2010. december

Önkormányzati tájékoztató

Közmeghallgatás
Pétervására Város Önkormányzata december 15-én, szerdán 17
órakor közmeghallgatást rendez
a helyi mûvelõdési házban. A jelenlévõk elsõsorban Pétervására
belterületi vízrendszerének rendezésérõl és a csapadékvíz elvezetésérõl hallgathatnak meg tájékoztatót.

Grafikák tárlata

Borsche Kornélia grafikusmûvész alkotásaiból nyílt kiállítás a
Szántó Vezekényi István Mûvelõdési Házban. A tárlat november
19-ig volt látogatható.

Polgármesteri köszöntő
Megválasztásom óta nyilvános fórumra még nem volt lehetõség, ezért
most itt, a Péterkei Hírek hasábjain
szeretném kifejezni köszönetemet
mindazoknak, akik október 3-án bizalmat szavaztak nekem.
Az elmúlt évek munkájának gyümölcse beérett és elképzeléseink is
meghallgatásra találtak. A polgármesteri- és a képviselõi posztok egyben
nagy felelõséget is jelentenek, amelyeknek szeretnénk is megfelelni.
Az október óta eltelt idõszakban a
programpontjainknak megfelelõen
haladunk: a város tisztasága és a
közmunkások foglalkoztatása új alapokon nyugszik, ami remélhetõleg
érzékelhetõ mindenki számára.
Átstrukturáltuk a bizottsági szerkezetet: öt helyett három látja el a
feladatokat. Braun József lett az alpolgármester. A Pénzügyi és Ügyrendi bizottság elnöke Varró Magdolna, a Városüzemeltetési és Sport
Bizottságot Tóth János vezeti, a Szociális, Mûvelõdési és Oktatási bizottság elnöke pedig Boros Csaba lett.
A képviselõ-testület hivatalba lépése után közvetlenül, elsõdleges és
lényeges feladat volt a csapadékvízelvezetési pályázatunk munkálatainak ellenõrzése. Mivel ez egy elnyert pályázat volt, készen kapott
konstrukciót kaptunk: a kivitelezõk,
a tervezõk, a lebonyolítók, valamint
a projektet ellenõrzõk személye is
adott volt számunkra. Elsõ részben

hozzáfogtunk az eredeti terv több
pontján való módosításához, hiszen
abban voltak olyan utcák, amelyek
meg sem voltak említve. Hosszú tárgyalások után sikerült módosítani a
tervet olyan módon, hogy a Rákóczi
Ferenc utca, az Ady köz, a Szent
Márton út futballpályától felfelé tartó
szakasza, a Nefelejcs, a Honvéd, illetve a Kossuth út egy bizonyos szakasza is beletartozik a programba.
Ezen felül meg tudjuk oldani azt is,
hogy a Táncsics úti kertek alatt lévõ
árkot egészen a Tarnáig vezetõ szakaszon kiárkolják. Ez mind annak
köszönhetõ, hogy változtattunk az
eredeti elképzeléseken és racionalizáltuk azokat.
Ezeket a lépéseket mindenképpen
pozitívumnak tekintem, lehetõségeinkhez mérten figyelembe vettük a
lakossági kéréseket, jelzéseket is. Az

úgynevezett Stugár részen: a Hunyadi, a Zrínyi és a Molnár Antal úti
szakaszon is meg tudtuk oldani az
ottani vízelvezetést.
Van még egy téma, amely eléggé
foglalkoztatja a közvéleményt mostanában. Ez pedig a sport, s azon belül is a futball finanszírozása. Errõl
annyit szeretnék mondani, hogy én
a labdarúgást a mai napig is nagyon
szeretem. Lehetõség szerint mindig
is támogattam és támogatom. Azt
azonban tudomásul kell venni, hogy
én, illetve a képviselõ-testület tagjai
csak a költségvetésben meghatározott, elõre eltervezett összegben tudjuk támogatni a labdarúgó csapatot.
A jövõ évben minden kiadást racionalizálni kell, ez valószínûleg azt jelenti, hogy a költségvetési támogatás
valamilyen szinten csökkeni fog, de
ez még mindig több milliós tételt jelent. A városban terjengõ pletykáknak az elejét szeretném venni: a polgármesteri hivatal ereje szerint támogatni fogja a csapatot, azonban a
szponzorok segítségére nincsen rálátásunk.
Mondandóm végéhez érve, ezúton is szeretném megragadni az alkalmat az év legszebb ünnepe elõtt,
hogy mindenkinek szeretetteljes és
kellemes karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag boldog új esztendõt kívánjak!
Tisztelettel:
Eged István
polgármester

Forradalomra, szabadságharcra emlékeztek
Pétervására Város Önkormányzata és a Szántó Vezekényi István
Mûvelõdési Háza szervezésében
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 54. évfordulója alkalmából rendeztek emlékünnepséget
október 23-án, szombaton mûvelõdési ház nagytermében.
A Himnusz felcsendülése után a
Tamási Áron Általános Iskola „Lehullott három falevél” címû irodalmi összeállítást hallgathatták meg

a jelenlévõk, akiket aztán Eged István, a város újonnan megválasztott polgármestere köszöntött:
– Nekem, mint egy olyan generáció tagjának, aki jóval 1956 után
született, különösen nehéz az akkori eseményekrõl beszélni. Nekünk még úgy tanították pár sorban a történelemkönyvben, hogy
1956 ellenforradalom volt. Aztán
hallottunk szûk körben elejtett néhány mondatot arról, hogy talán
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Egy település történelmében meghatározó jelentõségû egy-egy személyiség, vagy egy család, mely arculatot ad neki, illetve a
megmaradását nagymértékben befolyásolja. Pétervására életében ilyen meghatározó család volt a Keglevich család. 1620
táján került Pétervására fele része a Keglevichek birtokába. Ettõl az idõtõl a második világháborúig õk voltak Pétervására
történelmének meghatározói. A pétervásárai barokk kastély az idén 250 éves. A palóc vidék egyik legnagyobb kastélya.
Építésze Povolni Ferenc egri építõmester. A kastély dísztermének festési munkáit Beller Jakab készítette. A Keglevich család
tagjai az ország közéletében is meghatározó szerepet töltöttek be. Keveset tudunk e család történetérõl, ezért úgy gondolom
apró, kis események, történetek megírásával jobban megismerhetjük õket.

Hogyan került Egerbe Vörösmarty csibukja?
A hatvani temetõben, amely nem Hatvanban van, hanem Egerben, és azért nevezik
hatvaninak, mert legközelebb fekszik a hajdani Hatvani kapuhoz, három negyvennyolcas vonatkozású sír található. És nem is akármilyenek. A temetõ déli sarkában vasobeliszk, oldalán pici ember, nagy ágyúcsõ, gúlába rakott, gömbölyû ágyúgolyóbisok. „A magyar nemzet függetlenségéért 1849. február
26-án és 27-én vívott kápolnai csatában hõsi
küzdelem közben megsebesült, s az egri kórházban elhunyt vitéz honvédek emlékére.”
Alatta pedig: „Közadakozás útján az egri
honvédegylet, 1878.”
A másik Nagyajtai Cserey Ignác volt 1848'49-es honvédezredes sírja, aki a pesti honvéd-menedékháznak volt fõparancsnoka. Ezt
a menedékházat az uralkodóknak méltóztatott kegyesen engedélyezni a kiegyezés után
az elaggott negyvennyolcas honvédek számára. A sírvers így emlékezik: „Nagy volt
mint honfi, nagy mint ember, s barát.” A harmadik sír felirata: „Itt nyugszik Timon Zsigmond (1816-1876) 1848-'49-i honvéd huszárõrnagy és a magyar összes hadsereg fõpénztárnoka. Meghalt 1876. december 14-én életének 60. évében. Ehhez a sírhoz vezetnek a
történet szálai, a történeté, mely arról szól,
hogyan került Egerbe Vörösmarty Mihály
csibukja. Atyja fölé temetve itt nyugszik
Timon György is, aki élete századik esztendejében halt meg, s ide jár ki édesapjára emlékezni Timon Katalin, akit nemrégiben oly
szeretettel búcsúztattak dolgozótársai, nyugalomba vonulása alkalmából. A csibukot
Zsigmond kapta, õ adta át a történettel együtt
Tihamérnak, Tihamér pedig lányának, aki
ma is õrzi mind a kettõt.
Timon Tihamérra (1866-1966), aki
Pétervásárán született, még emlékeznek néhányan. Tisztviselõ volt a megyei irodában s
évtized óta éldegélt szerény nyugdíjából egy
kis házban, szemközt a hatvani temetõ kapujával. Lánya segítette és gyámolította. Az volt
Katalin egyetlen vágya, hogy megélhesse
édesapjával a századik születésnapot, hogy
lássa még egyszer õt, a hivatal régi, csendes,
szorgalmas munkását, a polgárok megbecsülésének fényében. Gondolatait leste, a széltõl
is óvta. A sors azonban másképp intézkedett.
Az aggastyán, aki mély gordonkahangján
oly' örömest mesélt a régmúltakról, egy délelõtt elszunnyadt kis szobájában, amely tele
volt a lombfûrészmunkák csodálatos sokaságával, lámpaernyõtõl a rejtélyes malomig és

várkastélyig, aminek ajtaja gombnyomásra
nyílt és kisétált belõle egy piciny likõröskészlet a látogatók szívének vidámítására, s az
asztal közepén berakásos ládikó, abban rézhenger finom fogazattal, s a henger olykor el-

játszotta a biedermeier kor elhamvadt tücsökzene-rugalmasságú dallamait. Elszunynyadt századik évében. Timon Tihamér még
1925. februárjában jegyezte fel a történetet.
Így:
„Édesanyámtól tudom, hogy az 1830-as
vagy '40-es években hazánk egyik legnagyobb költõje, Vörösmarty Mihály vendége
volt Pétervásárán néhai Keglevich Gyulának
(1824-1865). A költõ egy kis tajtékcsibukból
dohányzott, s oly' élvezettel, hogy a gróf,
amint nézte, nagyon megkívánta a csibukozást, s azt mondta Vörösmartynak: „Oly' jóízûen szívja csibukját, hogy szinte kedvet
kaptam rá. Ha volna egy kis csibukom,
mindjárt meg is kezdeném a csibukozás
mesterségét.”
Vörösmarty erre igaz magyar szívességgel
odanyújtotta csibukját és azt mondá:
„Csibuk hiányában ne legyen fennakadás,
fogadja el ajándékba, ezen megtanulhat csibukozni, nekem van még másik is”.
Boldogult édesatyám, ki 1848-'49-ben honvédhuszár õrnagy volt, a pétervásári urada-

lomnak lett fõszámvevõje. Ekkor Keglevich
gróf már nagy pipából szívta a dohányt. Édesatyám egy ízben megjegyezte, hogy õ is kedvet kapott a dohányzásra. Keglevich Gyula
ekkor felállt, elõkereste a kis csibukot és azt
mondá:
„Itt van, Zsiga bácsi, egy kis csibuk, nekem
Vörösmarty Mihály ajándékozta ezen tanultam meg csibukozni, én meg Zsiga bácsinak
adom, próbálja meg maga is megtanulni a
csibukozást, nagyon jó az. Így lett a nagy költõ kis pipája családunké.”
Eddig a történet. A megfakult feljegyzés
egy gondosan bekötött öreg könyvben talált
helyet. A könyv címe: „Honvédtiszti koszorú
az 1848-'49 évbõl”. Egybefûzé Virányi
(Virnau) Vilmos. Pest 1867. Nyomtatta idõsb
Poldini Ede, Uri utcza 7.sz.a. A könyv 240. oldalán a szabadságharc tisztjeinek névsora található és a magyar nevek mellett a sok idegen, német, szlovák, lengyel, francia és horvát név arról tanúskodik, milyen nemzetközi
lelkesedés és áldozatkészség segítette a magyar szabadságharc ügyét.
Vörösmarty egyetlen életrajzírója sem említi a pétervásári látogatást. Valószínû, hogy a
szabadságharc bukása utáni bujdosásában
keresett pár napos menedéket itt a költõ, hiszen Keglevich Gyula Mészáros Lázár hadügyminiszter szárnysegédje volt és nemzetõrkapitányként harcolt a honvédségben. Az
is bizonyos, hogy Vörösmarty nagy dohányos volt. Otthonában az 1839-ben hozzálátogató Berecz Károly így rajzolja meg:
„A pipafüsttõl kissé homályos utcai szobában a Zalán futása koszorús költõje, egyik
kezében hosszú szárú selmeczi pipáját tartva, íróasztala mellett ült. Asztalán körülötte a
többi bútorzaton könyvek és írások hevertek
szerteszét.”
Hogy Keglevich Gyula gróf Timon Zsigmondra bízta birtoka számadásait, az érthetõ, mert aki becsülettel vállalta és viselte a
negyvennyolcas hadsereg fõpénztárának
tisztét, elég erkölcsi bizonyítványt szerzett
gondosságból és megbízhatóságból. Az elértéktelenedett háborús koronát nemsokára
felváltotta a pengõ, s úgy látszik, Timon
Tihamémak sikerült keresztülvergõdnie az
anyagi nehézségeken, mert a szelídbarna kis
rövidszárú pipa, a csibuk, itt maradt s máig is
õrzi a hatvani temetõ gyakori látogatója,
Timon Katalin.
Apor Elemér egri költõ és író
nyomán írta: Eged János
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„Közelebb az ügyfelekhez”

Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ sikeres, Európai Uniós (TIOP
3.2.1) pályázatának köszönhetõen, Pétervásárán új munkaügyi kirendeltség épül.
Mint azt Utassy Csaba, az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Pétervásárai Kirendeltségének vezetõje el-

mondta: az építkezés a város központjában
(Keglevich út 1.) 2010. májusában kezdõdött és
az ütemterv szerint 2011. I. negyedévében fejezõdik be. A kedvezõ idõjárásnak köszönhetõen a kivitelezõ a napokban fejezi be a külsõ
munkálatokat, így már teljes kapacitással a belsõ tér kialakítására helyezi a hangsúlyt. – Az

épületben helyet kap az irodák mellett egy tárgyaló és egy öninformációs terem is. Az átadást
követõen az álláskeresõket és a munkáltatókat
könnyen megközelíthetõ, modern épületben
fogadjuk, remélhetõen az ügyfeleink legnagyobb megelégedésére – közölte a kirendeltségvezetõ.

Ajándékcsomagok
Pétervására Város Szociális Mûvelõdési és
Oktatási Bizottsága 2010. november 10-i ülésén
tárgyalta a karácsonyi és Mikulás csomagok,
ajándékok összegét. A bizottság a következõ
összegek kifizetését javasolta, utólagos elszámolással, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás keretének terhére:

– általános iskolás tanulók:
(220 fõ x 350 forint) = 77.000 forint
– óvodás gyerekek:
(81 fõ x 350 forint) = 28.350 forint
– óvodás, Ivádra járó gyerekek:
(5 x 350 forint) = 1.750 forint
A bizottság javasolta a megjelölt összegek
kifizetését utólagos elszámolással az átmeneti
segély keretének terhére:
– Idõskorúak otthona:
50.000 forint
– 70 éven felüliek csomagja:
(280 darab x 1.400 forint) = 392.000 forint
Mint megtudtuk a határozati javaslatot a
képviselõ-testület tagjai jóváhagyták.

4. oldal

TÉLI PILLANATOK
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Pályázatokból fejlődik az iskola
A Tamási Áron Általános Iskola 2009 szeptemberében kezdte el a meg-

nyert TÁMOP 3.1.4 pályázati projektet, melylyel 24 999 150 forintot nyertünk. Ez alapján
indítottuk el a kompetencia alapú oktatást.
Ez a fejlesztés jelentõs színvonaljavulást jelentett az iskolánkban. A bevezetett módszerek megkönnyítették az óvoda és az iskola
közötti átmenetet. Minden területen az alkalmazott csoportmunka nagyon hatékonynak
bizonyult.
Már ez év szeptemberétõl a TIOP 1.1.1-09
pályázatnak köszönhetõen 130 darab tanulói
laptop és 6 tanári gép a hozzájuk kapcsolódó
szoftverekkel került az iskolánkba, amely
programnak a támogatási összege 17 650 000
forint volt. Örömmel mondhatom,
hogy az újabb TIOP
1.1.1-07 pályázat is sikerrel zárult, amelynek értéke
16 635 000 forint.
A beruházás keretében az

anyaiskolánkban és az erdõkövesdi tagiskolánkban az alábbi új eszközök segítik a tanáraink és diákjaink munkáját, a modern kornak megfelelõen:
l 22 darab PC (asztali számítógép) + monitor,
l 10 darab interaktív tábla projektorral, laptoppal
l 3 darab szerver
l 1 darab szavazó szett
l wi-fi eszköz.
Az infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódóan a kollégák képzésben részesültek az eszközök használatáról.
A fejlesztések megvalósulásával olyan oktatási környezetet alakítottunk ki, ahol a diákok
az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges egyenlõ hozzáférést, a pedagógusok pedig a feladataik ellátásához megfelelõ infrastruktúrát kaptak.
A projekt megvalósításának teljes összegét
az Európai Unió és a Magyar Állam finanszírozta, a társult önkormányzatok anyagi szerepvállalása nélkül.
Végh István
igazgató

Forradalomra, szabadságharcra emlékeztek
(Folytatás az 1. oldalról.)
nem is teljesen úgy történtek azok
a dolgok, ahogyan le vannak írva a
számunkra hozzáférhetõ könyvekben, visszaemlékezésekben.
Majd jöttek a rendszerváltás sokak
számára akkor érthetetlen történései, amelyek napról napra változtatták a jelent. De nemcsak a jelent
változtatták, hanem a múltat is, sõt
a jövõt is. A múlt változásai magyarázták a jelen eseményeit és egy
szebb jövõ ígéretét hordozták magukban, amiben mindenki kivétel

nélkül hitt. Ma már tudom, hogy a
fontos eseményeket csak bizonyos
távlatból lehet megítélni és nemcsak saját szemüvegünkön keresztül, hanem közeli és távoli nézõpontok figyelembevételével. Ma

már tudom, hogy 1956 több volt
mint forradalom, ma már tudom,
hogy miért küzdött a magyar nép,
ma már tudom miért nem sikerült
és ma már tudom hogy sikerült.
Csak 33 évvel késõbb. Az emlékezés kötelesség. Az örökösök örök
felelõssége. Mert a történelem természete ilyen: örökséget hagy, felelõsséget rak a késõi nemzedékek
vállára. Ahogy Tamási Áron írja
1956-ról: „a kehely, amelyben magyarok vércseppjei szentelik meg
az éltetõ italt, a világot arra inti,
hogy nagyobb gonddal és tisztább
lélekkel õrködjék az emberi lét
méltósága fölött.” Az ünnep tehát
nem más, mint a múltunk által
ránk ruházott felelõsség vállalása –
mondta ünnepi beszédében Eged
István, hozzátéve: – 1956 soha el
nem évülõ felelõsséget rakott a vállunkra: nekünk, a szabad Magyarország polgárainak nagyobb gonddal és tisztább lélekkel kell õrködnünk nemzeti létünk méltósága fölött. Nem véletlenül mondják: emberemlékezet óta mindig is a halottak tisztelete volt a jelen és a jövõ
alapja. Mert ez a tisztelet megtiltja
az örökségük önkényes kezelését,
arra kényszeríti az élõket, hogy az
örökül hagyók által jóváhagyott célokat kövessék. Mi, késõi magyarok – tudjuk mert megtanított rá

bennünket a történelem –, hogy
mit jelent ennek az örökségnek az
önkényes kezelése, tudjuk, hová
vezet az elõttünk járók által jóváhagyott célok feladása. Több mint
három évtized kellett ahhoz, hogy
az 1956-ban vérrel és verítékkel kivívott szabadságot 1990-ben visszaszerezzük és végre megszabaduljunk a tékozlók bûnétõl: az árulásukkal behívott szovjet csapatoktól, az idegen megszállástól. Valóban, több mint három évtized kellett ahhoz, hogy ott folytassuk ahol

1956 októberének végén álltunk: a
szabad, független és reményteli jövõ kapujában – vélekedett a város
elsõ embere, akinek gondolatait
követõen felcsendült egy vers,
majd St. Martin elõadómûvész közel negyven perces ünnepi mûsorral kedveskedett. Az emlékezés a
Szózat hangjaival zárult.
A Szántó Vezekényi István Mûvelõdési Ház kisgalériájában és
nagytermében pedig Borsche Kornélia grafikusmûvész kiállítását tekinthették meg az érdeklõdõk.

6. oldal

KULTÚRA

Jól működik a testvérkapcsolat

Szlovákiában 2008-ban jártak az iskolások

Testvériskola kapcsolatunkat 2000-ben alakítottuk ki, az erdélyi gyulakutai általános iskolával, amit 2002-ben bõvítettünk a szlovákiai Feled község magyar tannyelvû alapiskolájával.
A két testvériskolai együttmûködés a gyerekekre és a nevelõtestületre terjed ki, ami minden évben egy kölcsönös csereüdültetésben realizálódik (amikor a feledieket fogadjuk, a mi
gyerekeink akkor Gyulakutára utaznak).
Így minden évben egy autóbusznyi gyereket

a kollegát tudunk jutalomüdültetésben részesíteni külföldön.
Ez év nyarán mi fogadtuk a testvériskolánk
gyerekeit. A következõ évben mi utazunk Erdélybe. Ennek a szervezése folyamatban van.
A 10 év alatt kölcsönösen megismerték a
gyerekek és a nevelõk, a települések és intézmények életét, betekintést kaptak egymás
munkájába, barátságok alakultak ki. Eddig a
kapcsolataink mûködtetését önerõbõl (alapítvány, szponzorok segítsége) oldottuk meg, ami

nem jelentett külön anyagi terhet sem a szülõknek, sem a kollegáknak.
Nagy örömmel fogadtuk azt a hírt, ami szerint ebben az évben már lehet, ezek mûködtetésére pályázati pénzeket szerezni, valamint a
következõ tanévtõl normatív támogatásként
vehetjük igénybe.
A programmal kapcsolatos fényképeket talál a
www.petervasara-altisk.sulinet.hu honlapunkon.
Végh István
igazgató

Erdélyt 2009-ben fedezhették fel a diákok és tanáraik

JÓTÉKONYKODTAK. A vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítésé-

Szőttesek tárlata

re tartottak jótékonysági estet a közelmúltban. A pétervásárai Krisztus Szeretete Egyház misét mutatott be és megemlékezett a katasztrófa áldozatairól, az este folyamán diszkót tartottak a mûvelõdési ház
dolgozó a gyerekek számára. A rendezvényen közel negyvenezer forint gyûlt össze, amelyet már át is utaltak az illetékes szerveknek.

Palóc szõtteseket bemutató kiállítás nyílt a Szántó Vezekényi
István Mûvelõdés Háza és
Könyvtárban a közelmúltban.
Az egyedi darabok a palócok jellegzetes motívumait, színvilágát
mutatják be.

Kiadja: Pétervására Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
Felelõs kiadó: Eged István polgármester
Szerkeszti: a szerkesztõbizottság
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Hirdetéssel kapcsolatos információk: 06-20/911-7872

Karácsonyi nosztalgia estet tartanak a helyi Szántó Vezekényi
István Mûvelõdési Házban december 18-án, szombaton 16 órától.
Az élõzenés rendezvényre az intézmény dolgozói minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Nosztalgiáznak

Író-olvasó
találkozó
A Szántó Vezekényi István Mûvelõdés Háza és
Könyvtár nagyterme adott
otthont a Nógrádi Gergely
és Nógrádi Gábor közremûködésével megrendezett író-olvasó találkozónak a közelmúltban. Az
ingyenes rendezvényre
ezúttal is sokan voltak kíváncsiak. Mint megtudtuk, az apa-fia páros immár másodjára járt az intézményben.

HIRDETÉS

7. oldal

8. oldal

KARÁCSONY

Ady Endre:

Karácsony - Harang csendül...
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN
PÉTERVÁSÁRA
ÖNKORMÁNYZATA!

