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Ünnepség a magyar kultúra napján
1989 óta ünnepeljük a magyar kultú-

ra napját január 22-én annak emlékére, 
hogy 1823-ban Kölcsey Ferenc e napon 
tisztázta le a Himnusz kéziratát, amelyet 
1844-ben Erkel Ferenc zenésített meg. 
Ebből az alkalomból rendezett ünnepsé-
get Pétfürdő Nagyközség Önkormányza-
ta, valamint a Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtár. 

A program kezdetén a Szent László 
Kórus énekelte el nemzeti imádságun-
kat, a Himnuszt. Zongorán Szöllősi Zol-
tán karnagy kísérte az együttest. 

Az ünnepség szónoka Dombi Norbert 
önkormányzati képviselő, a Humán 

Bizottság el-
nöke volt, aki 
a magyar kul-
túráról szólva 
többek között 
azt mondta: 
„… bár a tör-
ténelem során 
kultúránk egy-
szer sem szen-
vedett végzetes 
sérülést, hiába 
akadtak olyan 
időszakok, ami-
kor irgalmatlan erők csimpaszkodtak bele, 
és próbálták eltüntetni a föld színéről, de 
istennek hála, ez soha nem sikerült, bár-
milyen sérülés is keletkezett, szorgos kezek, 
kitartó emberek mindig begyógyították a 
sebeket. 

A kultúra nincs 
kőbe vésve, de nem 
is kell kőbe vésni, ám 
érdemes mégiscsak 
nevelni, gondozni és 
törődni vele. Mind-
ezt úgy, hogy képes 
maradjon fejlődni, 
követni az idők válto-
zásait, de ne vaduljon 
el, ne maradjon gaz-
dátlan, mert akkor 
éppen a lényege vész 
el. Maradjon ma-
gyar, ami tanulhat másoktól, mások hi-
báiból, és taníthat másokat, de maradjon 
magyar a „multikulti” ellenében. Hiszen 

amikor főzünk, akkor is tudjuk, hogy mit 
szeretnénk elkészíteni. Eleve azokat az 
alapanyagokat készítjük oda és használ-
juk, amelyek szükségesek, amelyek hozzá 
valók, máskülönben az étel valami egészen 

más lesz, és még az is megeshet, hogy az a 
krumplileves például nem lesz krumplile-
ves. A magyar kultúra sem magyar kul-

túra lesz, hanem 
valami mindent 
befogadó zagyva-
lék, amely nem 
tisztel semmit és 
senkit, legfőkép-
pen azokat nem, 
akik az időn ke-
resztül elhozták 
idáig nekünk. 
Hogy jelenleg jó 
irányba fejlődik-e 
a kultúránk, ab-
ban egyáltalán 
nem vagyok biz-
tos. ›› ›› ››Hűvösvölgyi Ildikó

Kerekes Andrea és Szöllősi Zoltán

Hűvösvölgyi Péter és Bonyár Ildikó
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Szöllősi Zoltán Gábor 1969. január 
3-án született Budapesten. Szülei min-
dent megtettek azért, hogy semmiben 
ne szenvedjenek hiányt ikertestvérével. 
Szerető családban nőttek fel.

Négyéves korában szülei fedezték fel 
zenei tehetségét, ami egész életét megha-
tározta. Öt évesen kapta meg első hang-
szerét, egy nagy zongorát, ami a mai 
napig a szülői ház egyik szobáját ékesíti.

Zenei tanulmányait Hajmáskéren 
kezdte a zeneiskola 2. osztályában, de 
hamar elkerült Várpalotára, ahol nagy 
tudású tanárok irányították fejlődé-
sét. Továbbképzős korában az országos 
zongoraversenyen 17. helyezést ért el. 
A zeneművészeti szakközépiskolában a 
zongora mellett az orgona tanszakot is 
felvette. Később Székesfehérváron elvé-
gezte a kántor- és karnagyképzőt, majd 
Veszprémben könnyűzenei tanulmá-
nyokat folytatott. 

Kilépve a nagybetűs életbe, első 
munkahelye egy építőipari cégnél volt, 
ám hamar be kellett látnia, hogy ez a 
zenészkedéssel nem igazán egyeztethető 

össze. Katona Várpalotán volt. Hatal-
mas autókat vezetett, de a gyakorlato-
kon a sátorban itt is zenével szórakoztat-
ta bajtársait. 

Noha a mai napig gépkocsivezető a 
főfoglalkozása, ideje nagy részét a zene 
világában tölti. 

2021. szeptember 10-én volt 25 éve, 
hogy 1996-ban egy keddi napon, a Pét-
fürdői Római Katolikus Plébánián a 
Szent László Kórus első próbáján részt 
vett karnagyként, és vasárnap a temp-
lomban az orgonához ült. Teszi ezt mind 
a mai napig is nagy szeretettel. 

A kórussal a vasárnapi szentmisén kí-
vül részt vesznek helyi rendezvényeken, 
de eljárnak fellépésre más településekre 
is. Énekeltek már Balatonmáriafürdőn, 
Jenőben, Ősiben, Zircen, Budapesten. A 
tagok lelkesek és szorgalmasak. A 3 szó-
lamú passió éneklésén túl az adventet és 
a karácsonyt is lélekmelengetővé teszik 
közös éneklésükkel. 

A repertoárjuk széles körű, az egyházi 
művektől a népdalokig terjed. De éne-
keltek már zongora-basszusgitár kíséret-
tel is, sőt saját művekkel is büszkélked-
hetnek.

A 2022-ben átadott Kultúráért díj indoklása:
Zoltán az egyházi szolgálattal párhu-

zamosan a könnyűzenében is kibonta-
koztatta zenei tudását. Több zenekar-
ban is játszott, ezek közül kiemelkedik 
a mai napig is létező Pepita '77 táncze-
nekar. Az együttessel az ország szinte 
minden pontján szórakoztatták már a 
közönséget. 

Szöllősi Zoltán Gábor az elmúlt év-
tizedekben Pétfürdő kulturális életé-
ben más módon is részt vett. Sok éven 
keresztül a Pétfürdői Közösségi Ház 
és Könyvtárban másodállásban tevé-
kenykedett hangosítóként, a közösségi 
televízióban pedig operatőrként. Aktív 
résztvevője volt jó néhányszor a Péti 
Nyár rendezvényeinek is. Mind a mai 
napig, ha a szükség úgy hozza, besegít 
a forgatásokba, a hangosításba, egy-egy 
rendezvény lebonyolításába. Mindezt jó 
szívvel, szeretettel végzi, de élete legna-
gyobb szerelme mégis a zene, a zene, a 
zene.

Mindezek miatt döntött úgy Pétfürdő 
Nagyközség Képviselő-testülete, hogy 
2022-ben Szöllősi Zoltán Gábor kapja 
meg a Kultúráért kitüntetést.

›› ›› ››  Az évezredes múltunk olykor, mint-
ha soha nem is létezett volna, pedig a múl-
tunk csupán addig él, ameddig bennünk 
él, és ameddig mi magyarnak tarjuk ma-
gunkat, az pedig csak úgy és csak addig le-
hetséges, amíg a kultúránkat mi, ma élők 
fontosnak és értékesnek tartjuk. 

Amikor elfordulunk tőle, és lemondunk 
óvásáról, abban a pillanatban elfordu-

lunk mindentől és mindenkitől, aki ezért 
a nemzetért adta a verejtékét, a vérét, az 
idejét vagy az életét…”

A Kultúráért kitüntetést Horváth Éva 
polgármester és Dombi Norbert adta 
át. Idén Szöllősi Zoltán, a Szent Lász-
ló Kórus karnagya részesült az elisme-
résben, aki több mint negyedszázada 
vezeti az énekkart. Kerekes Andrea, a 

kórus elnöke a Szent László Kórus ne-
vében is megajándékozta és köszöntötte 
a karmestert.

Az ünnepi műsorban az érdeklődők 
végül Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-dí-
jas színművész: Az éjszaka csodái című 
zenés irodalmi estjét láthatták. Bonyár 
Ildikó és Hűvösvölgyi Péter működött 
közre.

A kórus és karnagya

Szöllősi Zoltán
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A Pétfürdői Szent László Kórus hírei
30 éves a kórus, 25 éve teljesít karnagyi szolgálatot 
Szöllősi Zoltán Gábor

Kórusunk 1992 januárjában alakult, 
az akkor Pétfürdőn szolgálatot teljesítő 
Csonka László kanonok plébános szor-
galmazására. A templomba járó, énekel-
ni szerető, lelkes hívek elhivatottságot 
éreztek arra, hogy az egyházi szertartá-
sokat szebbé varázsolják, és a keresztény 
hagyományokat életben tartsák, ápol-
ják. Énekkarunk a pétfürdői római ka-
tolikus templom védőszentjének, Szent 
László királynak nevéhez hűen a Szent 
László nevet vette fel. Első karnagyunk 
a pétfürdői általános iskola akkori igaz-
gatója, Horváth István volt. Pista bácsi 
szomorú halála majd egy évnyi kény-
szerpihenőre ítélte a 
dalos társakat. 

1996-ban azonban 
új remény érkezett a 
kórus életébe, Szöllősi 
Zoltán Gábor kántor 
személyében. Zoli 
immáron 25 éve ko-
ordinálja, vezényli, és 
ha kell, hangszeren 
is kíséri kis csapa-
tunkat. Karnagyunk 
fáradhatatlan türel-
mével, szorgalmával 
és kiváló zenei tehet-
ségével méltán érdemelte ki 2022-ben 
a Pétfürdő kultúrájáért díjat. A kórus 
tagjai is a 25 éves odaadó hűséges mun-
káját megköszönve egy zenei díjat aján-
dékoztak karnagy úrnak, melyen e két 
szép idézet áll.
„A legszebb dallam is csöndet ér,
Bárhogy szállt, végül földet ér,
De mégis szól, benned él, zenél,
Mintha rejteke lennél.”
„Isten azért teremtette a zenét, hogy sza-
vak nélkül tudjunk imádkozni.”

Kórusunk 30 éves fennállása alatt szá-
mos csapattárssal bővültünk, és sajnos 
sokan el is távoztak közülünk. A jó hír 
viszont, hogy még ma is köztünk van-
nak alapító tagok, és a létszámunk is 
újra és újra feltöltődik új tagokkal.

Repertoárunkban főként egyházi dalo-
kat, komolyzenei műdalokat énekelünk. 

Rendszeres résztvevői vagyunk a zirci 
Kórusok Egyházzenei Hangversenyé-
nek, a helyi és környékbeli települések 
ádventi koncertjeinek, a virágvasárnapi 
és húsvétvasárnapi passió énekléseinek. 
Voltunk résztvevői a Mária Rádió által 
szervezett kórushangversenynek, amit 
a budapesti Szent Gellért templomból 
közvetítettek. Szerepeltünk a katolikus 
rádió hangfelvételről közvetített szent-
miséjén az ösküi templomból.

Az egyre gyarapodó felkérések, az ez-
zel járó szervezés, anyagi ráfordítás arra 
sarkallta kis csapatunkat, hogy hivata-
lossá tegyük létünket. 2017 februárjá-

ban egyesületté alakultunk, melyet hi-
vatalosan jogi úton is bejegyeztettünk. 
Egyesületünk elnöke Kerekes Andrea. A 
munkáját segítő vezetőségi tagok: Szöl-
lősi Zoltán Gábor karnagy, művészeti 
vezető Nagy Gáborné, pénztáros Hor-
váth Zsuzsanna.

A mai kor igényeihez igazodva, tele-
pülésünk és megannyi népzenei talál-
kozó felkérésére, valamint jómagunk 
szórakoztatására felvettük palettánkra 
a népdalokat is. Lelkesedésünk töretlen 
és nagy örömmel veszünk részt minden 
rendezvényen. A meghívásokat szeretet-
tel fogadjuk el és bízva a jövőbeni felké-
résekben, nagyon jó egészséget és hosszú 
dalos éveket kívánunk mindenkinek.

Szent Ágoston szavaival megköszönve: 
„Aki szeret, az énekel, aki énekel, az Két-
szeresen imádkozik”.

A 2021-es év 
beszámolója

Január 1-jén szentmisével köszöntöt-
tük az újévet. Sajnos a 2020-as év vi-
lágjárványa miatt ezt az évet is próbák 
nélkül kellett elkezdenünk.

Februárban telefonos kapcsolattar-
tással megtartottuk az előző évi beszá-
molónkat, és egyéb feladatok elvégzé-
sének terveit készítettük elő. 

Márciusban a pandémia miatt el-
maradt nyilvános 15-ei koszorúzást 
egyénileg oldottuk meg több kórus-
társunkkal az 1848-49-es forradalom 
hőseire emlékezve településünk emlék-
művénél. 

Áprilisban, a húsvét hónapjában saj-
nos nem a meg-
szokott módon 
ünnepeltük a 
feltámadást. A 
törvényi szigo-
rításokhoz iga-
zodva és az óva-
tosság miatt az 
ünnephez kap-
csolódó szentmi-
séken korlátozott 
számban vettünk 
részt. A kórus 
életében vannak 
kötelező ünnepi 

misék, amiken megjelentünk. Ilyen 
volt a virágvasárnapi, nagycsütörtöki, 
nagypénteki szentmise, a nagyszomba-
ti feltámadási körmenet, a húsvétvasár-
napi és a húsvéthétfői szentmise is.

Májusban sajnos a még mindig ér-
vényben lévő korlátozások miatt az 
ilyenkor szokásos fellépéseink a tava-
lyihoz hasonlóan ismét elmaradtak. 
Ilyen a 19-ei Pétfürdő népszavazásának 
évfordulója és a már hagyománnyá vált 
Zirci Cisztercita Apátságban megren-
dezésre kerülő Kórusok Egyházzenei 
Hangversenye. 

23-a, 24-e pünkösdvasárnap és -hét-
fő, kötelező ünnepi szentmise. 

24-én szomorú hírt kaptunk. Kó-
rusunk legidősebb tagja, aki egyben 
alapító tag is volt, drága Szlávik József 
Dodó bácsi örökre megpihent. ›› ›› ››
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›› ›› ›› Június 13-án vasárnap a szentmi-
sén megemlékeztünk Dodó bácsiról, és 
17-én, csütörtökön végső nyughelyére 
kísértük őt a pétfürdői temetőben. Dodó 
bácsi 88 évet élt. Ebben a hónapban más 
rendhagyó esemény is történt. Halmágyi 
Zoltán plébános urat 15-ei hatállyal el-
helyezték Ugod településre szolgálni, és 
ezzel együtt mi új plébánost kaptunk 
Megyesi Ferenc atya személyében. 

27-én a vasárnapi szentmisében ün-
nepeltük templomunk névadó szentjét 
Szent Lászlót, aki egyben kórusunk 
névadója és településünk védőszentje is.

Július a szabadság hónapja, de mi-
vel enyhültek a tilalmi szabályok, több 
alkalommal összejöttünk az új fellépő 
ruháink próbájára. 

Augusztusban reményekkel telve, újra 
megkezdtük próbáinkat. 20-án Szent 
István király ünnepi szentmiséje után 
a pétfürdői Szent István parkban szere-
peltünk államalapításunk ünnepén. 

29-én az új plébános úr meghívásá-
ra az ösküi templomban énekeltünk a 
bérmálási szertartáson. 

Szeptemberben elkezdtük az adventi 
és a karácsonyi ünnepekre való felké-
szülést, összeállítottuk a programunkat. 

Október 1-jén Pétfürdő önállósá-
gának 24. évfordulóján kórusunk a 
Várpalota-Pétfürdő Kertbarát Kör 
Egyesület 50 éves jubileumi kiállításá-
nak megnyitóján énekelt népdalokat. 
13-án a Napfény Női Kar meghívására 
a Zenei Világnapon szerepeltünk. 23-
án egyénileg helyeztünk el virágokat a 
Hősök terén az emlékműnél.

November 28-a advent 1. vasárnapja: 
az 1. gyertyagyújtás. Szentmise kerete-
in belül szerepeltünk és láttuk vendé-
gül Pétfürdő és környéke érdeklődőit, 
jelenlévőit. 

December a kórus életének legmoz-
galmasabb hónapja. 

5-e vasárnap advent 2., 12-e vasár-
nap advent 3., 19-e vasárnap advent 4. 
gyertyagyújtása. Minden alkalommal 
a reggeli szentmise kezdetekor gyúj-
tottuk meg a gyertyát, és műsorunkkal 
tettük színesebbé a karácsonyi várako-
zás időszakát. A szertartás végén sze-
retetvendégséggel ajándékoztuk meg a 
jelenlévőket. 

19-én a nyilvánosság kizárása mellett 
a pétfürdői adventi koncertünk tv-fel-

vétele zajlott, melyet karácsony előtt a 
Pétfürdői Közösségi Televízió közvetí-
tett. Majd ugyanezen a napon Jenőben 
szerepeltünk az adventi koncerten a 
Munkás Szent József templomban. 

24-én pénteken éjféli mise volt 20 óra-
kor a pétfürdői templomban. 25-én szom-
baton, 26-án vasárnap karácsonyi szent-
mise, 31-én pénteken év végi hálaadási 
szentmise volt.

A világjárvány ugyan gyakran meghi-
úsította programjainkat, terveinket, de 
így is szép és mozgalmas évet zártunk.
Kórusunk ebben az évben 2 új taggal 
bővült. Jó egészség reményében, bizako-
dással telve várjuk a 2022-es esztendőt.

Kerekes Andrea
elnök

Pétfürdői Szent László Kórus 
Egyesület

A 2021-es évet egy nagyon jó hírrel 
kezdtük el, mert a Magyar Falu Prog-
ram keretein belül sikeresen pályáztunk 
egy új digitális zongorára, amit meg 
is vásároltunk. Az énekkari próbákat 
azonban májusban tudtuk csak elkezde-
ni és június közepéig tartottuk az év első 
felében.

Nagy lelkesedéssel vártuk az őszt, 
hogy végre min-
den visszakerüljön 
a régi kerékvágás-
ba. Szeptember 
elején megtartot-
tuk a kórustábort 
egy szombati na-
pon a közösségi 
házban. Itt inten-
zíven készültünk a 
koncertekre, össze-
állítottuk a műsor-
terveket. 

Októberben a 
Zenei Világnap 
alkalmából ün-
nepséget szerveztünk a Horváth István 
Általános Iskola gyermekkórusával és a 
Szent László Kórussal együtt. Nagyon 
jó volt végre nézők előtt énekelni, látni 
az érdeklődő tekinteteket, és az átélt él-
ményt a közönség arcán. Ezt a rendez-
vényünket hagyományteremtő céllal 
hoztuk létre.

Ezután teljes erőbedobással készül-
tünk az adventi hangversenyre és a falu-
karácsonyra. Sajnos a vírus ismét közbe-
szólt. A járványügyi helyzet miatt ezek 
a fellépések elmaradtak, illetve áthidaló 
megoldásként az adventi koncert műso-
rát a Pétfürdői Közösségi Televízió fel-
vette. Így az ünnepek alatt legalább a tv- 
ben láthattak és hallhattak bennünket.

A jelenleg még mindig bizonytalan 
helyzet, a betegség, a sorozatos karantén-
ba kerülés továbbra is nehezíti a próbá-
kat, a felkészülést.Ennek ellenére bízunk 
abban, hogy az elképzeléseinket ebben az 
évben már meg tudjuk valósítani.

A 2022-es év tervei: a próbákra sze-
retnénk meghívni Nagy Bernadett ének-
művészt, aki a hangképzés fortélyaiba 

avat be bennünket. Amennyiben lesz 
Ney Dávid hangverseny vagy vala-
mi hasonló koncert, azon szeretnénk 
részt venni. Továbbra is megtartjuk az 
évadvégi, anyák napi koncertünket és 
a Zene Világnapját is együtt ünnepel-
nénk. Készülünk októberben az Éneklő 
Ifjúság Fesztiválra Egerbe, valamint az 
adventre és a karácsonyra. Továbbra is 
vállaljuk a helyi rendezvényeken, ün-
nepségeken való fellépést, ha erre érke-
zik felkérés.

Köszönjük a támogatást! Köszönjük 
az 1%-os adófelajánlásokat!

Várjuk a közönséget a programjainkra!
Udvardi Ilona

elnök

A Napfény Női Kar
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...
Ritka kínban vagyok. Nem tudok 

elfogadható címet adni az írásomnak. 
A II. Magyar Hadsereg Don-kanyari 
pusztulásáról akarok írni, de nem lehet. 
Könyvtárnyi anyag van róla.

Számomra még mindig Nemeskürty 
István: Requiem egy hadseregért című 
könyve az etalon.

Mikor íródott? 1972-ben, a szocializ-
mus fénykorában. Hogy is van ez? Ezt a 
nyers, őszinte, esetenként brutális doku-
mentumanyagot ki merték adni? 1974-
ben nyolc forint 50 fillérért? Salátává ol-
vastam.

Három „doni embert” ismertem, is-
merek: Jakab Viktor bácsit, Szántó Pista 
bácsit, Dél Jani bácsit. Utóbbi távoli ro-
kon is volt, érdekes módon a legzárkó-
zottabb. Viktor bácsi a szombathelyi III. 
hadtest állományában harcolt, amely-
nek parancsnoka a legendás gróf Stomm 
Marcel vezérőrnagy. Szanitécnek vonult 
be, aztán átképezték harckocsi-elhárító-
nak. 1943. február 9-én esett fogságba 
Sztarij Oszkol környékén.

Dél Jani bácsiból annyit tudtam „ki-
szedni”, hogy szintén a szombathelyiek 
6. (komáromi) hadosztályánál szol-

gált tüzérként. És itt minden bezárult. 
Slussz!

Szántó Pista bácsi az S. II. bánya ka-
zánfűtője volt a 70-es években. Magas, 
szikár, mély hangú ember. Napszítta, 
barázdált arca ma is előttem van. Imád-
tam a lassú, megfontolt beszédét. Órá-
kat üldögéltünk hol a kazánház lépcső-
jén, hol a Skyp-gépházban. Nem tudom 
miért, a kegyeibe fogadott. Hazaérve a 
beszélgetéseinket lejegyeztem. A több-
oldalnyi anyagot szégyenszemre elveszí-
tettem(!), de az emlékeim megmaradtak 
róla. Ő is a szombathelyi hadtest ko-
máromi hadosztályának 47. ezredében 
szolgált tüzérfogatosként. Az ezred pa-
rancsnoka Martsa Sándor ezredes volt. 
Amikor gróf Stomm Marcel megadta 
magát a maradék katonáival az oroszok-
nak, Pista bácsit már máshová osztották 
be. Szerencséje volt, talán így menekült 
meg, és azzal, hogy a két, majd csak egy 
lova melegítette, és mindig tudott rekvi-
rálni abrakot meg szénát.

Csak „közbevetőleg”, a Nemeskürty-
könyv 198. oldalán pontos szám szerepel 
a veszteséglistában: 141 971 fő (halottak, 
foglyok, sebesültek, eltűntek tömegei).

A minap döbbenetes írást olvastam a 
BBC History 2018. júniusi számának 
54-61. oldalain, Szente Zoltán jogász-
professzor tollából. A cikk címe: A tör-
vénytelen hadbalépés (kérdőjel nélkül).

A cikk Magyarország a Szovjetunió 
elleni hadba lépésének (magyar) parla-
menti, jogi, katonai, katonajogi, nem-
zetközi jogi összefüggéseit taglalja igen 
részletesen, különös tekintettel a ha-
diállapot és hadüzenet jogfogalmaira. 
(Azért jegyeztem le a forrást részletesen, 
mert aki bele akar merítkezni a témába, 
könnyebben megtalálja.) Sem a lapunk 
terjedelme, se a képességeim nem te-
szik lehetővé az anyag teljes feltárását. 
Számomra a lényeg: hadüzenet nélkül 
folytattunk háborút a Szovjetunió ellen. 
Minden ebbéli következmény vélemé-
nyezését az Olvasóra bízom.

A megemlékezésekkor a hivatalos 
fennkölt-pátoszosság – bármilyen szé-
pen hangzik – nem helytálló. Emlékezni 
az utókornak, nekünk, a fiainknak, az 
unokáinknak itt, belül kell! És remény-
kedni abban, hogy soha többé nem tör-
ténik meg.

Gelencsér István

Tradícióvá vált a karácsonyi ételosztás
2021. december 18-án Béni Norbert, 

Molnár Gyula László és Nagyné Szigeti 
Mária önkormányzati képviselők, vala-
mint Fenyő Csaba vállalkozó immár 
3. alkalommal szerveztek melegétel-
osztást a rászoruló péti családok 
számára. Mint minden évben, az 
alapvető céljuk tavaly is az volt, hogy 
segítsenek az idős, nehezebb sorsú 
pétfürdői embereken.

2019-ben eredetileg 250 fő sze-
repelt listájukon, de az elhúzódó 
covidjárvány még több embernek 
okozott problémát, ezért tavaly 
már 420 adag ételt osztottak ki. 
A csomagok egy adag melegételt, 
szaloncukrot és klementint tartalmaz-
tak.

Tavaly is sokan támogatták a meg-
mozdulást. A magánszemélyek közül 
Márkus Ákos, Czézár Mária, Szabó 

Tünde, Huli Zsolt, Nagy József, illetve 
Gerics Mihályné Alíz. De vállalkozók 
is szép számmal gyűltek össze a jó ügy 

érdekében: Fenyő Csaba és Fenyő Anett, 
Németh Roland, Mátyusné Tasnádi Ma-
riann, Végh Attila és családja, Sülle Csa-
ba, Horváthné Maszlag Mónika, Bartha 
János, Katona Tamás és Katonáné Egyed 

Alexandra, a pétfürdői gazdabolt, vala-
mint a TÖK Jó Üzletház.

Csomagolás közben is megannyi dol-
gos kéz segítette szebbé varázsolni má-
sok karácsonyát. A csomagok 2021. 
december 18-án kerültek kiszállításra, 
amiket személyesen házhoz vittek.
Molnár Gyula László az ételosztással 
kapcsolatban elmondta:

„Az intellektuális ember felelős a 
környezetéért. Nem csak karácsony-
kor, de mindig nézzük meg, hogy a 
környezetünkben van-e olyan ember, 
aki rászorul. Lehet, hogy nem pénz-
ügyi segítségre, nem élelmiszerre, ha-
nem favágásra vagy hótakarításra van 

szüksége. Tehát segítsünk a környezetün-
kön, és akkor sokkal boldogabb és szebb 
hely lesz Pétfürdő, meg reméljük, majd 
az egész ország is.”

Borzási Nikoletta
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„Nem tudunk segíteni mindenkin, 
De MINDENKI tud segíteni valakin.”

Először is köszönetet szeretnék mon-
dani a Pétfürdői Krónika munkatár-
sainak, szerkesztőjének a lehetőségért, 
hogy munkásságunk bemutatását és né-
hány gondolatomat ezen a platformon is 
megoszthatom Önökkel.

Alapítványunk, a Pikk ’21 Alapítvány, 
mint megannyi hasonló szervezet, ilyen-
kor év elején számot vet magával, az 
előző időszakra kitűzött céljaival, azok 
teljes, vagy részleges megvalósulásával, 
és meghatározza a céljai elérését elősegí-
tő további teendőit. Hála legfőképpen a 
pétfürdői lakosságnak, a kis- és közép-
vállalkozóknak azért, hogy a tavalyi évre 
a saját magunk számára meghatározott 
feladatainkat szinte maradéktalanul tel-
jesíteni tudtuk.

Mind az online-oktatás időszakának 
technikai eszközökkel történő megola-
jozása, mind az iskolakezdés nehézségei-
nek megkönnyítése 
a jótékonysági vá-
sáron keresztül az 
őszi tűzifa osztásig 
sikeresen megvaló-
sult. 

2021-es évünk 
legnagyobb volu-
menű projektje a 
karácsonyi aján-
dékosztásunk volt. 
Mindösszesen 109 
pétfürdői, 5 ösküi, 
és 2 várpalotai 
család karácso-
nyát sikerült kicsit 
könnyebbé, szebbé 
varázsolnunk. Az 
alapvető élelmi-
szereken /tészta, 
cukor, liszt, tej, 
löncs, májkrémek 
stb./ kívül került a csomagokba csoko-
ládé, Dörmi, édes keksz, diós és mákos 
bejgli. A gyermekeknek pedig korukat, 
nemüket figyelembe véve egy kis aján-
dékkal kedveskedtünk /plüssök, egyedi, 
kézzel készített kedvencek, csőrös itató 
poharak, rágókák, könyvek, színezők, 

kozmetikumok stb/. Ehhez az akció-
hoz hozzájárult Pétfürdő Nagyközség 
Önkormányzata egy jelentősebb ösz-
szeggel, Polyák Sándor meghatározó 
kedvezménnyel, számos helyi vállalkozó 
és magánszemély különböző összegek-
kel és tárgyi adománnyal. Köszönjük a 
Selavi Kft. (Serfőző László), Nagy Sán-
dor, Baranyai Dániel (Eckü), Borbándi 
Szabolcs, Borbándi Ambrusné, Ivácska 
Róbert, Gáspár Anett (könyvelő), Gás-
pár Zsolt, Moto-Complet Kft. (Tóth 
Tamás), Syntax PC és Reklám, Tom 
Market - Pétfürdő, Nagy Ernő Nor-
bert,  HungaroGourmet Group Kft., 
Katona Tamás, a licitre bocsátott baba 
nyertese: Szabó Tünde, a rendszeres havi 
utalással támogató magánszemélyek 
segítségét. A GDPR-szabályozás miatt, 
előzetes hozzájárulásuk nélkül sajnos 
nem nevesíthetem őket. Hatalmas bol-

dogsággal tölt el a 
tudat, hogy mind-
ezt meg tudtuk va-
lósítani, és a sike-
reken felbuzdulva, 
teljes erőbedobással 
a jövőbe szeretnénk 
tekinteni.

2022-ben na-
gyobb figyelmet 
kívánunk szentel-
ni a helyi, kiemelt 
figyelmet igénylő 
ifjúság felkarolásá-
nak. Legfontosabb 
céljaink közé tar-
tozik, a tehetséges 
fiatalok számára 
megteremteni a 
megfelelő körül-
ményeket kibonta-
kozásuk elősegítése 

érdekében. Több olyan gyermek került 
látókörünkbe, akik speciális fejlesztést 
igényelnének, hogy a későbbiekben ön-
álló, teljes életet élhessenek. Ezek a fej-
lesztések vagy esetleg a számukra beszer-
zendő eszközök viszont sajnos túlzott 
anyagi megterhelést jelentenek a csa-

ládok számára. Célunk, hozzájuttatni 
őket a lehetőséghez, hogy folyamatosan, 
a szükségleteiknek megfelelő időtartam-
ban és ütemezésben vehessék igénybe 
ezeket a lehetőségeket. Fontosnak tart-
juk egy keret elkülönítését a hasonló szi-
tuációban lévő családok számára.

Természetesen idén is szem előtt tart-
juk az idősek, az akár anyagilag, akár 
emocionálisan rászorulók tőlünk tel-
hető legnagyobb mértékű támogatását.
Idén ősszel is meg szeretnénk hirdetni 
pályázatunkat a tűzifa igénylésére. Az 
iskolakezdést szintén szeretnénk meg-
könnyíteni a rászoruló családok számá-
ra. Karácsonyi ajándékosztásunk pedig 
immár az év lezárásának elmaradhatat-
lan részét képezi. 

Kérünk mindenkit, aki egyetért cél-
jainkkal, és lehetősége van ezek elérését 
elősegíteni, támogassa igyekezetünket a 
11748076-25512034 számú bankszám-
lára történő utalással.
„Nem vagy szabad, míg önmagadért élsz, 
mert önzésed rabja maradsz.”
(Gróf Széchenyi István)

Varga Judit
elnök

Pikk ’21 Alapítvány



Pétfürdői Krónika
XX. évfolyam 182. szám

8

Az általános iskola hírei
A tél örömei: síeltek, korcsolyáztak a gyerekek az iskola szervezésében

Előzetes igényfelmérés alapján a Hor-
váth István Általános Iskola tanulói a 
tanév során többször éltek a téli spor-
tolási lehetőségekkel. Novemberben, 
decemberben és januárban több osztály 
is volt korcsolyázni Várpalotán az osz-
tályfőnökök vezetésével, a testnevelő ta-
nárok kíséretében.

Az iskola történetében először, január 
21-én a 7. évfolyammal Eplénybe men-

tek az iskola tanulói 
síoktatásra. Bizonyné 
Balogh Klára tanárnő 
jelentkezett a SKI43 
programra 30 tanuló 
részvételével. A sikeres 
regisztrációt követő-
en ingyenes síoktatá-
son vehettek részt. Két 
csoportban zajlott a 

program. Megtanulták a gyerekek a sí-
bakancs felvétele után a lécen állást, a 
lépkedést, a dombra való feljutást, csú-
szást és megállást.

A 70 perces oktatás hamar elreppent. 
Kaptak a gyerekek meleg teát, elfogyasz-
tották a szendvicseket, majd egy kis tú-
rára mentek a szép havas erdőbe. Körül-
néztek a síterepen, ittak egy forró csokit, 
majd jókedvvel indultak haza. Minden-
ki nagyszerűen érezte magát, és várja a 
folytatást, amely a remények szerint még 
idén megtörténhet.

Madáretetőket készítettek az iskola tanulói
Az iskola aktuális tanévének prog-

ramtervében hangsúlyozottan szerepel 
a felkészülés az ökoiskolai pályázat be-
nyújtására. Ennek érdekében sok prog-
ramot terveztek, és többet már végre 
is hajtottak: havi rendszerességgel sze-
metet szednek környezetükben, ősszel 
papírgyűjtő versenyt szerveztek, fákat 
ültettek, szelektív hulladékgyűjtőket 
állítottak be az épületekben, részt vet-
tek a világ legnagyobb tanóráján, az ősz 
természetes színeit idéző esernyőkkel, 
majd téli hangulatú díszekkel dekorál-
ták a folyosókat.

A téli időszakban, a tervezetteknek 
megfelelően, madáretetők készítésére 
hirdettek versenyt az alsó és felső ta-
gozatos tanulók körében. A kész ma-
dáretetőket január 17-éig várták. A 
gyerekek használható, praktikus ma-
dáretetőket készítettek, amelyek alkal-
masak a téli hideg, fagyos időjárásban 
kiszolgálni a madarakat. A diákön-
kormányzat értékelése alapján a legöt-
letesebbek készítői jutalmat kaptak, és 

feltették azokat az ősz-
szel elültetett osztályfákra. Helyezettek 
a Hősök terén: Boncz Lorina, Gyarmati 
Olivér, Németh Zsóka, a Berhidai úton: 

Magyar Lili, Dócs Zoltán, Serfőző Bog-
lárka és Hajdú Szabina.

Színházi élmények a Lázár Ervin Program segítségével
Az országos szervezésű és lebonyo-

lítású Lázár Ervin Program keretében 
szociális helyzettől és lakóhelytől füg-
getlenül minden, az 1–8. évfolyamon 
tanuló általános iskolai diák részére 
tanévenként egyszeri alkalommal in-
gyenesen biztosítják a színházi, tánc- 
és cirkuszi előadások, a komolyzenei 
hangversenyek, illetve az őshonos ál-
latok bemutatóhelyei látogatásának 
élményét. Idén újra lehetőség nyílt a 
szolgáltatás igénybevételére a Veszp-
rémi Tankerületi Központ szervezésé-
ben. 

5. évfolyamunk január 13-án tekin-
tette meg a Veszprémi Petőfi Színház 
előadásában a Hagymácska című dara-
bot. A tanulókat csütörtökön délután 

a két osztályfőnök: Borszukné Kropf 
Ilona és Völgyi Gábor, valamint Megye-
si Pálné kísérte a színházi előadásra. A 
gyerekeknek igazi színházi élmény-
ben volt részük. Megcsodálhatták az 
épületet, a nézőteret, a díszleteket, az 
előadás egyes jeleneteit és a színpadi 
látványvilágot. 

A 8. évfolyamosok január 25-én a 
János vitéz című darabot látták a Nem-
zeti Színház újszerű feldolgozásában 
a két osztályfőnök, Megyesi Pálné és 
Oláh Viktória vezetésével, Jurácsikné 
Vékony Anna kíséretében. A tanulók 
kihasználva a lehetőséget, az előadás 
előtt a Nemzeti Színház épületével és 
környékével is megismerkedtek. 

›› ›› ››
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›› ›› ›› A 7. évfolyamosok a Magyarock 
Dalszínház Az aranyember című előadá-
sára mennek a veszprémi Hangvillába 
februárban. A hatodik osztályosok már-
ciusban a Fővárosi Nagycirkusz Csillag-
tánc című előadását nézhetik meg Buda-
pesten.

Kreatív irodalom
Iskolánk Varázsceruza Kreatív Irodal-

mi Műhelyének célja, hogy a gyerekek 
meg tudják érteni, valamint ki tudják 
fejezni saját érzéseiket, gondolataikat 
művészi formában. Szendi Léna tavaly 
ballagott tehetséges diákunk verse:

A Föld fáradalma
Panaszkodik az öreg Föld,
Melynek erdeje már nem zöld.
Felkiált lágyan az égre,
Boruljon nappalból éjre!

Vérző szívvel harcoló Föld
Lassan egymaga zárja a kört.
Csata által veszedelem,
Ez pusztítja betegesen. 

A Földünk Istenre kiált, s
Mutatja, ember mit csinált.
A szennyezések, járványok 
Okozták a nagy válságot. 

Műhelyünk egy másik oszlopos tag-
ja, Huják Eszter Jázmin 8. a osztályos 
tanuló, akivel 3 éve dolgozunk együtt  
a Kreatív Irodalmi Kör berkein belül. 
Eszter nagyon lelkes, kitartó és tehetsé-

ges tanulója iskolánknak. Tanulmányi 
eredménye és a hozzá párosuló szorgal-
ma minden diák számára példaértékű 
lehet. Több isko-
lai, térségi, me-
gyei és országos 
magyarversenyen  
vesz részt tanára, 
Völgyi Gábor tá-
mogatásával. Ezen 
felül az iskolai 
műsorok, meg-
emlékezések és 
szereplések állan-
dó tagja. Nagyon 
szeret verseket, 
szövegeket írni, 
rajzolni, és vonzza 
a keleti kultúra, 
főként a japán. Nem 
titkolt vágya, hogy egyszer eljusson 
ebbe a távoli, különleges országba.
Japán cseresznyevirágzás

Japánban a cseresznyevirágzást legen-
dás kultusz övezi, ezáltal ország jelké-
pe is lett. A legenda szerint, a Fudzsi 
hegység istennője (Konohana Sakuya 
Hime) tavasszal életre kelti a halott vi-
rágokat, melyek életképességnek leg főbb 
szimbóluma a cseresznyevirág (japánul: 
sakura). A virágok az újjászületést és a 
folytonos megújulást szimbolizálják. A 
japánok a tavasz eljövetelének tekintik 
és a Hanamival ünneplik, ami egy több 
napon át tartó ünnepség márciustól áp-
rilisig. A Hanami valójában egy családi 
és baráti körben, piknikezéssel eltöltött 
program, amikor az emberek semmi 
mást nem tesznek, csak gyönyörködnek a 

déli szigetektől induló, és észak felé ha-
ladó, folyamatosan virágba boruló cse-
resznyefákban. 

A Hanami-ünnep napjainkban
A japán lakosság nagy számban gyű-

lik össze bárhol, ahol virágoznak a fák 
(például parkokban). Sokszor ezek a 
piknikek napnyugtától egészen éjsza-
káig tartanak. Ilyenkor tradicionális 
ételeket fogyasztanak, mint például a 
Sakuramochi (szakuramocsi-édesség), 
vagy különböző típusú szusik. Az egyik 
legismertebb az ételek közül a Hanami 
dango (rizslisztből készült édes és színes 
gombócok kis pálcikára tűzve). Az ün-
nepség ideje alatt különböző limitált ki-
adású termékeket árulnak a boltokban. 
Ezek mind cseresznyevirág-ízesítésűek. 
Népszerű a Sakura chips, Coca-Cola 
cseresznye ízesítéssel, Pocky (ízesített 
ropi), KitKat, stb.

Huják Eszter Jázmin: Cseresznyevirágzás Japánban

Huják Eszter Jázmin
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Az iskolatejről
Higgye el a Kedves Olvasó, hogy ne-

héz dolog kulturáltan, illedelmesen írni 
olyan dologról, aminek a témája sérthe-
ti az emberek önérzetét, uram bocsá’, a 
vélt személyiségi jogait. 

Valamelyik jogelőd képviselő-testület 
úgy határozott, hogy a Horváth István 
Általános iskola minden tanulója taní-
tási napokon jogosult egy kifli és egy 
dobozos tej elfogyasztására. Ez folya-
matos – kivéve a ritka ellátási/szállítási 
akadályokat.

Ez a tétel a településünk költségve-
tésében (vásárolt élelmezés) 2019-ben 
meghaladta a 15, 2020-ban elérte a 12, 
2021-ben pedig – várhatóan a 18 millió 
forintot. 

Számos településen ezt a szociális 
gyermek-ellátási formát nem is ismerik, 
ha mégis, a település anyagi helyzete 
nem teszi lehetővé.

Az egy dolog, sajnos, hogy az iskola 
környékén eldobált tejesflakonok, fél, 
negyed kiflik hevernek, de, hogy bent az 
iskola belső és külső területén a dobozo-
kat elhajigálják, mi több, azokkal dobá-
lóznak, ezzel anyagi kárt (is) okoznak, 
pl. ruházatban, taneszközökben, az már 
felháborító! Mindemellett persze takarí-
tani is kell.

Tudom én, hogy van felügyelő tanár, 
több is, csak nem lehetnek mindenütt 
egyszerre. 

Tettenérés, osztályfőnöki, igazgatói 
retorzió? Ugyan már, felejtsük el ezeket 
a – minket még nagyon megfélemlítő –  
fegyelmezési formákat! Örüljön a tanár, 
ha a „kedves” szülő nem rohan be palá-
vert csapni.

Meggyőződésem, hogy a gyerek okta-
tásáért elsősorban a tanár, a neveléséért 
elsősorban a szülő a felelős.

Tekintsünk egy kicsit az ÉTEL érzel-
mi oldalára! Minket úgy neveltek, hogy 
az ételt, kaját, flamót nem pazaroljuk. 
Nem játszunk vele, tiszteletben tartjuk, 
mint azt is, aki azt előállította. Régi és 
közelebbi eleink az ételt szentként tisz-
telték, bizony! Állatáldás, búzaszentelés, 
asztali ima stb.

Ha most azt állítanám, hogy ezzel 
a kis glosszámmal semmit nem akar-
tam elérni, akkor hazudok! Igenis aka-
rok! Akarom, hogy ebben a szenvtelen, 
technokrata világunkban próbáljon az 
ember megmaradni értelmes, érzelmes, 
megértő, segítő lénynek! A családok is 
törekedjenek erre, de ha már kötelezővé 
tette a NAT, a hitéleti/etikai oktatás is 
foglalkozzon vele. Érdemben!

Miért? Mert enélkül elsatnyul az em-
beriség. Nahát!

Gelencsér István

Harmadik tanévünk (2020. március), 
hogy a járványhelyzet alakítja intézmé-
nyünk életét. Megváltoztak a nevelés fel-
tételei, az intézménybe belépés szabályai, 
felborult az óvoda élete, nyugalma.

A 2021/2022-es nevelé-
si évet „hagyományosra” 
terveztük, szerettünk vol-
na visszatérni a régi bevált, 
sokszínű óvodai minden-
napokhoz. Szeptember-
ben újra kinyitottuk a 
szülők előtt is az óvoda 
ajtaját – előtte hosszú ide-
ig az óvoda épületébe csak 
a gyerekek léphettek be. 
Sajnos rövid ideig tartott 
ez az idilli állapot, mert az 
őszi időszakban megug-
rott a fertőzöttek száma, 
ezért visszaállítottuk az előző év belépte-
tési rendjét: az óvodai dolgozók a bejárati 
ajtónál fogadják a gyermekeket, és kísérik 
a csoportokba.

A leendő új óvodások szülei is elfo-
gadták, hogy a befogadás idejét lerö-
vidítjük – természetesen a gyermekek 

érdekeit szem előtt tartva – rugalmasan 
kezelve az óvodába beszoktatás mód-
ját. Át kellett gondolni, hogyan lehet 
a befogadást a körülményekhez képest 
zökkenőmentesen úgy megvalósítani, 

hogy közben a folyamatban érintett 
résztvevők – szülő, gyerek, pedagógus, 
dajka – érdekei ne sérüljenek.Fontos-
nak tartottuk, hogy kölcsönös, őszinte 
bizalom alakuljon ki a szülők és az óvo-
dapedagógusok között.

A koronavírus-járvány okozta rend-
kívüli helyzetben is arra törekszünk, 
hogy az óvodai nevelő munka során 
minél több élményhez juttassuk a gye-
rekeket. A szülőkkel a kapcsolattartás 

az info-kommunikációs 
eszközök használatával on-
line-felületen történik. Az 
óvónők fényképekkel do-
kumentálják a csoport napi 
életét, amit aztán a csopor-
tok zárt facebook-oldalára 
feltöltenek.

Az éves munkatervben 
óvodán kívüli tevékenysé-
geket is terveztünk, amik 
részben megvalósulhattak 
(pl. bábszínház-előadások a 
közösségi ház színháztermé-
ben, könyvtárlátogatás, napi 
séták a településen). A nagy-

csoportosok vízhez szoktatása még nem 
realizálódott, Balatonfűzfővel nem 
tudtunk megegyezni, de az újonnan, 
Várpalotán épült uszodával felvettük a 
kapcsolatot. 

A péti ovi napjai a 2021/2022-es tanévben
...avagy a pandémia alakította óvodai élet

›› ›› ››

Buzás Dániel fotója
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Könyvtárlátogatás

›› ›› ›› A nagycsoportosok részére a já-
tékos iskolaelőkészítő foglalkozások is 
másfajta kapcsolattartást igényelnek: az 
óvoda eljuttatja az iskola által készített 
feladatokat az érintetteknek.

Intézményen belül biztosítjuk a meg-
szokott programokat, tehetséggondo-
zást: Kipp-kopp környezeti nevelési cso-
port, szivacskézilabda, sakk, gyerektánc. 
A legfontosabb az egészség, az óvatosság 
elve, ezért minden programot a járvány-
ügyi szabályok betartásával tervezünk. 

A hagyományos óvodai ünnepélye-
ket (Mikulás, karácsony) megtartottuk. 
Tervezzük a farsangot, a gyereknapot, a 
nagycsoportosok búcsúztatását. Az erdei 
óvodai programok megvalósítása és a 
tanév végi családi kirándulás szervezése 
még képlékeny.

Tartalmas, sokszínű, élményekben 
gazdag nevelőmunka folyik a csoportok-
ban. Fokozottan figyelünk a gyermekek 
lelki-mentális egészségének megőrzésé-
re, fejlesztésére. Az óvodai élet heti és 
napirend szerint zajlik, amelyben bizto-
sítjuk a megfelelő időtartamú, változatos 
tevékenységeket, a pihenést és az egyéni 
szükségletek kielégítését. Az óvónénik 
sokat verselnek, mesélnek, báboznak, se-
gítve a gyermekeknek feldolgozni a jelen 
helyzet okozta hátrányokat.

Az intézményben az egyéni fejlesz-
tés is biztosítva van azon gyermekek 
részére, akiknek egyéni készségeik ezt 
igénylik. Ezt az óvodában dolgozó lo-
gopédus-gyógypedagógus kolléga, 
illetve „külsős” fejlesztő-pedagógus 
szakemberek igénybevételével tudjuk 

megvalósítani. Továbbra is arra törek-
szünk, hogy a nehezített körülmények 
ellenére is biztosítsuk a magas szintű 
óvodai nevelést, a gyermekek sokoldalú 
és harmonikus fejlesztését, a hátrányok 
csökkentését.

Szeretném megköszönni az óvodai 
dolgozóknak a helytállást, azt az áldo-
zatos, odaadó munkát, amit a nehezített 
körülmények ellenére is tanúsítanak. 
Természetesen köszönet illeti a szülőket 
is, akik partnerek, és együttműködnek 
ebben a folyamatban. Köszönet jár a 
gyermekeknek is, akiknek alkalmazko-
dása és együttműködése nélkül nem va-
lósulhatott volna meg a zökkenőmentes 
óvodai élet.

Porogi Lajosné
óvodavezető

Könyvtári üzenőfal
Rendhagyó könyvtári ABD a pétfürdői könyvtárból…

A, mint A mese…
Ifjúsági és gyermekkönyvtári polcaink roskadoznak a jobbnál-jobb mesék, történe-

tek kötetei alatt. Számtalan kaland, izgalom, varázslat rejtőzik a mesékben. Rejtőzik 
bennük még valami! Szókincs, könnyebb tanulás, képzelőerő, szövegértés, kifejező-
készség, memóriafejlesztés, tudás, kikapcsolódás, pihenés. Még valami! Kincs! Igen, 
hisz, ha mi olvasunk gyermekeinknek, az együtt töltött idő kinccsé válik!

Amúgy nem, sőt NEM és NEM veszi el a tanulástól az időt! Ellenkezőleg, meg-
alapozza, segíti azt. Segítünk kipróbálni, megtapasztalni. Már az ovisoknak is tu-
dunk ajánlani, aztán lépésről-lépésre, akarom mondani betűről-betűre az olvasni 
tanulóknak is tudunk az olvasásban sikerélményt nyújtó könyveket kölcsönözni. 
Gyermekeknek a beiratkozás ingyenes, a könyvtár szeretettel vár.

D, mint digitális kompetencia…
Na jó, szóval megint csak könyvtári 

foglalkozás a pétfürdői könyvtárban. 
Játék a betűkkel-sokféleképpen.

Az ABC rengeteg játéklehetőséget rejt. 
Betűrendbe soroltunk mesekönyveket, 
Móra Ferenctől a Zengő ABC-t is segít-
ségül hívtuk az ABC-barkochbához. A 
gyerekek élő ABC-betűkké is válhattak 
nálunk. ÉÉÉÉÉS becsempésztünk egy 
kis digitális kompetenciákat megmoz-
gató játékot is. Készítettünk egy ABC 
puzzle-t, ezt a gyerekek a Digitális Jólét 
Program pályázat keretében kapott lap-
topjainkon rakhatták össze.

Használjuk okosan az okos eszköze-
inket! A tanulni vágyókat, unokákat, 
nagyikat, gyermeket, felnőttet, min-
denkit szeretettel vár a könyvtár.

B, mint békés, barátságos, bolondos 
könyvtári foglalkozások…

2021 őszén indultak újra az iskolai 
könyvtári foglalkozások a pétfürdői 
könyvtárban. 

Persze kényszerű szünetekkel, ha az 
osztályok karanténba kerültek, és persze 
betartva minden járványügyi előírást. 
Leglelkesebb látogatóink a 2. b osztály 
tanulói voltak Csilla nénivel. Őket pén-
tekenként, a napköziből láttuk és látjuk 
vendégül. Minden alkalommal mesél-
tünk, diafilmet vagy papírszínház-me-
sét olvastunk, tanultunk a könyvtárról, 
a könyvtári rendről, „játszottunk” a 
könyvekkel, a betűkkel.

Feltérképeztük a könyvtárat, fotókkal 
raktuk össze az alaprajzot, azonosítottuk 
be az egyes tereket. Kézműveskedtünk, 
origamiztunk, és gyönyörű őrjegyeket is 
készítettek könyvtárunknak a gyerekek.

Sok-sok mesét kölcsönöztek már kis 
olvasóink, miközben kipróbálhatták a 
vonalkódolvasó használatát is. Így játé-
kosan tanulják meg a könyvtárba láto-
gatás és a kölcsönzés szabályait is.Mi, 
könyvtárosok pedig köszönjük a pén-
tekenkénti élményt.

Egyeztessünk időpontot a gyerekcsa-
patoknak könyvtári órákra, a könyvtár 
szeretettel vár.
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Felhívás
Kérjük, nézzék át könyvespolcaikat, 
mert visszavárjuk a tőlünk rég kiköl-
csönzött köteteket. 
Az elmúlt pandémiás időszak 
mindannyiunkat érintett, az elrendelt 
zárvatartás alatt a kölcsönzési határ-
időket automatikusan hosszabbítot-
tuk. Könyvtárunk azonban már 2021. 
május óta folyamatosan, a megszokott 
nyitvatartás szerint várja olvasóit.
(Hétfőtől-csütörtökig: 13-18 óráig, 
pénteken: 10-18 óráig, minden hónap 
első szombatján 10-14 óráig.) 
Március 31-éig a könyvtárba vissza-
hozott dokumentumok késedelmi dí-
ját elengedjük. 
2022. április elsejétől viszont a ké-
sedelmi díjakat már újra felszámít-
juk olvasóinknak. A kiértesítéseket 
elkezdtük e-mail-ben, illetve postai 
úton. Természetesen a fenti felhívás 
rendszeres kölcsönzőinkre nem vo-
natkozik, őket az olvasókártyájukon 
feltüntetett időpontban várjuk vissza. 
Hosszabbítást kérhetnek telefonon: 
06-88/476-891/2-es melléken vagy 
e-mail-ben: kozossegihaz.petfurdo.
konyvtar@gmail.com
Köszönjük segítségüket!

A könyvtárosok, 
Pátkainé Gál Klára és 

Borbélyné Schenek Szilvia

2022 januárjában a Pétfürdői Közös-
ségi Ház és Könyvtár elindította Olvas-
son velünk pályázatát! 

A mi könyvtárunk is fontosnak tartja 
az olvasás népszerűsítését! A gyerekekkel 
már jó úton haladunk, az iskolával kö-
zösen könyvtárlátogatási 
órák keretében ismer-
kednek a könyvárral. A 
játékon túl a könyveket is 
megszeretik, egyre többet 
kölcsönöznek fiatal olva-
sóink. Az idei évben úgy 
gondoltuk, a felnőtteknek 
is indítunk olyan progra-
mot, amivel ösztönözzük 
őket, hogy ellátogassanak 
hozzánk a könyvtárba. Az 
Olvasson velünk pályázat 
lényege, hogy a könyvek 
kiválasztása előre meg-
adott szempontok szerint 
történik, melyek  negyed-
évente változnak majd.
Arra szeretnénk buzdíta-
ni mindenkit, hogy akár 
a megszokott keretek 
közül kilépve, olyan mű-
vet is kézbe vegyen, amit 
amúgy nem emelne le a 
polcról. Az egyes fordu-
lók végén szeretnénk, ha 
összegyűlhetnénk, és egy 

Beharangozó
Ha már az év eleje úgyis a magyar kul-

túráról szól, mi a Pétfürdői Krónikánál 
megvizsgáltuk egy kicsit a hazai olvasá-
si szokásokat. Legyen szó 
bármilyen műfajról, több 
esetben kerülnek le a polc-
ról külföldi szerzők anya-
nyelvünkre fordított mű-
vei, mint az eleve magyar 
nyelven író honfitársaink 
tollából származók. Pedig 
széles, színes és igényes a 
hazai paletta. 

Hogy ezt más is lássa, és 
hogy a kialakult tendencia 
esetleg változást mutas-
son, a következő lapszám-
tól fogva a Beleolvasó rovat 

keretein belül egy-egy regényen keresz-
tül mutatjuk be a kortárs hazai írókat. 
Nemcsak az ismert, nagy neveket, ha-

Olvassunk együtt!

nem a többieket is, akik páratlan anya-
nyelvünkön publikálnak értéket. 

Itt még hadd említsük meg, hogy a 
könyvtár fentiekben bemuta-
tott Olvasson velünk-játékának 
(amihez még mindig nem késő 
csatlakozni) egyik kategóriája 
is éppen egy magyar szerzős 
könyv.

Annyit ígérhetünk, hogy a 
Beleolvasó rovatban is igye-
kezni fogunk olyan szerzőket 
választani, akiknek a művei 
megtalálhatóak a pétfürdői 
könyvtár kínálatában.

Olvasson velünk – olvasson 
magyart!                  

Bóna-Monok Petra

tea mellett kötetlenül beszélgethetnénk 
az olvasmányélményekről. Az év végén a 
szorgalmas, aktív olvasóinkat megjutal-
mazzuk! Várjuk önöket szeretettel, sok 
izgalmas olvasmánnyal!
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Havi háromnegyed óra helytörténet

Múlt év szeptemberében egy kis 
kamarakiállítással indult útjára a havi 
rendszerességgel működő 3H Klub a Pét-
fürdői Közösségi Ház és Könyvtárban, 
amelynek keretében összeülünk egy-egy 
téma kapcsán beszélgetni a múltról. Az idő-
sebbek visszaemlékeznek, míg a fiatalabbak 
vagy később Pétfürdőre kerülők pedig a té-
mához fellelhető helytörténeti munkákból 
készülnek az előre megadott témára. 

A kialakult szokásrend szerint kötet-
lenül beszélgetünk, nosztalgiázunk, és 
osztunk meg egymással történeteket, 
fotókat, dokumentumokat, amelynek 
során olyan információk látnak napvi-
lágot, amiket történelemkönyvekben 
sehol nem olvashatunk, hiszen a hétköz-
napi élet történeteire sosem gondolunk 
úgy, mintha az a történelem, a település-
történet számára érdekes lenne. 

Azt hinnők, hogy kizárólag a csa-
ládnak, a baráti társaságoknak érdekes 
egy-egy ember sorsa, pedig ha végiggon-
doljuk, valójában ezekből a kis építőkoc-
kákból épül fel a múltunk. A hétköznapi 
emberek történetei nélkül összeaszott, 
hézagos, fehér foltokkal tarkított lesz 
egy-egy kor. Minden hónapban óhatat-
lanul belecsöppenünk a közelmúltunk, 
félmúltunk történéseibe, hiszen mindig 
kerülnek elő olyan asszociációk, gondo-
latok, amelyek arra indítják az idősebb-
jeinket, hogy elmeséljenek az életükből 
egy-egy történetet magukról, a szom-
szédról, az ismerősökről. 

Mi ezt megengedjük, hiszen nem az 
a célunk, hogy a doktori disszertációi-
kat védjék meg a klubtagok, hanem az, 
hogy újraélhessük általuk azt a félmúl-

tat, ami so-
kunknak már 
tör téne lem. 
A második 
v i lágháború 
bombázása i, 
a Tito mint 
"láncos kutya" 
és az "imperi-
alista" vezetők 
köztéri szobrai 
a Hősök te-
rén az egykori 

szökőkútnál, történetek Horváth Ist-
ván igazgató úrról és más tanárokról, a 
templomról, a tanácsról, stb. A megadott 
témához sokszor csak szabad asszociáci-

óként kapcsolódik ugyan az elmondott 
sztori, de a klub keretei ezt lehetővé te-
szik. 

Ahogyan a hétköznapi életben is, itt a 
klubon belül is van, aki inkább csak fi-
gyel, és passzívan segíti a történetmesé-
lőket egy-egy gesztussal, és vannak, akik 
jobban szeretnek történetet mesélni. Mi, 
fiatalabbak meg élvezettel hallgatjuk az 
adomákat, s ha szükséges, kérdésekkel 
segítjük a beszélgetéseket továbblendíte-
ni, mederben tartani.  

A 3H Klub természetesen nyitott, aki-
nek van kedve, csatlakozzon akár törté-
netmesélésre, akár hallgatóságként. Szí-
vesen látunk mindenkit. 

Budai László

2021-ben a létszámunk 81 fő volt. 
Amikortól a járványhelyzet megenged-
te, a közösségi házban tartottuk minden 
hónap első csütörtökén a klubgyűlést. A 
siófoki fürdő bezárt, azóta Agárdra já-
runk fürdeni, minden hónap második 
hétfőjén. Programunkban szerepelt a 

májusfa-állítás a közösségi ház előtti té-
ren, immár második éve, természetesen 
ki is táncoltuk.

Nyári szünetet a tavalyi évben nem 
tartottunk, lehetőségünk volt a tónál ösz-

szejönni, főztünk is, hogy jó hangulatban 
összetartsuk a klub tagjait. Ősszel megren-
deztük a szüreti felvonulást és a bált, ter-
mészetesen védettségi igazolással rendel-
kező tagjaink és vendégeink részvételével.

A Veszprém megyei Nyugdíjas Szö-
vetség minden programját lemondta, 

kivételt képezett a megyei 
nyugdíjas tekeverseny, amit 
minden évben a mi klubunk 
rendez. Tekéseink szép ered-
ményt értek el, ugyanúgy 
a budapesti tekeversenyen, 
ahonnan 11 oklevéllel tértek 
haza.

Klubnapjainkon a kö-
zösségi ház 2 alkalommal 
Szépkorúak Szabadegyetemét 
szervezett. Voltunk kirándul-

ni, Siófokról sétahajóztunk a Balatonon, 
szeptemberben Szilvásváradon jártunk, 
végre sikerült megszerveznünk a régóta 
tervezett pápai kirándulást októberben.

›› ›› ››

... röviden 3H Klub

A Péti Nyugdíjas Klub és
a Muskátli Néptánccsoport 
hírei
A tavalyi évről...

Rózsás Miklós fotója
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A 2022. évi terveinkről
A klubnapjainkat a közösségi házban 
és kint, a szabadban, ha lehetőség lesz 
rá, mindig megtartjuk. Klubtagjaink 
igénye szerint a fürdésről sem mon-
dunk le. Terveink szerint megtartjuk 
a farsangi bált, állítunk májusfát és ki 
is táncoljuk. Kirándulásokat szerve-
zünk, és színházba is eljárunk Buda-
pestre. A tekeversenyt is megtartjuk. 
Ismét megrendezzük a szüreti felvonu-
lást és bált.

Reméljük, hogy a vírus nem áll utunk-
ba, és minden tervezett programunkat 
megtarthatjuk. 2022 decemberében 
megünnepeljük a Péti Nyugdíjas Klub 
megalakulásának 20. éves évfordulóját. 
A Muskátli Néptánc Csoport idén is 
részt vesz a Nyugdíjas KI-MIT-TUD-on 
és egyéb péti és vidéki rendezvényeken. 
Végül a 2022-es év lezárásaként megren-
dezzük a hagyományos szilveszteri bált.

Borbándi Ambrusné

Rendíthetetlenül a siker felé…
Kitartás, küzdelem, bizonytalanság…

Ez jellemezte a Dance Action SE 2021-
es évének elejét. A koronavírus-járvány 
okozta korlátozások miatt az egyesü-
let számára folyamatosan bizonytalan 
volt, hogy hol kapnak termet, meddig 
maradhatnak ott, meg tudják-e tarta-
ni akár az aznapi 
edzést. Hónapokig 
ebben a bizonyta-
lanságban műkö-
dött a csoport, de 
töretlenül, teljes 
lelkesedéssel jártak 
a gyerekek edzeni 
a helyzet adta kö-
rülmények ellenére 
is. De nem csak 
rossz oldala volt 
ennek az egésznek, 
hiszen még inkább 
bebizonyosodott, 
hogy egy igazán 
összetartó és se-
gítőkész tagokból 
álló csapat él itt 
Pétfürdőn, és a rosszabb körülmények-
ből is együttes erővel edzésre alkalmas 
helyet tudtak létrehozni.

Végül a kemény munka és a fárad-
hatatlanság meghozta a gyümölcsét, 
sikeres évet tudhatnak maguk mögött 
a táncosok. Összesen öt versenyen 
mutatták meg tudásukat számos szép 
eredményt bezsebelve. Az éves ver-
senyszezon a korlátozások miatt csak a 
nyár elején kezdődött. Mikor kiírásra 
került a Unity for Passion Dance Fest 
júniusi versenye, az egyesület egyből 

megragadta az alkalmat, és be is neve-
zett 22 koreográfiával. Ezt követően 
még a nyáron a Ritmus csapatok II. Just 
Clear Beach Fesztiválján is részt vettek. 
Az év további részében szintén az Unity 
for Passion Dance Fest rendezvényein 
léptek színpadra egy alkalommal Hód-

mezővásárhelyen, és két alkalommal 
Dabason. Végül kilenc 3., huszonegy 2. 
és negyvenkilenc 1. helyezéssel zárták az 
évet, valamint 17 különdíjat is a maguké-
nak tudhatnak, többek között az év ko-
reográfusa és az év egyesülete díjakat is.

A településen is többször találkozhat-
tak a Dance Actionnel a tavalyi évben, 
hiszen felléptek az augusztus 13-án 
megrendezett Családi napon, részt vet-
tek a Szüreti felvonuláson, valamint az 
október 1-jei ünnepségen is bemutattak 
néhány koreográfiát.

A számos szép eredmény után sincs 
megállás. A csoport már az idei évre 
is kitűzte a céljait, amihez rengeteget 
kell még dolgozniuk a táncosoknak, 
ugyanis a Unity for Passion Dance 
Fest versenyein kívül az idei évben 4 
év után ismét célba veszik a Horvátor-

szágban megrende-
zésre kerülő ESDU 
Dance Star világ-
bajnokságot, mely-
nek első megállója 
a március végén 
megrendezésre ke-
rülő nagykanizsai 
válogató lesz. A 
versenyeken kívül 
az idei évben ismét 
szeretnének gálát 
rendezni, melynek 
tervezett időpontja 
március 12-e.

Ahhoz, hogy 
mindez valóra vál-
hasson, és ismét a 
világbajnokság szín-

padán állhassanak a gyerekek, január 
óta gőzerővel dolgoznak. Erőnléti és 
technikai edzések, valamint rengeteg 
tánc várja őket minden héten, ezen felül 
februártól újra lehetőségük van részt 
venni akrobatika-órákon is.

Az biztos, hogy az idei év is rengeteg 
mozgást, kihívást, meglepetést és bol-
dog pillanatot fog hozni a pétfürdői tán-
cosok életébe.  

Pátkai Brigitta Kíra

 ›› ›› ›› Az évzáró vacsorát december 2-án 
tartottuk, ezután a szilveszteri bál zárta 
a 2021-es évet.

A Muskátli Néptánccsoportról: mi-
vel feladatorientált vállalása a klubnak a 
csoport működtetése, így a programjaik 
is fontos részét képezik a klub életének. 
A néptánccsoportnak 7 fellépése volt 
2021-ben Pétfürdőn és vidéken is. Tavaly 
kaptuk a Nyugdíjas KI-MIT-TUD-on a 
„Kiváló Arany” minősítést Balatonszár-
szón. Sajnos több rendezvény is elmaradt, 
de mi töretlenül próbáltunk.  
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A péti mazsorettekről
Ahogy mindenkit, az Eszterlánc Ma-

zsorett Együttest is megviselték a covid-
járvány korlátozásai. Elmaradtak az 
edzések, a versenyek, így a gyerekek éle-
téből hiányzott a sport, a csapatélmény. 
Az online tér természetesen nem ugyan-
olyan, habár lehet kapcsolatot tartani, 
de fejlődni már sokkal bonyolultabb, a 
téli hónapokban még a szintentartás is 
nehézségeket okoz, nem beszélve arról, 
hogy mindenki motivációját veszti a ki-
látástalan hetek alatt. 

Hónapokig izga-
tottan várták mind 
a táncosok, mind 
én magam, hogy az 
edzések újraindul-
hassanak, és foly-
tathassuk a közös 
munkát, amit fél 
évvel előtte épphogy 
elkezdhettünk. Júni-
usban végre visszatér-
hettünk a közösségi 
házba, és ahogy a sok 
kimaradás indokolta, 
egész nyáron folytak 
az edzések. 

Te r m é s z e t e s e n 
nem maradhatott el 
a csapatépítő tábor 
sem. 3 nap alatt a lá-
nyok megismerkedhettek a modern tánc 
alapjaival Szunyi Orsolya vendégoktató 
segítségével, aki a veszprémi Orsolya 
Fashion Line Mozgásművészeti Egye-
sület vezetője, illetve sok erősítésen, 
bottechnika órán vettek részt. Emel-
lett közös, csapatdinamikát fejlesztő-
programokat szerveztünk: filmezések, 
kézműveskedések, közös játékok színesí-
tették ezt a néhány napot. 

Szeptemberben aztán új beiratko-
zókkal, a szokásos rendhez visszatérve 
dolgoztunk hétről hétre, várva és ki-
használva minden lehetőséget, hogy a 
gyerekek újra színpadra állhassanak. 
Sok pétfürdői rendezvényen vettünk 
részt: a Családi napon, az október else-
jei ünnepségen, de voltunk Várpalotán a 
Nagy Gyula Galériában a Gyermekmo-
soly Nagycsaládos Egyesület karácsonyi 
rendezvényén is. 

Két éve, 2020-ban ünnepelte (volna) 
együttesünk 10 éves jubileumát, me-
lyet mindenképpen pótolni szerettünk 
volna. Sajnos a járványhelyzet itt is köz-
beszólt, megbetegedések és szigorú sza-
bályok mellett, de sikeres együttműkö-
déssel tudtuk méltón megünnepelni ezt 
a különleges eseményt tavaly. 25 táncos 
14 koreográfiát állított színpadra, ami 
nem kis teljesítmény, ha azt nézzük, 
hogy az edzések még csak fél éve kez-
dődtek újra. A gyerekek ajándékokkal is 

gazdagodtak: az együttes logójával ellá-
tott maszkokat és tornazsákot, kulacsot 
kaptak. Két táncosunk, Sebestyén Emma 
Alma és Parádi Ildikó pedig névre szóló, 
mazsorettfigurát ábrázoló szobrot ka-
pott, kiemelve őket ezzel 10 éves kitar-
tó munkájukért. A Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár is meglepett bennün-
ket egy csokoládékosárral, illetve a szü-
lők jóvoltából régi és hűséges magnónkat 
egy modern bluetooth hangfalra cserél-
tük. Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani a közösségi ház dolgozóinak, a 
szülőknek és az önkormányzatnak, akik 
nélkül nem sikerülhetett volna ilyen 
színvonalas rendezvényt biztosítanunk a 
nehezített körülmények között. 

Habár a versenyek nagy része elma-
radt, vagy eltolták, a 41. Zuglói Tánc-
fesztivál Mikulás Kupájának online 
verzióján részt tudtunk venni, ahol a lá-

nyok kiemelkedő eredményeket értek el: 
Fehér Tifani és Molnár Anna duó: II. 
hely
Százszorszép csoport, Let Me Move 
You: I. hely
Százszorszép csoport, Monday Morning: 
III. hely
Farkas Sarolta: II. hely
Szakály Zorka szóló: III. hely
Sebestyén Mia Málna szóló: IV. hely
Magyar Georgina és Varga Darina duó: 
III. hely

Sebestyén Emma Alma 
szóló: III. hely
Jázmin&Viola csoport, 
Azukita: II. hely
Jázmin&Viola csoport, 
Runaway: III. hely
Ferenc Panna szóló: II. 
hely

Fórumház Kupa 
Különdíjat kapott a 
Jázmin&Viola csoport 
pom-pom koreográfiá-
ja Runaway címmel és 
Mikulás Kupa külön-
díjasa lett Sebestyén 
Emma Alma szólója!

Az idei évben a ver-
senyeken lesz a hang-
súly, hiszen két év ki-
maradását szeretnénk 

bepótolni. Előreláthatólag minimum 
10 versenyen fogjuk öregbíteni együt-
tesünk és Pétfürdő nevét, többek kö-
zött a Unity for Passion Dance Fest, 
a Magyar Látványtánc Sportszövetség 
versenyei, a Silver Star Dance Táncver-
seny, a Zuglói Táncfesztiválok vannak 
kilátásban. 

Izgatottan és tele motivációval ké-
szülünk, hiszen most már hónapok 
munkáját fektettük bele táncainkba. A 
gyerekek tehetségének és elkötelezettsé-
gének köszönhetően be tudtuk pótolni a 
kimaradást, ezért úgy gondolom, nagy 
esélyekkel indulunk minden versenyen. 
Ezen kívül idén is fogunk tánctábort és 
gálát szervezni, illetve a pétfürdői ren-
dezvényeken is biztosan találkozhatnak 
majd velünk. 

 Ferenc Panna 
 edző  
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A Pétfürdői Közösségi Televízió 
szerkesztő-riportert keres

A jogviszony időtartama: határozott 
idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkakörbe tartozó lényeges fel-
adatok: interjúk, tudósítások, stú-
dióbeszélgetések készítése, montíro-
zás, forgatás, képújságírás.

Pályázati feltételek: felhasználói 
szintű MS Office-ismeret, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség, magyar 
állampolgárság, legalább középfokú 
végzettség.
A jelentkezés elbírálásánál előnyt je-
lent: a szakirányú végzettség, a szer-
kesztőségben szerzett tapasztalat, az 
EDIUS-vágóprogram ismerete, az 
operatőri tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: fényképes szak-
mai önéletrajz, végzettséget igazoló 
dokumentumok másolatai, 3 hónap-
nál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-
zonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. március 20.

A pályázat benyújtásának módja: 
postai úton, a Pétfürdői Közösségi 
Ház és Könyvtár címére történő el-
küldéssel. 
A cím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. 
A borítékon tüntessék fel a munka-
kör megnevezését: szerkesztő-ripor-
ter. 

A postára adás napja a benyújtási ha-
táridő utolsó napja lehet. A beérke-
zett pályázatok alapján a munkálta-
tó interjúra hívja be a jelentkezőket. 
Az eredményről minden pályázó ér-
tesítést kap.
A pályázati kiírással kapcsolatban 
tájékoztatás kérhető a 06-209-591-
222-es telefonszámon.

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

A szerkesztőség címe: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. Telefon: 88/476-891. ISSN 2732-1584
A leveleket a szerkesztőség címére küldjék.

Programok, hírek, közlemények
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