjük, melyik farkast etes-

sük, mégpedig figyelmünk tudatos irá-
nyításával. Alapelvként elmondható, 
hogy ne arra figyeljünk, amire nem le-
hetünk hatással, hanem arra, amit meg-
tehetünk magunkért és másokért ebben 
a helyzetben.

Csökkentsük vagy szüntessük meg a 

lelki egészségünkre káros tevékenysége-
ket, és töltsük meg időnket építő, gyó-
gyító tevékenységekkel!

Legyünk tudatosak abban, mit és 
mennyi hírt fogyasztunk el, óvakodjunk 
az ellenőrizetlen forrásból származó hí-
rek olvasásától és megosztásától. Bőven 
elég naponta kétszer rátekinteni a hírek-
re, és korlátozzuk magunkat a közösségi 
portálok olvasgatásában is!

Félni, tartani lehet valamitől, a rette-
gést és pánikot azonban kerüljük el. Ne 
rohamozzuk meg az üzleteket, ne vásá-
roljunk fel extrém mennyiséget semmi-
ből.

Próbáljunk meg kedvesek lenni ma-
gunkkal és másokkal. 
Magunkhoz legyünk elnézőek, ha nem 
tudjuk ellátni a napokban megnöveke-
dett feladatainkat, ne törekedjünk tö-
kéletességre. Gyerekeinktől, társunktól 
se követeljük meg mindazt, ami a min-
dennapokban magától értetődőnek szá-
mított. A krízishelyzet mindenkit meg-
viselhet. Azon is kár mérgelődni, hogy 
más hogy viselkedik, mennyire marad 

otthon vagy sem, mert erre sajnos nincs 
ráhatásunk.

Az idősebbek nehezen viselik a be-
zártságot, vagy a tudatot, hogy most 
mindenki őket védi. Fokozódik a gyen-
geség-érzésük és a kiszolgáltatottság-ér-
zésük, ezért lelkileg ingadozóvá válhat-

nak. Keressük meg őket 
többször telefonon, kér-
dezzük meg, mire lenne 
szükségük, beszélgessünk 
velük.

A gyermekeknek őszin-
tén, ugyanakkor pozi-
tívan beszéljünk arról, 
hogy az intézkedések 
azért vannak, hogy meg-
védjenek mindenkit, és le-
hetőleg senkinek se essen 
baja. Az összezártság sok 
családban okozhat inge-
rültséget, vitát. Ilyenkor 
lehetőség szerint inkább 

hagyjuk a felhőket elvo-
nulni, és amikor lecsillapulunk, üljünk 
össze megbeszélni a problémákat. Sok 
család arról számol be, hogy egy közö-
sen kialakított és kifüggesztett napirend 
segített kereteket szabni a megváltozott 
helyzetben.

Kerüljük a politikai vitákat, tegyük 
félre a megosztottságot, most eljött az 
összefogás és szolidaritás ideje.

Próbáljunk meg tudatosan mozgást, 
vidámságot, optimizmust csempészni a 
mindennapokba!

Hallgassunk zenét, táncoljunk, tor-
názzunk, beszélgessünk interneten a ba-
rátainkkal, szeretteinkkel.

Az interneten sok ingyenes online 
programot, műsort, torna, jóga és más 
mozgáslehetőséget találhatunk. Néz-
zünk vidám filmeket, kabaréjelenete-
ket, vegyünk elő régi fényképeket, és 
idézzünk fel szép pillanatokat az éle-
tünkből.

Legyünk sokat a természetben, ker-
tészkedjünk, akinek nincs kertje, ültes-
sen az ablakába virágot.

Kardos Judit fotója

›› ›› ››
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›› ›› ›› Jó érzés látni, hogy az új élet utat 
tör magának. Minden egyes mosoly, jó 
érzés, nevetés erősíti az immunrendsze-
rünket.

Leltározzuk fel erőforrásainkat, mi az, 
ami erőt adhat a mindennapokban. Mi 
az, amit jól csinálunk, van-e tapasztala-
tunk a nehézségek leküzdésében?

Amit jó megtapasztalni, hogy a rend-

kívüli helyzet erősíti a közösséget, és ez 
remélem, nálunk is így lesz. Segítsük, 
bátorítsuk egymást, most vegyük észre, 
ha a másikból előtör a feszültség, és pró-
báljunk meg segíteni neki! Néhány ked-
ves szó, mosoly, figyelem – ez az, amit 
adni tudunk, és ez nem kevés!

Ha pedig valakinek lelki segítségre 
van szüksége, most rengeteg segítő ajánl 

ingyen online beszélgetést, köztük én 
is. E-mail címem: marcso.annamaria@
gmail.com, a telefonszámom: 06-70-
360-71-85.

Ne féljünk segítséget kérni, fogjunk 
össze, együtt meg fogunk ezzel is küz-
deni!

Marcsó Annamária
mentálhigiénés szakember

Vészterhes idők
Vészterhes időket élünk, életünk napok 

leforgása alatt átalakult és átrendeződik.
Amit elképzelni se tudtunk, az vált va-
lósággá. Az eget szelő repülőgépek ezrei 
kerültek le a földre, a minden irányba 
nyitott társadalom magába zárkózik, és 
zárt ajtók mögé bújnak az emberek. Töb-
bé már nem rázzuk meg egymás kezét, 
nem köszöntjük a messziről jött vendéget 
csókkal, hanem gumikesztyűs ökleinket 
ütjük össze, és mormogunk valamit a 
bekötött maszkos szájunkkal köszönés-
képpen. A szabadnak, erősnek, minden 
eddigi korszaknál fejlettebbnek hirdetett 
fogyasztói civilizációnk nem képes meg-
birkózni egy láthatatlan kórral. Nagyon 
sebezhetők lettünk ezek szerint. De min-
denkor azok is voltunk, csak éppen nem 
akartunk erről tudomást venni. Az em-
ber mindig is nagyon sebezhető, megbe-
tegíthető, és könnyen kerül a „szakadék 
szélére”. De eddig a szabados élet délibáb-
ja, a reklámok fényei, a gazdagodás ha-
tártalan lehetőségei lebegtek a szemünk 
előtt, ezek szerepeltek a közgondolkodást 
befolyásolók kínálatában, és nagyjából el-
vakítottak mindenkit. Ezért is rohamoz-
ták meg az egykori keleti blokk népei a 
nyugati társadalom országait. Nekünk is 
az kellett, amit láthattunk nyugaton, de 
most az a kérdés, hogy vajon még mindig 
úgy vágyunk minderre, mint egykoron? 
Aligha hiszem. 

Most jöjjön Dr. Erdő Péter bíboros 
imája, melyet a mostani eseményekre 
adott a magyaroknak:

Mindenható Urunk, atyáink Istene!
Hálát adunk neked a világért, amelyben 

lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát 
adunk a teremtés egész gazdagságáért és 
csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát 
adunk azért, hogy minden pusztító erő el-
lenére megmaradtunk, és képesek vagyunk 

arra, hogy világunkról és önmagunkról új 
és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösség-
ben is harcolhatunk megmaradásunkért 
és azért, hogy életünk egyre szebb és tar-
talmasabb legyen. De mindennél inkább 
köszönjük neked, hogy örök életre hívtál 
meg minket, és Krisztus Urunk megváltó 
halála és feltámadása által utat nyitottál 
nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek 
minket, amelyek ellen a magunk erejéből 
teljesen biztos védelmet még nem találunk, 
átéljük, hogy végül is mindig a te kezed-
ben van az életünk. 

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány 
embereit, hogy mielőbb megtalálják a 
mostani járvány ellenszerét! Adj a társa-
dalmak vezetőinek éleslátást, hogy meg-
felelő intézkedésekkel gátat szabjanak a 
fertőzés terjedésének, segítsék a betegség 
megelőzését, leküzdését és a hatékony esz-
közök eljutását a rászorulókhoz. 

Adj irgalmat és örök nyugodalmat a be-
tegségben elhunytaknak, adj a betegeknek 
gyógyulást, az orvosoknak és az egészség-
ügy munkatársainak erőt, és áldást bátor 
helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, 
a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy meg-
adhassunk minden lelki és testi segítséget 
beteg embertársainknak és a gyászoló vagy 
aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy fele-
lős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljuk a 
betegség terjedésének elkerüléséhez. 
Bocsátsd meg, Urunk, minden bűnünket, 
amit gondolattal, szóval, cselekedettel és 
mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz 
nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyó-
gyítója, könyörögj érettünk!

A fenti imádság elmondásából sokat 
meríthetünk, és tanulhatunk, de talán 

még többre is szükségünk lehet. Mert 
úgy látom, valami sokkal ragályosabb 
és veszedelmesebb láthatatlan kórt ka-
pott el az egész világ, mint amilyen a 
COVID-19. Mégpedig azt, hogy már tel-
jesen hozzászoktunk ahhoz, hogy úgy él-
jük, mintha Isten nem is létezne, és nem 
is szorulnánk Isteni irgalmára, vagyis 
Jézus Krisztusra, úgy amint Ő adni akar-
ja magát. Megismerni rajta keresztül az 
Atyaisten felénk lehajló szeretetét, szaba-
dítását és felemelését. Ennek felismerésé-
hez Isten megvilágosító kegyelmének bő-
séges kiáradására van szükség. A mostani 
vírus okozta krízis azt gondolom, ehhez 
még mindig nem elég.

Isten az embert szabadnak teremtette, 
alárendelte az egész anyagi világot, még 
a vírusokat is. Lehet, hogy ez a mosta-
ni is emberi mű? A világgal az ember 
szabadon rendelkezik, a földet paradi-
csommá, illetve pokollá teheti. Ha egy-
szer pusztítani támad kedve, hát pusztít, 
(gyárt gyilkos gázokat, sugárfegyvere-
ket, atombombákat, biológiai fegyvere-
ket tetszése szerint, rendez I., II. és III. 
világháborút). Istennek pedig ott van az 
egész örökkévalóság, hogy helyre állít-
sa mindazt, amit az ember tönkretett. 
Teremtett mennyországot, angyalokat, 
Megváltót, új eget és új földet, az igaz-
ságosság hazáját. Eltörli a halált, örök 
béke és szeretet világát teremti meg, és 
ide várja igaz gyermekeit. 

Az Isten jót ad, csak az ember hasz-
nálja a lehetőségeit rosszra, ezért kell 
neki először belülről átalakulnia az 
istenihez hasonlóan jóra.
 „Miért mondasz engem jónak? Senki sem 
jó, csak az Isten.” (Lukács Evangéliuma 
18, 19b)
2020. március 27-én írta: 

Halmágyi Zoltán plébános
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Maszk-szabásminta, a leírás az újság 24. oldalán található.
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Maszk-szabásminta, a leírás az újság 24. oldalán található.
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A könyvtár most zárva tart…
Hiányoznak kedves olvasók!

Egy könyvtár a polcokon kutakodó, 
köteteket lapozó, kölcsönző olvasó nél-
kül mit sem ér, de bízzunk benne, hogy 
túl leszünk ezen a nehéz időszakon. 

Könyvtárosként és szülőként is min-
dig berzenkedem a digitális tartalmak 
túlzott használata ellen, miközben jó-
magam is sokszor keresek valamelyik 
keresőprogrammal a szükséges infor-
mációra, ráadásul, ha pozitív és negatív 
érveket kellene felsorakoztatni az in-
ternet mellett és ellen, bizony bőséges 
a sor a pozitívumokat tartalmazó olda-
lon is. Sajnos most gyermekeink is még 
több időt töltenek a számítógép előtt. 
Három gyermekes anyukaként látom, 
tapasztalom, a most az amúgy rugal-
masan, ügyesen átszervezett oktatás-
ban is milyen óriási előnyökkel járnak a 
digitális eszközökben rejlő lehetőségek, 
a világháló tartalmainak okos kiakná-
zása. 

De legyünk körültekintőek, a meny-
nyiségi gépidőt a minőségi számítógépe-
zés váltsa fel, használjuk a józan eszün-
ket, és törekedjünk a mértékletességre, 
hétvégén a kütyümentes napok haszno-
sak lehetnek.

Ne felejtsük el a könyveket sem! Já-
tékra hívom önöket. Több portál is 
javasol könyves kihívásokat – próbál-
juk meg saját könyves kihívásunkat 

összeállítani magunknak, gyermeke-
inknek. Minden háztartásban van ki-
sebb-nagyobb könyvespolc, gyerekeink 
olvasókönyvében, irodalomkönyvében 

is találunk meséket, regényrészleteket, 
verseket. Olvassunk, játsszunk a törté-
netekkel!

Néhány ötlet, hogy mindenapjaink ré-
sze legyen egy kicsi mesés, könyves va-
rázslat. Határozzuk el, hogy hány pont-
ból álljon, lehet 5, 10 napra vagy akár egy 
hónapra szóló, pár perces vagy hosszabb a 
napi játék, kedvünk szerint:
– kezdjük könyveink, könyvespolcunk, 
gyermekeink mesekönyveinek rendbera-
kásával, akár portörléssel egybekötve;
– melyek a legkedvesebbek, ha kézbe 
kerülnek a kötetek, beszélgessünk a tör-
ténetekről, szereplőkről, ki mire emlék-
szik, ki a kedvenc hőse;
– készülhetnek rajzok is a választott, ol-
vasott történetről, szereplőkről;
– keressünk egy vicces verset;
– válasszunk, olvassunk egy állatmesét;
– írjunk kis cédulákra szereplőket, tár-
gyakat, helyszíneket, húzzunk belőlük 
egyet-egyet, és meséljünk saját mesét a 
felhasználásukkal;
– este próbáljuk meg elmesélni, mi 
minden történt aznap, izgalmasabb, sőt 
viccesebb, ha a gyerkőc anya vagy apa 
napját, a szülők pedig gyermekük nap-

ját elevenítik meg, mintha velük történt 
volna a másik napja;
– írjunk receptet kitalált, különleges 
hozzávalókkal (mint például Michael 
Ende: Gombos Jim és Lukács a masi-
niszta című könyvében: „százéves tojás 
mókusfül-salátával, cukrozott gilisz-
ta tejfölös mártásban, reszelt lópata 
fakéregpürével, ecetes-olajos kígyóbőrbe 
töltött párolt darázsfészek, pikáns csere-
bogárcsáp saláta”);
– lapozzunk fel egy könyvet és néz-
zük meg együtt, mit lehet tudni egy 
kötetről (szerző, illusztrátor, oldal-
szám stb.);
– alkossunk szörnyikéket a fantáziánk 
segítségével, próbáljuk meg leírni, leraj-
zolni (pl. hány lábú, hány szemű, mek-
kora fülű, mit eszik, milyen színű, me-
lyek a különleges képességei);
– gyűjtsék össze azokat a könyvcímeket 
az otthoni polcról, melyeknek pl. sárga 
a címlapja, melyeknek csak betűk van-
nak az elején, címükben egy személynév 
szerepel;
– írjuk össze gyermekünk kedvenc meséit, 
melyeket szívesen nézett vagy néz;
– mutassuk meg, mi melyeket szerettük, 
gyerekkorunk régi kedves mesehőseit, a 
Kockásfülű Nyuszit, Vizipókot, Rumcájszt, 
Mirr-Murrt, Mekk Eleket, Lolka és Bolkát; 
– gyűjtsünk össze varázserő fegyvertár 
kellékeket, csajost és fiúsat is (pl. ka-
nyarodva szálló nyílvessző, varázskö-
peny, tűzokádó varázspálca, mindent 
lefagyasztó, pörgő-forgó tündérszok-
nya stb.);
– keressünk jellegzetes állatszereplőket 
(pl. aranyhal, sárkány, unikornis, póni;
– keresgéljünk klasszikus és kortárs író-
ink között, akik álnéven, álneveken ír-
tak, írnak;
– fogalmazzunk meg néhány gondolatot 
arról a könyvről, versről vagy novellá-
ról, mely különösen fontos számunkra, 
többször olvasva is tud újat adni, írjuk le 
kedvenc idézetünket.

Biztos vagyok benne, hogy az ötletelést 
minden játékos kedvű olvasó tudná foly-
tatni, bővítsük, alakítsuk tetszés szerint 
a sort. 

›› ›› ››

Kardos Judit fotója
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Koronavírus. Nem is túl régen a legtöb-
bünknek ez a szó egyet jelentett a messzi 
Kínából induló betegséggel, szörnyülköd-
ve olvastuk a híreket, de valljuk be, meg 
sem fordult a fejünkben, hogy ez lehet 
akár a magyar valóság is néhány hét-hó-
nap múlva. 

A hazai fertőződések megindulásával 
egy időben aki tehette, otthon maradt. 
A természetes félelemérzet más egyéb 
érzéseknek is utat nyitott. Maradjunk 
itthon, de hogyan? Miféle konfliktusok 
sorát indította be ez a felvetés? Mit szól a 
felettesem, ha maradok, ha megyek? Mit 
szól a társam, családom, ha maradok, 
ha megyek? Elviseli a családi kassza, ha 
azt választom, hogy otthon maradok? 
Ezek a nehéz kérdések fogalmazódtak 
meg minden egyes magyar családban az 
utóbbi időben, gyermekes családoknál, 
gyermek nélkül élőknél egyaránt. 
A napi rohanás, arc nélküli intéz-
kedés után most ijesztően hason-
lóak lettek a gondjaink, igaz? 

Ha itthon vagyunk, a házi-
munka, az online tanulás és 
egyebek befejeztével egy vala-
mivel vagyunk egybezárva a 
családunk mellett: a gondolata-
inkkal. Márpedig ezek elég ve-
szélyesek is tudnak lenni, én azt 
hiszem. Aggódunk a családun-
kért, magunkért, a munkánkért. 
Ez az élethelyzet mindenkinek 
új még, persze nem is szeretnénk 
hozzászokni. Nem szeretnénk 
hetente-kéthetente a kapuból 
látni a szüleinket, nagyszülein-
ket csupán egy pillanatra, ami-
kor az élelmiszeres, gyógyszeres 
csomagokat szállítjuk haza ne-
kik. Nem szeretnénk hajnalban 
kelni a bevásárlás miatt, amikor 
10 órára már minden elfogyott a hú-
sos pultból.

Mindenki egyre vágyik: visszakapni a 
régi életét, a régi gondokkal, és élvezni 

a tavaszi nap sugarait, amit idáig olyan 
magától értetődőnek vettünk. Mert hát 
esetleg gyerekkori büntetésként villan 

csak fel a szobafogság ténye. Ki gondol-
ta, hogy egyszer valami oknál fogva fel-
nőttként is meg kell tapasztalnunk? 

Nehéz ezeket a gondolatokat kont-
rollálni, de amondó vagyok, hogy pró-
báljuk meg! Mire fókuszáljunk inkább? 

Ne menjen egész nap a háttérben a 
hírcsatorna, legyünk tájékozottak, de 
próbáljunk meg kevesebb hírt hall-
gatni. Így is elűzve a feltevéseinket 
arról, hogy meddig fog még ez vajon 
tartani. Ez érvényes a közösségi mé-
dia-használatra is! Foglaljuk le ma-
gunkat, próbáljunk házon belül olyan 
tevékenységekbe kezdeni, amelyek fe-
ledtetik velünk azt, hogy be vagyunk 
zárva. Olyanokba, amiknek egy átla-
gos hétvégén nem állnánk neki időhi-
ány, fáradtság miatt (nyilván az adott 
keretek között, amit ez az állapot fi-
zikailag megenged). Hölgyek, urak; 
kezdődhet a tavaszi nagytakarítás, a 
bútorelhúzós portörlés! 

Keressük az öröm forrását otthon, 
a hobbinkban, (egy új hobbiban?), a 
házi kedvencekben, egy könyvben. 
Egymásban! Keressük meg azokat a 
tevékenységeket, amik lecsendesítik a 
viharos gondolatokat, félresöprik a kér-
déseket, és nyugodtabb vizekre visznek 

minket, akár csak néhány órára is. 
Hiszen tudják, örökké nem eshet! 

Ambrus Melinda

Örökké nem eshet!

›› ›› ›› Ha valakinek kedve van, és összeállt 
a teljesített kihívás, névvel, elérhetőség-
gel ellátva dobja be a Pétfürdői Közös-
ségi Ház és Könyvtár postaládájába. Ha 
biztonságosabbnak találják, akkor küld-

jék el elektronikusan a kozossegihaz.
petfurdo@gmail.com e-mail címre. A 
téma megjelölése: KÖNYVTÁRI JÁ-
TÉK legyen.

Ha túl leszünk e megpróbáltatásokkal 

teli időszakon, a résztvevőket jutalmazzuk.  
De ha csak saját örömükre játszanak, 

az is mesés. Legyünk türelmesek, a 
könyvtár visszavár!

Borbélyné Schenek Szilvia

Kardos Judit fotója

Kardos Judit fotója



Pétfürdői Krónika
XVIII. évfolyam 173. szám

16

Önként segíteni veszélyhelyzetben is
A világszerte tomboló koronavírus-jár-

vány egyik pozitív következményeként azt 
tapasztalhatjuk, hogy az emberek napról-
napra tanúbizonyságot tesznek példátlan 
együttműködő-képességükről. Ha csak 
közvetlen környezetünket, Pétfürdőt néz-
zük, láthatjuk, hogy újabb és újabb cso-
portok születnek, hogy segítsenek a nehéz 
helyzetben lévő embereken. 

A helyiek közül sokan hivatásszerűen 
látják el feladataikat, legyen szó a Gon-
dozási Központ munkatársairól, a Pol-
gármesteri Hivatal dolgozóiról, a köz-
tisztviselőkről, a közterületfelügyelőkről, 
a polgárőrségről. De mellettük nagyon 
sok civil ember is tesz, és szeretne tenni 
azért, hogy mindenki számára túlélhető 
legyen ez a nehézségekkel teli időszak. 

Éppen ezért, a tenni akarást látva, 
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 
önkénteseket toboroz, akik szervezetten 
ebben a szellemben tevékenykednének 
tovább. A csoportot összetartó önkor-
mányzati képviselőt, Molnár Gyula 
Lászlót kérdeztük a részletekről:
– A veszélyhelyzetre való tekintettel 
Pétfürdő Nagyközség Önkormányza-
ta önkénteseket toboroz. Milyen fel-
adatok várnak majd rájuk?
– Elöljáróban el szeretném mondani, hogy 
az elmúlt hetekben sem tétlenkedtek a 
képviselők, vagy az önkormányzat. De 
most a munkának egy olyan szakaszához 
érkeztünk el, amikor szükség lesz külső se-
gítőkre is. Dióhéjban áttekintve az eddigi 
történéseket: a veszélyhelyzet kihirdetése 
után, 2020. március 14-én, szombaton este 
rendkívüli testületi ülést kezdtünk el szer-

vezni Nagyné Szigeti Mária, Béni Norbert 
önkormányzati képviselők és jómagam. 
Majd a március 15-ei megemlékezésen 
tárgyaltunk erről a kibővült képviselő-tes-
tülettel. Ezután le is zajlott a rendkívüli 
testületi ülés, ahol az óvoda és a bölcsőde 
rendkívüli szünetéről döntöttünk. 

Az első pillanattól kezdve Nagyné 
Szigeti Mária és Béni Norbert képviselő 
társaimmal felajánlottuk a polgármester 
asszonynak, hogy ha bármiben segítség-
re lenne szüksége, számíthat ránk. 

Március 19-én volt az első alkalom, 
hogy a polgármester asszony igénybe 
vette munkánkat. Konferenciahívással 
egyeztettünk vele a maszkkészítés szük-
ségességéről, illetve javasoltuk, hogy 
azokhoz is juttassunk el tájékoztatást, 
akik nem nézik az internetet. Végül is 
felkért minket arra, hogy keressünk 
vállalkozót, illetve elérhetőségeket. Ezt 
jómagam végeztem. 5 000 maszkra 
kértünk árajánlatot, 2 000-et engedé-
lyezett. Az elkészült első tájékoztatót is 
kiszórtuk. A kijárási korlátozásról szólót 
is mi juttattuk el a péti postaládákba, 
de ehhez már segítőket is hívtunk. Akik 
részt vettek a munkában: Farsang Ben-
ce, Parrag Tamás, Király Gáborné, Nagy 
Botond, Németh Viktor, Szabadics Nóra, 
Révész Andrea, Sülléné Nagy Andrea. 
Azóta már jelezte a polgármester asszony 
és a jegyző asszony is, hogy elképzelhető, 
a maszkok kihordásába is be kell segíteni. 
Feltételezem, lesz még több tájékoztató is, 
amit el kell juttatni a pétiekhez.
– Ez a képviselői hármas, vagyis 
Nagyné Szigeti Mária, Béni Norbert 

és Ön szervezik majd az önkéntesek 
munkáját, és fogják össze a csoportot?
– Igen, mi hárman segítjük, koordinál-
juk a munkát, meg tevékenyen részt is 
veszünk benne. Rendkívüli helyzet van, 
és mi is abból indultunk ki, hogy amit 
tudunk, megteszünk, nemcsak képvise-
lőként, hanem emberként is. Hála a jó 
istennek, azt látjuk, hogy a környeze-
tünkben is egyre többen vannak, akik, 
amiben tudnak, segítenek. Aki varrni 
tud, az varrjon, akinek autója van, és 
abban tud segíteni, hogy a szórólapot az 
egyik helyről a másikra elviszi, akkor ab-
ban segítsen. Aki képes talpalni, az tal-
paljon. Nem tudom, hogy még milyen 
problémák merülhetnek fel, vagy miben 
kérhet az önkormányzat segítséget, hi-
szen soha nem volt még ilyen helyzet, és 
remélhetőleg nem is lesz. De szó szerint 
az a jó, ha minél többen vagyunk, és 
minél gyorsabban végre tudunk hajtani 
egy feladatot, persze betartva a fertőzés 
megelőzésének szabályait. Mi is maszk-
ban és kesztyűben dolgozunk. Az a leg-
fontosabb, hogy mindent megtegyünk 
azért, hogy mi, pétfürdői emberek a le-
hető legkisebb veszteséggel tudjuk átvé-
szelni együtt ezt a koronavírus-járványt. 
– Aki önkéntes szeretne lenni, ho-
gyan teheti meg?
– Keressenek a 06-70/366-41-98-as tele-
fonszámon vagy a molnargyulalaszlo@
gmail.com e-mail címen. 
– Eddig hányan jelentkeztek?
– Körülbelül 15-en vagyunk most. Ami-
kor megköszöntük a segítséget az eddi-
gi önkénteseknek a Facebookon, akkor 
többen jelezték, szeretnének csatlakoz-
ni. De vannak közöttünk olyanok, akik 
hamarosan kieshetnek, ha a járvány 
súlyosbodik, mert többen a Gondozási 
Központban dolgoznak és van, aki ön-
kéntes katona. Van, aki a délelőtti órák-
ban ér csak rá, és van, aki a délutáni-
akban. Ezért lenne jó, ha minél többen 
lennénk. 
– Kikre számítanak?
– Semmiképpen sem a 65 év feletti ve-
szélyeztetett korosztályét, inkább a fia-
talabbakét, a 20-tól 45 évesek jelentke-
zését várjuk. 

Borzási Nikoletta

Áldott húsvéti ünnepeket
kívánunk 
minden pétfürdőinek!
Béni Norbert, Molnár Gyula László, 
Nagyné Szigeti Mária
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Pétfürdő is tűt, cérnát fogott
Egymás védelme érdekében fontos a  

maszk viselése. Jelenleg nehézkes a beszerzé-
se, ezért országszerte rengeteg civil, önkéntes 
maszkvarró szerveződésre látunk példát. 
Ügyeskezű nagymamák, a home office 
mellett némi időt felszabadító háziasszo-
nyok, GYES-en, GYED-en lévő anyukák, 
fiatalok és középkorúak, sőt még férfiak is 
segédkeznek abban, hogy a környezetük 
biztonságban érezze magát, mikor kilép az 
utcára. Pétfürdőn is elindult ez a kezdemé-
nyezés. A riport a teljesség igénye nélkül ad 
körképet, sajnos nem tudok mindenkit be-
mutatni, ezt bocsássák meg nekem.

Március 22-én S.O.S. Pétfürdő cso-
port néven Dombi Norbert önkor-
mányzati képviselő kezdte el összeszer-
vezni azokat a pétieket, akik segítenének 
a védőfelszerelés gyártásában.
Dombi Norbert (továbbiakban D. 
N.): Látva az Európában zajló folyama-
tokat, és hallva a központi üzeneteket 
és a pétfürdőiek hangját, úgy döntöt-
tem, hogy megpróbálom összeszervez-
ni azokat a pétieket, akik önzetlenül 
vállalnának a közösségért ilyen jellegű 
segítő munkát. Jelenleg 34 tag van a 
csoportban. Ebből nem mindenki varr. 
Vannak, akik szabnak, akik az anyagot 
adják, gyűjtik, és olyanok is, akik majd 
segítenek eljuttatni a kész maszkokat. 
Péti magánszemély mindenki. Ingyen 
végzik ezt a nem kis munkát. Kivétel 
nélkül csodálatos emberek.
– Mennyire biztosított az anyag után-
pótlása?
D. N.: Anyagból van most éppen. Fo-
lyamatosan tudnak szabni a hölgyek. 
De előbb-utóbb el fog fogyni. A gumi 
kerül csupán pénzbe, ráadásul kicsit 
körülményes a beszerzése. Nagyon fogy 
ezekben a napokban. Így amikor nincs 
gumi, akkor szalagos maszkok készül-
nek. Ugyanakkor volt, aki adott gumit, 
cérnát, volt, aki pénzzel támogatta a 
munkát, abból is gumit vásároltam.
– A munka ütemezését és a szállítást 
hogy szervezik meg?
D. N.: A harmadik napra alakult ki, 
hogy a különböző formák, szabásmin-
ták alapján beállt az a munkarend, 
mely szerint el tudott indulni rendesen 
a gyártás. Több csoport dolgozik össze. 

Megvan, hogy ki melyik varrónőnek 
szab. Ki kinek segít. Elviszik egymásnak 
a nyersanyagot, én gyűjtöm az anyagot, 
veszem a gumit, a facebook csoportban 
próbálom az információkat mozgatni és 
kiszállítok.
– Hány darab a kitűzött cél? Eddig 
mennyit készítettek el?
D. N.: Darabszámot nem tudok pontosan 
mondani, csupán saccolni, 8-900 db-ra te-
hető a számuk,  ugyanis akik készítik, sze-
mélyesen is adnak azoknak, akik kérnek. 
Az első komolyabb adagot március 28-án 
vittük ki. Körülbelül 800 darabot. De ké-
szül már a következő nagyobb csomag.

Értesültem arról is, hogy az önkor-
mányzat is rendelt 2 000 db maszkot. A 
legutolsó információm, hogy a megren-
delést még nem igazolta vissza a cég. De 
bízom benne, hogy belátható időn belül 
elkezdődik a gyártásuk és a kihordásuk.  
(Az interjú március 29-én készült. Azóta 
az önkormányzat elkezdte a maszkok ki-
osztását./Szerk./) A célkitűzés az lenne, 
hogy mindenkinek legyen 1 db maszkja 
Pétfürdőn. A csoporthoz csatlakozhat 
bárki, bármikor, ha engem megkeres, 
vagy azok közül valakit, aki már a cso-
portban van.
– Mennyire védenek az elkészült vé-
dőfelszerelések?
D. N.: Ezek a maszkok nem hivatalos eü. 
maszkok. Ezt tudni kell. Rendszeresen 
mosni, fertőtleníteni és vasalni kell! In-
kább szükségmegoldás. De én is viselem. 

Önkéntes péti segítőink
Az S.O.S. Pétfürdő csoportot azonban 

már megelőzték többen is, akik egyéni 
indíttatásból, a szűkebb környezetük 
számára fogtak bele a maszkok gyártásá-
ba. Voltak, akik a csoporton belül foly-
tatták a tevékenységet és voltak, akik 
továbbra is egyedül végzik a munkát.

Bak-Nagy Bettina sokak számára is-
merős lehet, hiszen kozmetikai szalont 
működtet Pétfürdőn. Hogy megóvja 
vendégei egészségét, a szolgáltatása je-
lenleg szünetel. Mivel februárban vég-
zett el egy varrótanfolyamot, és szerette 
volna a szabadságát hasznosan eltölteni, 
az ötlet adott volt. A gyakorlás mellett 
segíteni is tudott a családtagjainak, ba-

rátoknak, ismerősöknek és egy kisbolt 
dolgozóinak. 

Az alapanyagokat saját költségén sze-
rezte be, és az otthon talált maradék 
anyagokat is felhasználta, így próbálta 
költséghatékonyabbá tenni ezt a tevé-
kenységet. Nagy örömmel segít ismerő-
seinek, számára egyelőre elég feladatot 
ad ennek a szűkebb rétegnek az ellátása.

Hosszú-Bardócz Éva szintén egyedül 
kezdte a maszkok gyártását. Róla sokan 
tudták, hogy ügyesen varr, többen is aján-
lották neki a csoportot, így vált tagjává.
Hosszú-Bardócz Éva (továbbiakban 
H-B. É.): Eleinte egyáltalán nem akar-
tam házilag varrott maszkokat készíteni, 
mert rengeteg ellentmondásos informá-
ció terjedt el a használatukkal kapcsolat-
ban. De úgy éreztem, hogy eljutottunk 
abba az állapotba, amikor már nem ül-
hetek tovább tétlenül. 

Miután megvarrtam az elsőt és kipróbál-
tam, rájöttem, hogy jót tesz. Az ember védve 
érzi magát, bár nem feltétlenül véd úgy, aho-
gyan szeretnénk. Jót tesz, mert a maszkot 
viselők messziről elkerülik egymást, nem 
állnak közel egymáshoz, így könnyebb be-
tartani a fizikai távolságot. Úgy voltam vele, 
ha már ennyit elérek, hogy nyugodtabb lesz, 
aki hordja, akkor is megéri, ráadásul az egy-
szer használatos megoldásoknál jóval kör-
nyezettudatosabb. Fontos, hogy alaposan 
megmosott kézzel nyúljunk hozzá, mikor 
felvesszük, használat közben ne piszkáljuk, 
néhány óra után le kell venni, cserélni kell, 
mosni, fertőtleníteni.
– Mennyire időigényes egy ilyen 
maszknak az elkészítése? 
H-B. É.: Számos szabásminta elérhető 
az interneten, amivel én dolgozom, az 
egy háromrétegű konstrukció, amiben 
a harmadik réteg egy zseb, cserélhető, 
negyedik réteg, egy szűrőbetét számára 
azoknak, akik úgy érzik jónak. Alapve-
tően nem bonyolult, 20 perc alatt készül 
el egy darab, szabással együtt.
– Segítesz azoknak, akik a szűkebb 
családnak szeretnének egy-egy ilyen 
maszkot készíteni?
H-B. É.: Van egy blogom, amit szeren-
csére egészen sokan olvasnak, ehhez kap-
csolódóan pedig létrehoztam egy zárt 
csoportot a szociális médiában. ›› ›› ››
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›› ›› ›› Most ugyan folyamatosan jár a gép, 
és nem igazán tudok az üzenetekre figyel-
ni, de nagyjából kétnaponta azért igyek-
szem válaszolni a felmerülő kérdésekre. 
– Mennyi anyag áll rendelkezésedre, 
van-e forrásod az utánpótlásra? 
H-B. É.: Az elmúlt tíz évben felhalmo-
zott textileket használom most, még jó 
pár maszk elkészítéséhez elég, ami a na-
gyobb gond, hogy bekövetkezett, amire 
sosem gondoltam volna: hiánycikk lett 
a gumi és a fehér cérna. A közös varró-
csoportban igyekszünk áthidalni eze-
ket a fennakadásokat, így mindig kerül 
alapanyag azokhoz, akik épp hiányt 
szenvednek valamiben. Nagyszerű lát-

S. O. S. Pétfürdő tagjai: Dombi Norbert, Balogh Magdolna, Bálint Mária Bánó 
Hajnalka, Borbándi Ambrusné, Csincsiné Koltay Gabriella, Egyed Alexandra, 
Enyingi László, Gerlei-Tokos Adrienn, Hajcsikné Kiss Andrea, Hosszú-Bardócz Éva, 
Huszák Lászlóné, Juhász Orsolya,  Kerekes Andrea, Kis Julianna, Kiss Anita, Kiss 
Viktor, Kissné Mészáros Zsuzsa,  Koltay Zoltánné, Kovács Józsefné, Lujber Tibor, 
Lukatsik Dávid, Mayer Szabina, Hanna, Mayer-Karaoglan Izabella, Mesterné 
Aranka, Mike Melinda, Nagy Petra Bernadett, Parrag Tamás, Radovitsné Hornyák 
Marianna, Sandáné Gertrúd, Simák Alinka, Simák Rebeka, Simákné Tremmel 
Alinka, Szedmákné Kovács Zsanett, Takács János, Varga Erika, Winterné Mester 
Eszter, Winter Zoltán

ni, hogy olyan emberek, akik korábban 
nem ismerték, most támogatják egy-
mást, ez mindenképpen pozitív hozadé-
ka ennek a mostani, nehéz helyzetnek. 

Azt gondolom, hogy keresve sem talál-
hattam volna nemesebb célt ezeknek az 
anyagoknak a felhasználására.

P. Szabó Orsi

Egy szép csendes napon, március 15-én…
Ősi szükséglete az embernek, hogy ünne-

peljen. Ösztönösen vágyik arra, hogy fon-
tos eseményekről, évfordulókról – legyen az 
országos, családi, baráti, vagy éppen egyéni 
apróság – megemlékezzen. Fontos ez ahhoz, 
hogy tudjuk, merre tartunk kitűzött célja-
ink elérésében, hol tartunk az életünkben, 
karrierünkben, jellemünk fejlődésében… 

Hol is tartunk, tartottunk most 2020. 
március 15-én? Csendes napnak ígérke-
zett ez a vasárnap, miután megszületett 
a döntés arról, hogy a 
Magyarországot érin-
tő járványmegelőzési 
intézkedések okán or-
szágszerte elmaradnak 
a 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett 
ünnepségek. Vajon 
tényleg csendes nap 
volt? Ebben a vészter-
hes időszakban talán 
sokkal nagyobb szük-
ség volt az ünneplésre, 
mint máskor.

Pétfürdőn, a bejelentést követően 
a megemlékezés szervezői: Pétfürdő 
Nagyközség Önkormányzata, a Pétfür-
dői Közösségi Ház és Könyvtár, vala-
mint az ünnepi műsorral készülő „Pa-
nelkuckó” Napköziotthonos Óvoda, és 
a Horváth István Általános iskola peda-
gógusai egyöntetűen mondták azt, hogy 
ha van rá mód, részt akarnak venni ab-
ban, hogy mi, pétiek, ha nem is közö-

sen, de a Pétfürdői Közösségi Televízió 
képernyője előtt ünnepelni tudjunk.

A műsorban fellépő Napraforgó cso-
port ovisait Hajcsikné Kiss Andrea, Varga 
Erika, és Bogdányi Éva készítette fel. A 
Horváth István Általános Iskola 7. osz-
tályos diákjai hetekkel korábban Kucse-
ra Károlyné Kovács Szilvia, Jurácsikné 
Vékony Anna és Cseresznyés Zsuzsanna 
vezetésével kezdtek készülni az ünnep-
ségre. Mindkét fellépő gárda mögött hi-

ányzásokkal nehezített próbák sora volt. 
Üres színházteremben, de megtartották 
a főpróbákat, ünneplőbe, népviseletbe 
öltözve, az eseményhez méltón álltak 
színpadra a gyerekek. Miskolczi Ferenc 
alpolgármester számára sem volt kérdés, 
hogy a televízió képernyőjén keresztül 
elmondja ünnepi beszédét. Március 15-
én, vasárnap reggel a pétfürdői szoká-
sokhoz híven, sor került az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc emlékmű-
vének megkoszorúzására is, ahol Pét-
fürdő Nagyközség Önkormányzatának 
képviselő-testülete zártkörben tisztel-
gett a hősök előtt.

Ez az igény és ragaszkodás ahhoz, hogy 
mindegy milyen formában, de ünnepel-
ni, emlékezni tudjunk, bizonyítja, hogy 
nemzeti öntudatunk, magyarságunk 
mennyire fontos, hogy mennyire szük-
ségünk van annak a kinyilatkoztatására, 
hogy mi egy nemzet vagyunk és összetar-
tunk. Borzasztó fontos üzenet ez ebben 
az egymásra figyelő, felfokozott, feszült 
időszakban, mikor felértékelődik saját és 
családtagjaink, barátaink, munkatársa-
ink, vagy az egész település egészsége.

Nem tudom, hogy tudatos volt-e a vá-
lasztás, mikor az iskola előadását állították 
össze. A darabban olyan történetet dol-
goztak fel a 7. osztályosok, mely a vidéki 
emberek cselekedeteit, hőstetteit állította 
középpontba a forradalmi időkben. 

Tanulságos végiggondolni, hogy 
egyéni szinten lehet, kevésnek tűnik, 
amit tehetünk a hazánkért, de ha sok 
ilyen apró döntés születik, bármi meg-
történhet. 

Mikor ezt a cikket írom, március 20-a 
van, este 10 óra, nem tudom mi lesz egy 
hét múlva, vagy mikor ez a cikk megje-
lenik a Pétfürdői Krónika hasábjain. De 
ha a lelkesedésünk és a megoldás keresé-
se most nem hagyott el minket, akkor a 
jövőben a reménynek sem szabad.

Pardiné Szabó Orsolya

Napraforgó csoport
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Koronavírus!

A koronavírus-járvány miatt bevezetett rendkívüli intézkedésekkel összefüggésben, valamint az Országos Polgárőr Szö-
vetség elnökének körlevele alapján a településen működő Polgárőr Egyesület a Pétfürdőn rendelkezésre álló kommunikációs 
eszközök útján köteles felhívni a lakosság – főként az idős, egyedül élők figyelmét – a trükkös tolvajok, csalók elleni védeke-
zésre, akik főleg a bevásárlással, a gyógyszer beszerzésével, a közműmérők leolvasásával, illetve különböző díjak beszedésével 
próbálják megtéveszteni az embereket. Ehhez kérjük a családtagok felvilágosító és tevékeny segítségét. Leggyakrabban az 
egyéni védő-, fertőtlenítő eszközök felkínálásával követik el a bűncselekményt!

Az ismertetett bűncselekményekre utaló jelek észlelésekor haladéktalanul tegyenek bejelentést a 112-es telefonszámon, 
megjegyezve az elkövetőt azonosítható egyedi jegyeket.

Pétfürdő Polgárőrsége az OPSZ körlevele alapján felhatalmazást kapott a járőrözés során a tanuló ifjúság 8.00–13.00 óra 
közötti közterületen való tartózkodásának ellenőrzésére. Jogosult és köteles felszólítani a csoportosult, csellengő fiatalokat 
a közterület elhagyására, a mielőbbi hazatérésre. Ellenkezés, kirívó magatartás esetén jogosult az eljáró hatóság értesítésére.

Településünk polgárőrsége a rendelkezésre álló eszközökkel, óvintézkedésekkel vállalja a vírus elleni közösségi védekezés-
ben való részvételt, amennyiben erre a nagyközség vezetése igényt tart.

Kérem a tisztelt pétfürdőieket, hogy megértően és támogatva a kormány és az önkormányzat intézkedéseit, 
járuljanak hozzá az emberiséget veszélyeztető járvány terjedésének megelőzéséhez!

2020. március 31.

Pétfürdő Polgárőrsége
Lujber Tibor

TÁJÉKOZTATÁS

A Pétkomm Kft. tájékoztatja önt, hogy a koronavírus magyarországi megjelenése miatt A kijárás korlátozásáról szóló 71/2020. 
(III.27.) Kormányrendelet értelmében társaságunk személyes ügyfélszolgálata és pénztára határozatlan ideig zárva tart.
Kérjük, amennyiben kérdése van vagy ügyet szeretne intézni, telefonon illetve írásban keresse Társaságunkat az 
alábbi elérhetőségeken:
telefonon a 06-88-476-172 vagy a 06-88-783-166 számon,
elektronikusan e-mailben a petkomm@petkomm.hu címen.
Távhőszolgáltatási egyenlegüket regisztrálást követően ellenőrizhetik az e-ügyfélszolgálati elérhetőségünkön, az alábbi linken: 
http://petkommkft.hu/tavhoszolgaltatas/e-ugyfelszolgalat

Telefonos ügyfélszolgálatunk nyitvatartása:
Hétfő: 7.30–11.00, 12.00–16.30
Kedd - Szerda - Csütörtök: 7.30–11.00, 12.00–14.30
Péntek: 7.30–12.00

A távhőszámla kiegyenlítése érdekében az április hónapban (illetve a kijárási korlátozás elhúzódása esetén az érintett 
hónapokban) kiállított számla mellé csekket is csatolunk.

Amennyiben a távhőszámla ellenértékét banki utalással kívánja kiegyenlíteni, kérjük, hogy a megjegyzés rovatba feltétlenül 
szerepeltesse U betűvel kezdődő Felhasználóazonosító-számát, mely a számla első oldalán, a jobb oldalon lévő első táblá-
zatban található. Eseti átutalás esetén társaságunk számlaszáma: 11748076-25506039.

Továbbá tájékoztatjuk önt, hogy amennyiben a kialakult helyzet miatt nem tudja határidőben kiegyenlíteni a számla el-
lenértékét, társaságunk nem számít fel késedelmi kamatot a 2020. március 28-át követően a veszélyhelyzet fennállása idején 
keletkezett tartozás után.

Megértését köszönjük.
PÉTKOMM Kft.



Pétfürdői Krónika
XVIII. évfolyam 173. szám

20

„Tiszán innen, Dunán túl”
A Pétfürdői Közös-

ségi Ház és Könyvtár 
március 10-én ismét 
otthont adott a „Tiszán 
Innen, Dunán túl” 
országos Népdalének-
lési minősítő verseny 
Veszprém megyei for-
dulójának. 2020-ban 
19 iskolából 56 felső 
tagozatos és középisko-
lás tanuló vett részt a 
megmérettetésen.

A három tagú zsűri 
elnöke Vakler Anna 

népdalénekes, népzenetanár, A ma-
gyar népi énekiskola társszerzője volt. 
Az ítészek között helyet foglalt Berki 
Lilla népdalénekes, a Székesfehérvári 
Hermann László Zeneművészeti Szak-
gimnázium és AMI népiének tanára, 
valamint Németh István népzenegyűjtő, 
szerkesztő, az MTA Zenetudományi In-
tézet Népzene Archivumának nyugal-
mazott vezetője.

A diákok három korcsoportban és a 
korcsoportokon belül három kategóriá-
ban indulhattak, vagyis szólóének, kis-
együttes és énekegyüttes kategóriákba 
jelentkezhettek.

Finom pogácsák, kellemes zene, 
jó hangulat…

Ezek jellemezték a Pétfürdői Közös-
ségi Ház és Könyvtár által immáron 
tizenkettedszerre megszervezett Télűző 
Pogácsafesztivált. Február 22-én, szom-
baton reggel kilenc órától érkeztek a 
gusztusos péksütemények a jótékonysági 
felhívásunkra, melyre idén összesen 45-
en jelentkeztek. Név szerint: Bednárszky 
Ferencné, Bokor Lászlóné, Boncz László-
né, Borbándi Ambrusné, Borszukné Kropf 
Ilona, Börcziné Horák Éva és Börczi Bar-
nabás, Cseh Zsuzsanna, dr. Tóth Lászlóné, 
Felnagy Lászlóné, a FutaPét Tömegsport 
Egyesület nevében Baranyai Lászlóné és 
Szpisjákné Baráth Rita, Fülöp Andrea, 
Gelencsér István, Horváth Ferencné, Hor-
váth Lászlóné, Horváth Sándorné, Izer 
Blanka, Kerekes Andrea, Kissné Sáfrány 
Katalin, Kolping kollégium, Kovács Bog-
lárka, Kovács Gergő és Kovács Alexa, Ku-
csera Károlyné, Lujber Tiborné, Megyesi 
Pálné, Nagy Gáborné, Németh Gyuláné, 
Petres Gyuláné, Radovitsné Hornyák Ma-
rianna, Révész Andrea és Farkasné Sallai 
Bernadett, Rózsahegyi Jánosné, Sebes-
tyén Emma és Sebestyén Mia, Stéger Ági, 
Strenner Istvánné, Süle Erika, a Szabad-
téri Büfé csapata, Szabó Lászlóné, Székely 
Istvánné, Szigeti Frigyesné, Szuper Judit, 
Tetzl Máté, Tetzl Réka, Tóthné Sebestyén 
Zsuzsanna, Varga Károlyné, valamint 

Zsóri Lászlóné sütött finomabbnál fino-
mabb pogácsát.

Délután már pincétől a padlásig meg-
telt az intézmény szereplőkkel és ven-
dégekkel. A színházteremben először 
Sebestyén Emma 8. a osztályos tanuló 
szavalta el Sarkady Sándor: Kikiál-
tó című versét, majd Angeli Katalin, a 
Közösségi Ház igazgatója köszöntötte 
a megjelenteket. Ezután az emléklapok 
átadására került sor. A műsort a Péti 
Férfikar folytatta, utánuk a „Panelkuc-
kó” Napköziotthonos Óvoda Micimac-
kó csoportja lépett színpadra. Az oviso-
kat Ódor Kamilla 7. b osztályos tanuló 
követte, aki Csiki megyei népdalokat 
énekelt, majd Strenner Barnabás 8. b 
osztályos tanuló szavalta el Csokonai 
Vitéz Mihály: Dorottya című művé-
nek előszavát. Az Eszterlánc Mazsorett 
Együttes Viola csoportjának Fireball 
című koreográfiája után a Dance Action 
SE gyerek korcsoportja mutatta be Jai 
Ho című produkcióját. Ezután a mazso-
rettes Jázmin csoport pomponos számát 
láthattuk. A táncosok után az énekeseké 
lett a színpad. Három 6. b osztályos di-
áklány: Balogh Panna, Csapó Emma és 
Kedves Dorina zalai párosító énekekből 
összeállított népdalcsokrot adott elő. 
Utánuk ismét a mazsorettes Viola cso-

port következett, akik vadonatúj pom-
ponos koreográfiájukat mutatták be.

A Dance Action is több performansszal 
képviseltette magát. Először a Spanyol 
tűz című számot adta elő egy trió, majd 
a juniorok mexikói koreográfiáját lát-
hattuk. A színháztermi műsorban az 
ifjak mellett az érettebb korosztályok 
is képviseltették magukat. A Muskátli 
Táncegyüttes először szatmári táncot 
mutatott be, majd a Vadrózsa Citeraze-
nekart hallhattuk. Zárásként a muskát-
lisok fergeteges tvisztteléssel lepték meg 
a nagyérdeműt, amit vastapssal jutal-
maztak a jelenlevők.

A program a pogácsák vásárával foly-
tatódott. A befolyt összeget, összesen 
82 500 Ft-ot idén a Horváth István Ál-
talános Iskola Napsugár Alapítványának 
ajánlotta fel a Közösségi Ház. Ám a vá-
sárral korántsem ért véget a rendezvény. 
Az emeleti nagyteremben a felnőtteket 
Droppil Tibor szórakoztatta harmoni-
kaszólójával, a földszinti előcsarnokban 
pedig a gyerekeket lufibohóc és arcfestés 
várta. Hogy ne maradjon senki szomjan, 
arról a Várpalota-Pétfürdői Kertbarát 
Kör hölgytagjai gondoskodtak, akik te-
ával, forralt borral és ásványvízzel kínál-
ták a vendégeket. 

Maurer Anita

›› ›› ››A zsűri tagjai
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Közlemény az óvodai beiratkozásról

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások 
módja a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján megváltozott.

A KORÁBBAN MEGHIRDETETT SZEMÉLYES TALÁLKOZÁSON ALAPULÓ BEIRATKOZÁS ELMARAD!
A kötelező felvételt biztosító óvoda, Pétfürdő tekintetében a „Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda 2020. április 21-ig 

hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda 
felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. 

Ha tehát a szülő a pétfürdői óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt 
biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet 
biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is. 

Ennek ellenére azt kérjük mindenkitől, akinek a gyermeke 2016. szeptember 1. – 2017. augusztus 31. között szüle-
tett, és még nincs óvodai jogviszonya, hogy legalább telefonon vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával, 
és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.

Telefonszám: +36 88 476 381
Email: panelkucko.ovoda@upcmail.hu
Az óvoda a felvételről írásban kiértesíti a szülőt.
Kérem, hogy aki más településről a pétfürdői óvodába kíván jelentkezni, a mellékelt Szándéknyilatkozatot töltse ki és 

küldje meg számunkra.
Ha az óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának eljut-

tatott szándéknyilatkozatok elbírálásra kerülnek. 
Az óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a 

gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.
Pétfürdő, 2020. március 31.

Porogi Lajosné sk.
 intézményvezető

›› ›› ›› A zsűri 4 bronz, 12 ezüst, 7 arany 
és 17 kiemelt arany minősítéssel érté-
kelte a produkciókat. A kiemelt arany 
díjazásban részesülők közül pedig to-
vábbjutottak az országos megmérette-
tésre. 

Az I. korcsoportosok, vagyis az 5-6. 
osztályosok szólistái közül továbbjutott 
Bognár Boglárka és Nagy András Miklós, 
a kisegyüttesek közül a Csalogányok 
(Kalmár Kíra Karina, Molnár Zoé, Nagy 
András Miklós) és Bognár Boglárka, 
Tóth Nóra, Kövi Veronika együttese, 
az énekegyüttes kategóriában pedig a 
Gyönygyörgetők (Molnár Zoé, Kalmár 
Kíra Karina, Csányi Sára Márta, Kovács 
Gabriella, Farkas Fruzsina, Nagy And-
rás Miklós).

A II. korcsoport, 7-8. osztályos in-
dulók szólóének kategóriájában Barta 
Naominak és Dávid Eszternek, kis-
együttesek közül Bakács Dániel, Hor-
váth Rajmund Rómeó és Sebők Róbert 
formációjának, valamint énekegyüttes 
kategóriában a Dúdoló énekegyüttesnek 

(Barta Naomi, Foltán zsóka, Havér Sára, 
Károlyi Zsófia, Kiss Anna, Kiss Róza) sza-
vazott bizalmat a három tagú zsűri.

A III. korcsoportban a 9-12. osztályos 
tanulók indulhattak. A szólóénekesek 

közül Lakatos Roberta és Kiss Anna, kis-
együttesként Kalmár Petra és Pálfi Máté 
érdemelte ki a továbbjutást.

Borzási Nikoletta

A verseny résztvevői
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Pétfürdői Krónika

Pétfürdői Krónika - Pétfürdő Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja.
Kiadja: Pétfürdő Önkormányzata megbízásából a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár. Felelős szerkesztő: Angeli Katalin. Tördelő: Monok Petra

A szerkesztőség címe: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. Telefon: 88/476-891.  A leveleket a szerkesztőség címére küldjék.
Névtelen, bérmentesítés nélküli leveleket nem fogadunk. Kéziratot nem adunk vissza. Lapzárta minden hónap 5-én.

Hírek, közlemények

Leírás az újságban található szabásminta alapján készülő maszkhoz
Fontos tudni, hogy ez a textilmaszk nem nyújt teljes körű védelmet az új koronavírus- fertőzéssel szemben. Arra figyelmeztet, 
hogy minél kevesebbszer nyúljunk az arcunkhoz, ha vásárlás, vagy egyéb ügyek intézése miatt el kell hagynunk otthonunkat. 
Ez azért fontos, mert a vírusokat, kórokozókat legtöbb esetben a kezünkkel visszük fel az arcunkra, ahol az orrunkon, szánkon, 
szemünkön keresztül juthatnak a szervezetünkbe. 
Tehát abban segít, hogy tudatosan leredukáljuk ezeket az önkéntelen mozdulatokat. A maszkot abban az időben visel-
jük, amikor elmegyünk otthonról, és óhatatlanul másokkal is találkozunk. A maszkot használat után, illetve mikor át-
nedvesedett a lélegzetvételeink következtében, cserélni kell, mert más baktériumok, vírusok is elszaporodhatnak rajta.  
Használat után mosni és vasalni kell, ezt követően tudjuk újból az arcunk elé tenni.
Az újságban található szabásmintákat vágjuk ki. Válasszunk tetszés szerint textilt hozzá. A keskenyebb mintából egyet, míg a 
másik, nagyobb mintából kettőt szabjunk ki. 
1. Mindhárom darabnál varrjuk be először a szűkítőket.
2. Vasaljuk át őket varrás előtt.
3. A keskenyebb darabnak szegjük le a két szélét. Ez a kis zseb majd arra fog szolgálni, hogy aki szeretne, szűrőbetétet is tehet 
a maszkba, melyet cserélni lehet. 
4. A szélesebb darab közül azt, amelyik a maszk belső oldala lesz, összevarrjuk ideiglenesen a keskenyebb szűrőtartó résszel úgy, 
hogy mindkettőnek a színe legyen felül. 
5. A két széles darabot ezután körbevarrjuk úgy, hogy a két textil színe legyen egymással szemben, így a szűrőtartó a kettő 
között helyezkedik el. Hagyjunk egy kis lyukat a kifordításhoz. 
6. Kifordítjuk.
7. Körbevasaljuk a szélét.
8. 2 db kb. 25 cm-es gumiszalagot varrunk a két szélére. 
A szabásmintáért köszönet Majoros Zsuzsának, a Varróház Kft. ügyvezetőjének. A varráshoz további segítséget a Varróház 
Online Facebook-oldalon találnak.

Kedves Betegeim!
Az egészségügyi vészhelyzetre való tekintettel csak sürgősségi ellátás 
történhet a fogászati rendelőben.
Mivel ezt teljes védőfelszerelésben kell ellátni, amiből nagyon kevés áll 
rendelkezésünkre, ezért hetente egy alkalommal tudom fogadni a SÚ-
LYOS, FÁJÓS fogúakat. CSÜTÖRTÖKÖN 9-12-ig. A többi napokon 
receptet tudok írni, illetve telefonon elérhető vagyok (06-20/925-3246).
Vigyázzanak magukra, MARADJANAK OTTHON!
              Dr. Kallós Gabriella

A Pétfürdői Közösségi Televízió műsorait a kö-
vetkező csatornákon lehet nyomon követni:
– A UPC digitális adásrendszerében az 502-es csa-
tornán
– Pétfürdőn a UPC analóg kábeltévés rendszerében
– A Pétfürdői Közösségi Televízió nevű Youtube 
csatornán
– A Pétfürdői Közösségi TV elnevezésű Facebook- 
oldalon

Megváltó húsvétot kívánunk 
minden pétfürdőinek!

A Pétfürdői Krónika, 
a Pétfürdői Közösségi Televízió, 
valamint a Pétfürdői Közösségi Ház és 
Könyvtár munkatársai
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