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T a r t a l o m :

1848.
március 15.

„A Pilvax kávéházban azt határoz-
tuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjú-
ságot. Elõször az orvosokhoz mentünk.
Szakadt az esõ, amint az utcára lép-
tünk, s ez egész késõ estig tartott, de a
lelkesedés olyan, mint a görögtûz: víz
nem oltja el.”

(Részlet Petõfi Sándor naplójából)

1848. március 15. a magyar nem-
zet legegységesebb ünnepe, melynek
emléke-éljen a világ bármelyik pont-
ján-büszkeséggel és melegséggel
tölti el minden magyar szívét. 161 éve
ez az ünnep az, amely azokat a törté-
nelmi emlékeket idézi fel, amikor a
nemzet egyetlen célért küzdött:a füg-
getlen, szabad, demokratikus Ma-
gyarország megteremtéséért.

Március 15-én elsõsorban a nem-
zet szabadságért, függetlenségért ví-
vott harcára emlékezünk minden év-
ben. Ez a nap azonban egyben az ifjú-
ság ünnepe is-1848 március 15-én a
Márciusi Ifjak voltak azok, akik tudá-
suk, tehetségük, bátorságuk és kitar-
tásuk révén példát mutattak a jövõ
nemzedékeinek. Vezetésükkel Euró-
pában egyedülálló módon vértelen
forradalom zajlott le.

Emelt fõvel emlékezzünk akkori
honfitársainkra, mellünkön kokárdá-
val õszintén hajtsunk fejet szobraik
elõtt, s ne hagyjuk kiveszni magunkból
a Márciusi Ifjak tudását, tehetsé-
gét,bátorságát és kitartását!

Kedves
Olvasóink!

(Folytatás a 2. oldalon!)
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Köszöntöm a Petõházi Krónika Tisz-
telt Olvasóit. A Képviselõ-testület 2008.
november és 2009. február vége közötti
nagyobb jelentõségû döntéseirõl szeret-
ném Önöket tájékoztatni.

2008. november 24-i ülésén a Képvi-
selõ-testület elfogadta a 2009. évi költ-
ségvetési koncepcióját, amit polgármes-
ter úr ismertetett a lakossági közmeghall-
gatáson és ami az alapját képezte a 2009.
évi költségvetési rendeletünknek. A
Képviselõ-testület megalkotta 11/2008.
(XI. 25.) ÖK. rendeletét Petõháza Község
Önkormányzat Képviselõ-testülete által
alapított kitüntetõ cím és emlékérem
adományozásának rendjérõl valamint A
gyermekvédelem helyi szabályozásáról
szóló 4/2006. (III. 13.) ÖK. rendelet
módosításáról szóló 12/2008. (XI. 24.)
ÖK. rendeletet az óvodás és általános is-
kolás gyermekek részére nyújtott kará-
csonyi ajándék szabályainak pontosítá-
sáról.

A testület alapító okirat módosítással
jóváhagyta az Óvoda névfelvételét, ezzel
2009. január 1-tõl Kincseskert Óvoda
Petõháza az óvodánk hivatalos elneve-
zése. Zárt ülésén a testület 22 fõ felsõfokú
tanulmányait folytató hallgató részére

állapított meg BURSA HUNGARICA
ösztöndíjpályázatra való jogosultságot,
az õ tanulmányaikat havi 2.500 Ft-tal
támogatja az önkormányzat.

A 2008. december 8-i ülésén a testület
Petõházáért Emlékérmet adományozott
Asztalos Gyulánénak, a Petõházi Nefe-
lejcs Nyugdíjas Klub Egyesület elnö-
kének, a nyugdíjas szabadidõs, kulturális
tevékenység területén nyújtott kiemel-
kedõ munkájáért, Gombos Józsefnek, a
Petõházi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
tiszteletbeli parancsnokának, az Önkén-
tes Tûzoltó Egyesületért végzett áldo-
zatos munkájáért valamint  Módosné
Kizur Júlia óvoda pedagógusnak, a gyer-
mekek nevelése, gyermek szabadidõs
programok (játszóházak, nyári táborok)
megszervezése, hagyományok ápolása
területén  kifejtett kiemelkedõ munká-
jáért. Az emlékérmek átadására a faluka-
rácsony ünnepségen került sor december
21-én. December 8-án az ülést követõen
tartotta a testület a lakossági közmeghall-
gatást, amelyen polgármester úr értékelte
az önkormányzat  2008. évi tevékenysé-
gét, valamint ismertette a 2009. évi terve-
ket.
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Önkormányzati hírek
(Folytatás az 1. oldalról!)

A 2009. január 28-i ülésen a méh-
nyakrák elleni védõoltás önkormányzati
támogatásáról tárgyalt a testület. Több
lehetõség számbavétele után a testület
úgy döntött, hogy a 14 – 18 éves korú
lányok esetében átvállalja az oltóanyag
költségeit, amennyiben a szülõk úgy
döntenek, hogy beadatják lányaiknak
ezt az oltást. A három védõoltás ára
közel 90.000 Ft. A gyártó cég 23%-os
kedvezményt biztosít az önkormányza-
toknak. A szülõk döntésének meg-
könnyítése érdekében Dr. Stummer
János, a gyõri megyei kórház  szülész-
nõgyógyász szakorvosa tartott  a témáról
egy nagyon érdekes elõadást 2009.
február 19-én a Közösségi Házban.

2009. február 16-án tartott ülésén a
Képviselõ-testület megalkotta a 2/2009.
(II.17.) Ök rendeletét Az önkormányzat
2008. évi költségvetésérõl szóló 4/2008.
(III. 13.) ÖK. rendelet módosításáról.

A Képviselõ-testület tárgyalta a 2009.
évi költségvetés I. fordulóját. Polgármes-
ter úr valamennyi intézmény vezetõjét
kérte a takarékosságra. Önkormányza-
tunknak nincsenek gazdálkodási nehéz-
ségei, a tervek szerint kb 200 millió Ft-
os tartalékkal zárhatjuk a 2009-es évet
is. Az emelkedõ energia árak, a bevételi
oldalunkon a cukorgyár bezárása okozta
bizonytalanság azonban mindenképpen
takarékoskodásra int. Nagy szerepet
kívánunk adni a pályázati lehetõségek-
nek. 2009. évi terveink között szerepel
az Ifjúság utcai háromszögben egy
multifunkciós sportpálya kialakítása,
ahol a kicsiknek néhány udvari játék is
elhelyezésre kerül, a temetõben szeret-
nénk új villanyoszlopok felállításával a
temetõ hátsó részét megvilágítani, az
orvosi rendelõ belsõ akadálymentesítését
tervezzük, az iskola és az ottani étkezõ
bejárati ajtóinak cseréje is szükségessé
vált. Járda építésre 5 millió Ft-ot tervezett
a testület, a Kinizsi utcában a templomtól
a Fertõendréd felé vezetõ szakaszon
tervezünk úttest felújítást és zártrendsze-
rû csapadékvíz elvezetést, a Kossuth ut-
cában ugyancsak tervezzük a zárt rend-
szerû csapadékvíz elvezetést. A Polgár-
mesteri Hivatal bõvítése is megmaradt
terveink között. A civil szervezetek támo-
gatását a tavalyi mértékhez hasonlóan
tervezzük.

Az ülésen sor került a Nefelejcs Nyug-
díjas Klub Egyesület beszámolójára is.
Asztalos Gyuláné az Egyesület elnöke
tájékoztatta a testületet az Egyesület te-
vékenységérõl és az önkormányzat által
a 2008. évben adott 600.000 Ft támoga-
tás felhasználásáról. Polgármester úr ki-
fejezte köszönetét az Egyesület tagjai-
nak, akikre minden községi megmozdu-
láson lehet számítani. A 2009. évben
700.000 Ft támogatást tervez az önkor-
mányzat az Egyesületnek, amelybõl
100.000 Ft célzottan, új ruhák készítésére
benyújtandó pályázat önerejének bizto-
sítására szól.

A Sportegyesület beszámolóját Pis-
kolti Béla, az Egyesület elnöke tartotta
meg. A 2008. évben az Egyesület
11.250.000 Ft támogatásban részesült az
önkormányzattól. Évközben, tekintettel
a támogatás mértékére, az egyes támoga-
tási részletek lehívása elõtt az Egyesület
beszámol az elõzõ támogatás felhaszná-
lásáról, most pedig a teljes 2008. év
számait láthatták a képviselõk. A beszá-
molóból kitûnt, hogy nagyon magasak a
sportlétesítmények fenntartási költségei,
magasak a kötelezõen fizetendõ játék
díjak. A 2009. évi költségvetésben 9 mil-

lió Ft-ot terveztünk az Egyesület támo-
gatásaként. A testület megerõsítette azon
döntését, hogy a tekepálya kikerül a
Sportegyesület kezelésébõl, az épület
hõszigetelését (nyílászáró csere, tetõhé-
jazat csere, falszigetelés) az önkormány-
zat felvállalja és a tekepálya átkerül a
Közösségi Ház felügyelete alá. A pályát
nyitottá kívánjuk tenni, így a haszná-
latból befolyó díjak emelkedését várjuk.

A gyermekvédelem helyi szabályozá-
sáról szóló 4/2006. (III. 13.) ÖK. rendelet
módosításáról szóló 3/2009. (II. 18.) ÖK.
rendeletben a méhnyakrák elleni védõ-
oltás igénybevételével kapcsolatos sza-
bályokat alkotta meg a testület.

Többször elõfordul, hogy ebek kóbo-
rolnak az utcákon. Az eb tulajdonos
kötelessége, hogy megfelelõen gondos-
kodjon az ebek elzárásáról, úgy, hogy
azok közterületre ne tudjanak kiszaba-
dulni. Aki ezen kötelezettségének nem
tesz eleget 30.000 Ft-ig terjedõ pénzbír-
sággal sújtható. Kérek mindenkit, tegyen
azért, hogy községünkben eb támadásból
tragédia ne fordulhasson elõ.

Horváthné dr. Dávid Mária

2009. február 7-én rövid, de súlyos betegségben
elhunyt „mindenki Angélája” – Angéla nénije.

Szüleivel élt Petõházán, és már diákévei alatt is
meghatározó személyisége volt környezetének.
Tanulmányai után a tanácsi rendszer, majd az önkor-
mányzati közösség aktív dolgozója lett nyugdíjazásáig.
Életét mások segítése, dolgaik megoldása és nagy
emberszeretet jellemezte. Nemcsak a közvetlen baráti
környezetében, de távolabbi ismerõseinél is jelen volt
minden olyan családi eseménynél, ami említést érdemel:
születés, ballagás, esküvõ, kerek évfordulók, halálozás.
Saját maga által írt versei könnyet csaltak a családtagok
szemébe. Ezek hol az öröm, hol a bánat könnyei voltak.

Utolsó éveit a fertõdi Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Gondviselés Háza - Mentes Mihály Idõsek
Otthonában élte.

Társai és az otthon személyzete egyaránt kedvelte
Õt, aktív egyéniségét. Angéla hiányzik társainak, a
dolgozóknak és minden petõházi lakosnak, akik ismerték, és szerették Õt.

NYUGODJ BÉKÉBEN!
Asztalos Gyuláné

EMLÉKEZZÜNK!
Horváth Angéla (1931-2009)
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Az 1889- óta mûködõ, többször újjá-
szervezett egyesületünk 2008-ban is
nagy változásokon ment keresztül.

A tûzoltószertár 2006-ban kezdõdött
átépítése a tavalyi évben befejezõdött.
Az építkezés az egyesületi tagok önkén-
tes munkájával és az Önkormányzat
segítségével készült.

Az ünnepélyes átadásra március 1-én
került sor, melyre meghívót kapott a
jelenlegi és elõzõ polgármester, képvi-
selõ testületi tagok, támogatók, Gyõr-
Moson- Sopron Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgató, Magyar Tûzoltó Szövet-
ség megyei elnöke, kapuvári és soproni
hivatásos és a helyi önkéntes tûzoltók.

Az ünneplés nem volt felhõtlen. Ugya-
nis ezen a napon az idõjárás elõrejelzés
szerint vihar volt várható, ami délutánra
meg is érkezett. Kapuvár riasztotta is
egységünket, így tagjaink az ünnepélyt
hátrahagyva indultak a viharkárok fel-
számolására.

Tûzoltóinkat a 2008-as évben 8 eset-
ben riasztották, melybõl 4 alkalom káre-

Petõházi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
setek felszámolása, 3 alkalomból tûzeset-
hez riasztották 1 esetben téves riasztás
történt. Petõháza területre ebben az év-
ben kettõ alkalommal történt riasztás.
Február 12-én kazaltûzhöz, illetve május
5-én a cukorgyár területén lévõ tûz-
esethez.

A tavalyi év esõzéseinek következté-
ben az Ikva patak vize többször is meg-
emelkedett, ezért az önkormányzat 2
alkalommal rendelt el ügyeletet. Tûzol-
tóink 2 óránként ellenõrizték a patak
vízállását, egy alkalommal homokzsá-
kok kihelyezése is történt.

A tûz- és káresetek mellett egyesüle-
tünk részt vett az évente megrendezendõ
tûzoltó versenyen is. Itt meg kell említe-
nem, hogy az eddigi évben mindig sike-
reket elérõ ifjúsági lány csapatunk 2008-
ban már nem tudott részt venni. Ifjúsági
fiú kategóriában Fertõendréden rende-
zett versenyen 5. helyezést értek el, fel-
nõtt tagjaink bíróként vettek részt az ese-
ményen.

Az év végi tisztújító közgyûlésen vál-
tozások történtek az egyesület vezetésé-

ben is. A közgyûlés a lemondott tiszt-
ségviselõk helyébe újakat választott:
elnök: Kürtös Ákos, parancsnok: Bara-
nyai Zsolt, szertáros: Baranyai Ferenc, tit-
kár: Somogyi Beatrix, ifjúsági parancs-
nok: Kürtös Krisztián. A kinevezések a
bírósági jóváhagyás után lépnek életbe.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával
támogatták az egyesületet. A 2007. évi
felajánlásból 19 633 Ft átutalt összeget
a 2008-as évben a tûzoltókocsik karban-
tartására használtuk fel. Kérjük Önöket,
hogy adójuk 1%-val támogassák egye-
sületünket, hogy hatékonyabban véd-
hessük lakóközösségünk értékeit.

A kedvezményezett adószáma:
18539130-1-08
A kedvezményezett neve: “Petõházi

Önkéntes Tûzoltó Egyesület”
Ha Ön érdeklõdik egyesületünk iránt,

akkor kérem látogasson el weboldalunk-
ra a www.petohazaote.extra.hu oldalra,
ahol folyamatosan végigkövetheti egye-
sületünk mûködését.

Kürtös Ákos

A védõnõi munka középpontjában az
anya-és gyermekvédelem áll. A védõnõ
alaptevékenysége a családgondozás, a
várandós anyák, 0-6 éves gyermekek
gondozása családlátogatás és tanácsadás
keretében. A védõnõ segít az egészség
megtartásában, egészségfejlesztésben,
egészséget támogató magatartás kialakí-
tásában. Segíti a harmonikus szülõ-
gyermek kapcsolat kialakulását, a gyer-
meknevelést, a szocializációt, a gyermek
megfelelõ táplálását.

Fontos szerepe van a védõnõknek
egészségvédelmi programok, csoportfog-
lalkozások szervezésében is.

A baba-mama klub várandósok és
kisgyermekes anyukák részére szervezett
egészségnevelési klub, ahol kötetlenül
beszélgethetnek egymással az anyukák,
hallgathatnak elõadásokat, tájékoztatókat.

A baba-mama klub pár éve már mûkö-
dött Horváth Györgyné Kati védõnõ szer-
vezésével a tanácsadóban. 2008 áprilisá-
ban álltam munkába, és úgy gondoltam
nem elég tágas a tanácsadó több anyuka

Néhány gondolat
a baba-mama klubról

és gyermek fogadására, játékra. Néhány
baba sírva érkezett a „rossz emlékek„ (pl
védõoltás) miatt. Ezért olyan helyet
próbáltam keresni, ahová mindenki
szívesen betér. Az új Közösségi Ház
átadása után a Polgármester úr és a ház
vezetõje, Lévainé Soós Klára felajánlot-
ták, hogy megtarthatjuk itt összejövete-
leinket. Köszönöm ezt a nagyszerû lehe-
tõséget!

Minden hónap utolsó keddjén várom
az anyukákat, babákat a klubba délután
4 órától.

 A programok összeállításában figye-
lembe vesszük a mamák igényeit. Vendég
elõadókat is fogadunk,(Hipp , Babe, Nu-
mil).  Fejlesztõ játékok bemutatása; aján-
lott védõoltások; vitaminok szerepe;
balesetveszély a családban, lakókörnye-
zetben csecsemõ és kisdedkorban;
anyatejes világnapi rendezvény; bölcsõ-
de lehetõségérõl hallhatnak az érdek-
lõdõk.

Lendvayné Megyeri Julianna
védõnõ

Anyakönyvi
hírek

A petõházi Polgármesteri
Hivatal 2008. november 1.
napjától 2009. január 31.
napjáig terjedõ idõszakra az
alábbi anyakönyvi adatokat
közli:

SZÜLETÉS:
-----------------------------

HÁZASSÁGKÖTÉS:
-----------------------------

HALÁLOZÁSOK:

2008. 11. 29.
Rádler Imre

2008. 12. 01.
Somogyi István Mihály
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Nebuló Klub: minden pénteken 16-
18h-ig 1-4. osztályos gyermekek részére

Kamasz Klub: minden pénteken 18-
20h-ig 5-8. osztályos gyermekek részére

Programok:
- Minden hónap elsõ péntekén:

Egy óra az egészséges életmód je-
gyében

- Beszélgetés. Különbözõ témakö-
rökben elõadók hívása

- Pingpongozási lehetõség, társas
játékok

- Márciustól Színjátszókör indul
16.30-17.30-ig

- Tavasztól jó idõ esetén játék a
szabadban: labdajátékok, görkor-
csolyázás, stb.

A Nebuló és Kamasz Klub ütemterve
FIGYELEM!

A Gondoskodás Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgáltató ingyenes
korrepetálást vállal általános iskolás
tanulók részére.

Helyszín: Közösségi Ház
Idõpont: szerdánként 13-16 óra között
Elsõ alkalom: március 18.

Idõpont egyeztetés, további információ:

Zombóné Györe Tímea:
06-30/268-9845

Rádler-Baumgartner Ildikó:
06-20/9644-260

Krónika

Kissé rendhagyó idõpontban, csütörtök délután tartottuk meg az adventi játszó-
házat. A hétköznap ellenére nagyon sokan jöttek el, hogy változatos technikákkal
különféle ajándéktárgyakat, ajtó-, asztal-, karácsonyfadíszeket készítsenek. A fog-
lalkozásokat az óvó és tanító nénik, a gyermekjóléti és családsegítõ szolgálat szak-
emberei, a Kreatív Klub tagjai és az Ifjúsági Klub képviselõje vezette. Szebbnél
szebb alkotások kerültek ki a gyerekek kezei alól. Vidám hangulatba telt el a délután.

Lévainé Soós Klára

Ünnepváró játszóház
December 4.Hagyományainkhoz híven advent 4.

vasárnapján tartottuk falunk karácsonyi
ünnepségét a Közösségi Házban. A
zsúfolásig megtelt díszteremben Hor-
váthné dr Dávid Mária jegyzõ asszony
Kosztolányi szavait idézve nyitotta meg
az ünnepséget. Az adventi koszorú gyer-
tyalángjainak fellobbanása jelezte a
meghitt ünneplés kezdetét. Piskolti Béla
polgármester úr ünnepi köszöntõjének
végén került sor a „Petõházáért emlék-
plakettetek” átadására. A képviselõ-tes-
tület döntése alapján közösségi munká-
jáért Asztalos Gyuláné, Gombos József,
Módosné Kizur Júlia vehették át a díja-
kat. A közönség ezután Solymos Mihály
plébános úr karácsonyi üzenetét hallgat-
hatta. A folytatásban a gyerekek vették
birtokukba a színpadot. Az óvodások
csodálatos betlehemes játéka után az
iskola tanulói Wass Albert A csodálatos
balzsam, meg a lukas zsák címû történetét
játszották el, mellyel hatalmas sikert arat-
tak. Az Ifjúsági Klub tagjainak mûsora
ismét kellemes perceket szerezett a jelen-
lévõknek. Az ünnepi délutánra nyugdí-
jas klub mûsora tette fel a koronát. A fel-
lépõk színvonalas elõadásaikkal ismét
nagy örömet szereztek a jelenlévõknek,
s igazi, meghitt karácsonyi hangulatot
teremtettek.

Lévainé Soós Klára

Falukarácsony

HORVÁTH PÉTER
Mûszerész,

villanyszerelõ e.v.

Vállalom:
• háztartási gépek javítását
• kapumozgatók, földi és

mûholdas rendszerek sze-
relését

• villanyszerelést, javítást.

Petõháza,
Kossuth Lajos utca 15.

Tel.: 70/241-88-90
99/381-324
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Az év eleji kemény fagyoknak köszönhetõen a petõházi tavon is sporto-
lásra alkalmas jégpáncél alakult ki. A korcsolyázni és csúszkálni vágyók
birtokukba vették a kiváló minõségû jeget.

A „Jégparti” nevû rendezvény, melyet január 10-én tartottunk, nagy
érdeklõdésnek örvendett, s a környezõ településekrõl is sokakat vonzott
falunkba. 15 órára megtelt a jég a korcsolyázókkal, s kezdetét vette a
hokimérkõzés is.
A hangszórókból
áradó vidám zene
tovább fokozta a
hangulatot. A részt-
vevõket zsíros ke-
nyérrel, forró teával
kínálták a rende-
zõk, az Ifjúsági
Klub fiataljai pedig
forralt borral vár-
ták a tópartra kilá-
togatókat. Köszönetet mondunk Petõháza Önkormányzatának, a helyi
vállalkozóknak: Horváth Zoltánnak, Ivancsics Péternek, Kóbor Csabának,
Kovács Józsefnek, valamint Bieder Tibornak és a Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársainak, hogy munkájukkal és támogatásukkal hozzájárultak
rendezvényünk sikeréhez.

Lévainé Soós Klára

A doni áttörés évfordulója alkalmából
ifj. Sarkady Sándor történész tartott
elõadást „A Don-kanyar tragédiája”
címmel január 16-án a Közösségi Ház-
ban.

A korabeli híradók tudósításait nyo-
mon követve, megismertette a II. magyar
hadsereg hõsies küzdelmét. A megrendítõ
képsorokat figyelve emlékeztünk a 200
ezer honvédre, akik közül 120 ezren soha
nem tértek haza a keleti frontról, s a túlé-
lõkre, akikre gyakran a hosszú évekig tar-
tó hadifogság várt. Évtizedekig senki
nem beszélt róluk, s maguk a túlélõk is
hallgattak.

Napjainkra talán 20. századi történel-
münk ezen eseménye is helyes értelme-
zést kap. Emlékezzünk rájuk tisztelettel,
és történész úr szavait idézve szeressük
õket! Õk példát adtak hazaszeretetbõl és
hõsies helytállásból egyaránt!

Lévainé Soós Klára

A DON-KANYAR
TRAGÉDIÁJA

JÉGPARTI

Január 23-25-ig a petõházi Közösségi
Ház adott otthont a Wass Albert emlék-
kiállításnak.

A megnyitót január 23-án 17.00 órakor
tartottuk. Rendezvényünkön részt vett
Kara Ákos a Megyei Közgyûlés alelnöke,
valamint dr. Horváth József a Kisfaludy
Károly Megyei Könyvtár fõigazgatója is.

Az ünnepségen közremûködött a
nyugdíjas klub énekkara, Ábrahám Fe-
rencné pedig, a költõ Üzenet haza címû
versét mondta el.

A kiállítás tablói a korabeli fény-
képeken, a sajtó írásain, valamint versein
keresztül mutatták be Wass Albert
életének legfontosabb állomásait. Hûen
tükrözték hazaszeretetét, mely áthatja
költészetét és elbeszéléseit egyaránt.

A hétvégén sokan nézték meg a
tárlatot, s adóztak a nagy magyar költõ
és író emléke elõtt.

Lévainé Soós Klára

Zenés, énekes elõadói estet tartot-
tunk 2009. február 08-án a petõházi
Közösségi Házban. Vendégünk Sza-
bó Andris, a bõsárkányi tehetséges
kisfiú volt. A rossz idõ ellenére is so-
kan jöttek el az elõadásra, a díszte-
rem széksorai a kezdésre megteltek.

A kis fellépõt kitörõ taps fogadta.
Andris, Máté Péter és a Neoton Fa-
mília slágerei mellett saját dalaiból
is énekelt. Az egyik dalszöveg arról
szólt, hogy nagyon szeretne fény
lenni, s így bearanyozná a többi em-
ber életét. Ez a vágy sikerült. Ezen
az estén valóban Õ volt a fény a pe-
tõházi közönség számára, ragyo-
gását pedig a gyermeki tisztaságból
és õszinteségbõl nyerte, mely egész
lényébõl és elõadásából áradt. A

WASS ALBERT
EMLÉKKIÁLLÍTÁSSzabó Andris est

hallgatóság vastapssal jutalmazta a
megható, színvonalas produkciót, s
egy új zenei élménnyel feltöltõdve
térhetett haza.

Lévainé Soós Klára
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Február 13-án, pénteken farsangi
discora gyülekeztek a szórakozni vágyó
gyerekek a Közösségi Házban. A Nebuló
és Kamasz Klub keretében megrendezett
bulin Horváth István és Péter szervezték
a programot. A zene mellett büfé és jel-
mezverseny várta a résztvevõket. A há-
romtagú zsûri értékelése szerint legötle-
tesebbnek Kiss Gábor jelmeze bizonyult,
aki a hangulat fokozása érdekében tán-
cos lánynak öltözött. A jókedv és humor
jellemezte az estét, melyért köszönetet
mondunk a szervezõknek és a résztve-
võknek egyaránt

Lévainé Soós Klára
Gyermekszínjátszó csoportok találkozójának adott otthont a Közösségi Ház

február 26-án. Négy iskolából érkeztek gyerekek a rendezvényre. A lövõi, fertõ-
szentmiklósi, fertõszéplaki és a petõházi színjátszók elõadásában egy-egy népme-
sét, illetve annak humoros változatát láthatta a közönség. Megelevenedett az Irigy
testvér, a Kõleves, a Pösze lányok története, végezetül pedig a Hófehérke címû mese
humoros átdolgozása teremtett vidám hangulatot. A produkciókat Piskoltiné Magyar
Marianna tanárnõ értékelte.

Rendezvényünkkel lehetõséget kívántunk biztosítani az ismerkedésre, ta-
pasztalatcserére. Köszönjük a fellépõknek a kellemes perceket, és további munká-
jukhoz sok sikert kívánunk!

Lévainé Soós Klára

Vidám összejövetel színhelye volt 2009. 02. 21-én
Közösségi Házunk.

Négy település „szépkorúi” (nyugdíjasai) búcsúztatták a
farsangot. Már hagyomány, hogy a szomszédos települések
nyugdíjasai - Agyagosszergény, Fertõendréd, Sarród, (Fertõ-
széplak idén egyéb elfoglaltság miatt nem képviseltette ma-
gát) - idõnként találkoznak, és minden gondról, bánatról,
fájdalomról megfeledkezve, csak a vidámságért és egymás szó-
rakoztatásáért vannak együtt.

Kultúrmûsorról mi, a házigazdák gondoskodtunk. A mûsort
Karner Vilmos tanár úr állította össze, és készített fel bennün-
ket. Köszönjük Neki!

Rendezvényünket megtisztelte a polgármester úr és kedves
felesége, valamint a jegyzõ asszony, a Közösségi Ház vezetõje
és Csiszár Renáta is, aki mindig mindenben segít bennünket.
Jó hangulatról a Nyárligeti Duó gondoskodott. Vendéglátásban
pedig a Kóbor Família Kft lelkes csapata segített.

Jó tudni és érezni, hogy így az élet alkonya felé járva tudunk
egymásért, egymásnak örömet okozni. Saját magunk is teszünk
azért, hogy szívesen gondoljunk vissza az eltöltött órákra, és
így a hétköznapok nehézségeit könnyebben tudjuk elviselni.

Kívánom, hogy mindenki érje meg, és élvezze a nyugdíjas
éveket, s ha kedve van, akkor jöjjön közénk, hisz együtt, egy-
másért sokkal könnyebb!

Asztalos Gyuláné

FARSANGOLÓ KISTÉRSÉGI TALÁLKOZÓ A PETÕHÁZI
„NEFELEJCS” NYUGDÍJAS KLUB EGYESÜLETNÉL

Farsangi disco

GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ

Dec. 5-én, Mikulás napján már délelõtt
gyermekzsivajtól volt hangos a Közös-
ségi Ház. Az érdeklõdõk a Garabonciás
együttes mikulásváró mûsorára gyüle-
keztek. A helyi óvodások és iskolások
mellett a szomszédos településekrõl is ér-
keztek gyerekek.

11 órakor felcsendült az elsõ dallam.
Ekkor kezdetét vette a nóta, a vidámság
és a jókedv. A zenekar tagjai a gyerekeket
is bevonták az elõadásba, így egyre fo-
kozódott az érdeklõdés. Új dalokat ta-
nultak meg, és megismerkedtek néhány

Garabonciás együttes Petõházán
jellegzetes hangszerrel is. Az egy órás
mûsort a közönség vastapssal jutalmazta.

Lévainé Soós Klára
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O L V A S Ó I  L E V E L E K

„Aki szereti a szépet, az életet sze-
reti... Az igazi mûvészet szeretete - akár
zenében, akár versben, akár képekben
találja meg valaki - igényességre nevel.
Vajon nem ez-e az a vezérszólam, ami
az egész életet helyes útra terelheti? Igé-
nyesség önmagunkkal és másokkal
szemben, igényesség a munkában és a
párválasztásban.”

Ha a fiatal szülõk igényesek, akkor
készülnek a kicsinyük fogadására lélek-
ben is, tervezgetik gyermekük jövõjét.
Gondolatban beszélnek hozzá, becéz-
getik, ábrándoznak, hogyan, mivé ne-
velõdik, fejlõdik majd az apróság.

Az édesanya, édesapa beszéde - a
leghétköznapibb dolgokról is - nagyon
fontos a gyerekek számára, hiszen
ezáltal szereznek tudomást a környezõ
világról. Megszületik a gyermek, s
mindjárt elkezdi tanulni a világot, az
„emberséget”. Az elsõ „professzorai” a
szülõk. Hogy nyugodt, derûs lesz-e a
baba, abban igen nagy szerepe van a
szavaknak, de nem csak a szavaknak,
hanem a szép, egyszerû dallamoknak,
az érdekesen lüktetõ, szótagokkal zeng-
ve-bongva játszó mondókáknak is,
amelyeket a szüleitõl hall.

Fontos tehát, hogy az édesanyák -
hiszen õk töltik a legtöbb idõt a gyer-
mekekkel - higgyenek abban, hogy a
saját éneklésük, mondókázásuk lelki
táplálékul szolgál a kisgyermekük
számára. Ne féljenek énekelni, leljék
örömüket a dalban, a közös játékban.

Fontos tudniuk, hogy a legjobb tech-
nikai feltételek között létrehozott, leg-
kiválóbb mûvészekkel készített CD
felvételek sem pótolják az édesanya
hangját, mosolyát, érintését, ölelését.

Mi a Ringató foglalkozások célja? A
cél, hogy a kismamák megtanuljanak
egy könnyen énekelhetõ, de a kodályi
elvekhez híven: zeneileg értékes
dalanyagot. Ismerkedjenek meg magyar
mondókákkal, mozgásos, ölbeli játé-
kokkal. Az énekszó, a közös ölbeli játék
valóban a kicsinyek „lelki tápláléka”.
Cél, hogy a foglalkozások oldott lég-

Ringató
körében jó mintát kapjanak az anyukák
a legkisebb gyerekek zenei nevelésének
lehetõségeire. Megismerjenek néhány
módszertani tudnivalót, anélkül, hogy
kimódolt, vagy „tudományoskodó”
lenne a közös éneklés és játék.

A harminc perces foglalkozások
légköre oldott, felépítése, tartalma elõre
tervezett, de rugalmasan alkalmazkodik
az adott helyzethez. A dalokat, mondó-
kákat sokat ismételjük, egy-egy foglal-
kozáson belül is, de hétrõl hétre mindig
visszatérünk a régebbiekre. Így az
édesanyák könnyen megtanulják azo-
kat. A foglalkozásokon mindig élõ
énekszó, vagy a foglalkozásvezetõ, eset-
leg meghívott vendég pár perces hang-
szerjátéka csendül fel. Zenei felvételeket
soha nem hallgatunk. Ez a tanítás nem
a kicsinyeknek szól, hanem a felnõttek-
nek. A gyerekek tehát semmiféle fela-
datot nem kapnak a foglalkozásokon.
Nem kell, nem kötelezõ csinálniuk sem-
mit, nem várjuk azt, hogy valamit telje-
sítsenek. Ha akarnak, játszanak az édes-
anyjukkal, ha akarnak, vagy tudnak,
akkor pedig néha odafigyelnek.

Ebben az életkorban kitartó figye-
lemrõl egyáltalán nem beszélhetünk. A
közös éneklés, a játék, a mozgás fõ
szempont mindenek elõtt, de fontos az
áhítatos csend is, ami gyakran varázs-
latként megszületik...

Hároméves kor alatt nincs direkt taní-
tás: ennek az ideje még csak nem is az
óvodás, hanem a kisiskolás kor. A fog-
lalkozásokon csak felkeltjük a gyerekek
érdeklõdését a zene iránt, zenei inge-
rekkel vesszük õket körül, a szülõk pe-
dig mintát kapnak az otthoni éneklés,
játék lehetõségeire.

Mennyi idõs kisgyerekkel lehet jönni
a foglalkozásokra? Alsó korhatár tulaj-
donképpen nincs, várandós mamák is
jöhetnek, hiszen a felnõtteknek szól a
tanítás, nem a piciknek. A gyerekeket
csak körülvesszük zenei ingerekkel,
feladatuk nincs, produkálniuk sem kell
semmit, csak „hallani”, erre pedig már
a néhány hónapos magzat is képes.

Vannak olyan ölbeli játékok, amelyeket
az ülni, állni, járni tudó babákkal lehet
játszani. (Velük is csak akkor, ha
kaphatóak rá.) A kisebbek ezeket is csak
„hallgatják”, vagy a mama csak gyen-
géden „höcögteti” picit a babát, a mon-
dóka, dal lüktetésére, ami persze így
helyes. Általában féléves gyerekekkel
már jönnek az anyukák, de elõfordul,
hogy 3-4 hónapos babákkal is, azonban
ez a ritkább. Egészen addig lehet jönni
a kicsikkel, amíg óvodába nem kerül-
nek, bár még a kiscsoportos óvodások
is szívesen játszanak ilyen jellegû játé-
kokat, hallgatják a dalokat.

A Ringató foglalkozásokon a gyere-
kek nincsenek életkor szerint különbözõ
csoportokra osztva. Szeretettel várjuk
tehát a Ringatóra már a néhány hónapos
babákat is és minden olyan anyukát,
apukát, nagyszülõt, aki szívesen énekel,
játszik együtt a kicsinyekkel, oldott, sze-
retet teli légkörben, aki maga is úgy
érzi, fontos, hogy a mûvészet eszközei-
vel neveljünk, aki szívesen énekel, aki
szeretné bõvíteni a dalkincsét.

S végül egy saját élményemet osztom
meg Önökkel. Az egyik alkalommal
Gabi nénink számunkra is új történetet
„hozott” nekünk: a gyerekek (s persze
mi, szülõk is) elõször meglepõdtek,
mikor el kezdte mondani a szöveget,
majd önkéntelenül is figyelni kezdtük
gyermekeinket. Gabi néni a hangsúlyá-
val úgy játszott, mint macska az egér-
rel. Elõször halkan kezdett beszélni,
amire kivétel nélkül mindenki odafi-
gyelt. Majd, ahogy alakult a történet,
úgy lehetett a piciny gyermekeink
arcáról leolvasni, mirõl is mesél nekünk
Õ. Hihetetlen, de egész végig mozdu-
latlanok voltak ezek a kis örökmozgók
anélkül, hogy bárki is rájuk szólt volna.
Ez a kis történet is igazolta számunkra,
hogy valóban azt nyújtja ez a foglalko-
zás, amit a fenti sorokban olvashatunk.

Szeretettel várunk minden anyukát
és csöppséget a foglalkozásra, amely
keddenként fél 10 órakor kezdõdik a
Közösségi Házban.
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Erre a programra egy kis fenntartással
készültem, ugyanis eddig nagyon kevés
bálon vettem részt, mivel nem tartottam
életelememnek az ilyenfajta mulatozást.
Mivel szerettem volna megörökíteni az
est jó pillanatait, úgy döntöttem sok-sok
év után mégis felhagyok a megrögzött
elméletemmel és a szórakozni vágyók
soraiba lépek.

Mivel vacsorával egybekötött bálról
volt szó, ezért erre az estére elõre kellett
jelentkezni a résztvevõknek. A kiplaká-
tolt és kiküldött meghívók ellenére saj-
nos kevesen éltek a szórakozás eme lehe-
tõségével. Ez annak is volt talán betud-
ható, hogy a hideg, zord estéken az em-
ber inkább otthon, a jó meleg lakásban
piheni ki az egész hét fáradalmait, ami
után teljesen feltöltõdve kezdi a követ-
kezõ hét taposómalmát.

Viszont a kis falunkból és a környezõ
településekrõl 33 fõ úgy gondolta, hogy
egy kis jó kedvû mulatozással fejezi be
a hetet. Mivel a Közösségi Ház elsõ olyan
bálja volt, ahol bárki felüdülhetett volna
egy kis tánccal és egy kis beszélgetéssel,
emiatt egy kicsit érthetõ volt e csekély
létszám. De megfutamodni nem lehet.
Ezért a rendezõség úgy döntött, hogy
megtartja a bált.

Katalin napi bál avagy a puding próbája az evés
Eljött a várva várt nap, amikor is kide-

rül, hogy ezen a téren is jól vizsgázik-e a
Közösségi Ház. A bál kezdete este hét órára,
a vacsora pedig nyolc órára volt meg-
hirdetve. Nagyon nehezen telt el az az idõ,
amíg megérkezett az elsõ csoport. De még
nehezebben, mire megérkezett a második.
Tehát egy kicsit zötyögõsen és nehezen
indult ez az egész este. A vacsora - ami
bõséges és változatos volt- illetve a
jelenlévõ Katalinok felköszöntése után
elérkezett a tánc és mulatozás ideje. Mint
mindenhol, itt is a bemelegítés után jött a
felhõtlen szórakozás. A zenekar egy-két
szám után felismerte, hogy nyugodtan
játszhat bármit, legyen az cha-cha, keringõ
vagy esetleg give, a résztvevõk nem ülnek
le ezeknek a különleges számoknak a
hallatán, hanem tele élettel és vidámsággal
ropják a táncot. Itt jön be a képbe a
társastánc tanfolyam eredménye. Az én
szemszögembõl hihetetlen jó volt azt a
kulturált formáját látni a szórakozásnak,
ami eddig kimaradt az életembõl. Ugyanis
itt mindenki megtisztelte az estét és part-
nerét azzal, hogy elegánsan, az alkalom-
hoz illõen felöltözött. Nem kellett a ci-
garetta füstöt elviselni azoknak, akik nem
dohányoznak. Itt köszönöm meg, azon
dohányosok figyelmét, hogy a hideg

ellenére az épületen kívül hódoltak
szenvedélyüknek. Köszönöm.

Éjfélkor a tombola húzása követke-
zett. Egy kis pihenés és egy kis nevetés a
sok tánc után.

Természetesen volt az ajándékok kö-
zött minden: az illatszertõl, édességek-
tõl kezdve a bohókás és használati tár-
gyakon keresztül a vacsora meghíváso-
kon túl volt még duguláselhárítás-fel-
ajánlás is.

Köszönjük azoknak a cégeknek, vál-
lalkozóknak, illetve magánszemélyek-
nek, akik segítették a tombolahúzás sike-
rességét.

A tombolák kisorsolása után még
emelkedettebb lett a hangulat - és most
itt nem az italozásra gondolok. A zenekar
pedig egészen hajnali fél négyig húzta a
válogatott számokból álló talp alá valót,
amit a - reggelre összeszokott - társaság
egy kis nótázással spékelt meg.

Íme így nézett ki az a puding, aminek
próbája volt ez a nap, ami reggel úgy
kezdõdött számomra, hogy bárcsak már
vasárnap lenne, de úgy fejezõdött be,
hogy kár lett volna kihagyni ezt családias
- baráti társaság házibulijára emlékeztetõ
- hangulatú estét.

  Csiszár Renáta

O L V A S Ó I  L E V E L E K

Petõházán immáron harmadik éve,
hogy meglátogatott kicsiket és nagyokat
a falu Mikulása. Az eljöttét számtalan fa-
lubeli és környékbeli kisgyermek várta,
hogy megérinthesse hófehér szakállát, pi-
ros, selymes ruháját vagy akár csak a lépte
nyomába tehesse apró, pici kis cipõjét.
Viszont a felnõtteknek is akad azon a va-
sárnap délutánon bõven program.

Bevallom õszintén, családunk a múlt
évben vett részt elõször ezen az esemé-
nyen, mint látogató. Az ott ért pozitív
hatások eredményeképpen eldöntöttük,
hogy ebben az évben is megnézzük a
jóságos Mikulás eljöttét. Tavaly, mikor
kilátogattunk a templom elõtti térre, úgy
éreztem, hogy egy idõutazáson veszek

Ha eljön a Mikulás...
részt. Azok a hangulatos kis sátrak - ahol
a nagymamák házilag készített sós süte-
ményei illatoztak, a falu kreatív hajlamú
fiataljai saját kezûleg gyártott ajtó-, fali-,
asztali- és karácsonyfadíszei pedig vár-
ták gazdáikat, hogy hazavihessék õket -
egy múlt század béli kisvároska hangula-
tát idézte. Az ínycsiklandozó illatok a
sült gesztenye és a forralt bor szemé-
lyében viszont a másik oldalra vonzották
az arra pályázókat. Igen, nem véletlenül
írtam ezt a szót. Hiszen a forralt bor egy
karácsonyi, mintás bögrében volt kap-
ható. Aki pedig élelmes volt, az össze-
gyûjthetett akár egy garnitúrára valót is.
Ami nagyon aranyosnak tûnik így kívül-
rõl figyelve. Ez tehát a felnõttek oldala.
De nézzük a gyerekeket.

Türelmüket kicsit kordába tartva vár-
ták a fõ attrakciót, hogy megérkezzen a
Mikulás.

Meg is érkezett, méghozzá motoron.
Ami nagy meglepetést okozott és érdek-
lõdõ szemeket vonzott magával mind az
aprók, mind a felnõttek körében. Az
egész délután egy felhõtlen kis összejö-
vetel volt, ami által még büszkébb vol-
tam arra, hogy petõházi lakosnak mond-
hatom magam.

Akkor este még nem gondoltam, hogy
egy év múlva, mint segítõ kéz veszek
részt a következõ ünnepségen. Viszont
ebben a helyzetben már nem a felhõtlen
szórakozás volt a jellemzõ.

(Folytatás a 9. oldalon!)
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Próbáltam mind az elõkészületek so-
rán, mind a mûsor alatt is hasznos em-
berré válni, de tudom, hogy nálam sok-
kal, de sokkal tapasztaltabb szervezõk
és rendezõk - mint egy összeszokott tár-
saság - serénykedett azért, hogy a ven-
dégek minél jobban érezzék magukat
azon a délutánon.

A sátrak ugyanúgy felépültek és meg-
teltek minden földi jóval, mint tavaly.
Szívet melengetõ érzés volt látni, ahogy
a sütni szeretõ nagymamák csak úgy
szorgoskodtak a pult körül és csakhamar
megtelt az asztal finomabbnál finomabb
süteményekkel. Elõttük már aprólékosan
kikészítette portékáját a gyertyaöntõ és
a kreatív fiatalok csapata. Mivel gyakori
látogatója vagyok a Közösségi Háznak,
tudom, hogy a klubtagok részérõl milyen
sok lemondással és készülõdéssel járt az,
hogy a kis karácsonyi díszeket, mint isme-
rõsként üdvözölhettem a téren. A forralt
bor és a sült gesztenye árusítása most is
az ifjúsági klub szorgos fiataljai segítsé-

gével történt.
A mûsor most a

nyugdíjas klub
énekkarával majd
j e g y z õ a s s z o n y
megnyitó köszön-
tõjével kezdõdött.
A szívhez szóló kis
mese Ábrahámné
Emi néni elõadá-
sában megint soka-
kat odavonzott a
pódium elé. A falu-
beli fellépõk után
egy vérpezsdítõ
színpadi produkció

vette kezdetét. A Varnyú Country a hideg
és a heves szélfúvás ellenére a meleg
zsebekbõl elõvarázsolta a kis kezeket.
Megénekeltette az anyukákat, apukákat,
nagymamákat és
nagypapákat egya-
ránt, ami természe-
tesen a kicsik szóra-
koztatására történt.
A sok dalolászás és
szaloncukor osztás
után az együttes a
gyerekek segítségé-
vel idecsalogatta
messzi földrõl a Mi-
kulást, aki most a
k r a m p u s z o k k a l
együtt egy hintón
érkezett. Ezek után
az izgatott óvodá-
sok és iskolások jöttek szereplésükkel,
akik alig várták, hogy a Mikulás közelébe
férkõzhessenek. Aki pedig kiszínezve
visszahozta a meghívót, az ajándékot is
kapott. Sajnos a vége felé az esõ is ele-
redt és így hamar befejezõdött az este,

ami hangulatát tekintve nagyon jóra
sikeredett.

Személy szerint örülök, hogy nem a
fásultság és a hidegtõl való félelem gyõ-
zött felettem. Hihetetlen jó volt látni azt
a munkabírást és tüzet a szervezõkben,
akik mindent megtettek azért, hogy ez a
nap is beíródjon Petõháza krónikájába.
Ezeket a láthatatlan munkákat eddig
senki nem hangoztatta, de miért is tette
volna? Az eredmény magáért beszél.
Azonban én úgy érzem, hogy a falu apra-
ja-nagyjának észre kellene vennie, hogy
mindez az õ szórakoztatására történik és
azzal, hogy részt vesz ezeken a progra-
mokon, csak erõsíti abbéli hitét a rende-
zõségben, hogy van miért dolgozni. Aki
pedig nem tudott eljönni, annak azt üze-
nem, hogy egyszer érdemes lenne ennek
az idõutazásnak az ízét megkóstolni, hát-

ha olyan ízekkel tér haza, hogy azt mond-
ja:

„ Ha eljön a Mikulás, akkor nekem is
ott a helyem!”

Csiszár Renáta

(Folytatás a 8. oldalról!)

„Képzeld el, hogy megnyertél egy
versenyt, és a nyereményed az, hogy a
bank, minden reggel, 86 400 forintos
számlát nyit a nevedre. Ám mint minden
játéknak, ennek is megvannak a szabá-
lyai, pontosabban két alapszabály van:

1. Az elsõ szabály, hogy mindazt a
pénzt, amit napközben nem költöttél el,
este visszaveszik tõled, csalni nem lehet,
tilos áttenni az összeget egy másik nap
számlájára, csak elkölteni lehet.

Ajándék
De másnap reggel a bank új számlát

nyit a nevedre, rajta ismét az egy napra
szóló 86.400 forinttal.

2.A második szabály, hogy a bank
elõzetes figyelmeztetés nélkül, bármikor
véget vethet ennek a kis játéknak,
akármelyik pillanatban közölheti, hogy
kész, ennyi volt, a számlát lezárják, és
nem lesz folytatása.

A kérdés, hogy mit tennél ebben a
helyzetben?

Elgondolkodtál?!
Minden reggel, alighogy felébredsz,

kapsz 86 400 forintot, azzal az egyetlen
kikötéssel, hogy a nap folyamán költsd
el, mert a fel nem használt összeget este,
amikor lefekvéshez készülsz, visszave-
szik Tõled.

Csakhogy ez a mennyei mannaesõ
vagy játék - ahogy tetszik, bármikor
véget érhet.

(Folytatás a 10. oldalon!)
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Érted?!
A kérdés, hogy mit tennél, ha ilyen

ajándékban lenne részed?
 - Elköltenéd az utolsó fillérig?
 - Önmagadra?
 - Azokra, akiket szeretsz?
 - Idegenekre?
Hát úgy gondold át, hogy ez a varázs-

bank igenis létezik! És Te minden reggel
ébredéskor megkapod a magad ajándékát!
Igen! És ezt a varázsbankot úgy hívják:
idõ. A múló másodpercek bõségszaruja!

 Minden reggel, ébredéskor kapunk
86 400 másodpercnyi életet arra a napra,
de amikor este elalszunk, a maradékot
nem lehet átvinni másnapra. A tegnap
elmúlt, és azok a másodpercek, amiket
nem éltünk meg a maguk teljességében,
jóvátehetetlenül elvesztek. A varázslat
minden reggel elölrõl kezdõdik, ismét
kiutaltak részünkre 86400 másodpercnyi
életet, de a játékszabályok megkerülhe-
tetlenek: a bank minden elõzetes érte-
sítés nélkül, bármikor megszüntetheti a
számlánkat - az élet akármelyik pillanat-
ban véget érhet.

A kérdés tehát az: mit kezdünk a napi
86 400 másodpercünkkel?

- Ha meg akarod érteni, mit jelent
egyévnyi élet, kérdezz meg egy diákot,
aki elszúrta az év végi vizsgáját.

 - Az egyhavi életrõl kérdezd az anyát,
aki koraszülött gyermeket hozott a vi-
lágra, és várja, mikor hagyhatja el a baba
az inkubátort, hogy épen-egészségesen
a karjába szoríthassa.

- Ha az egyheti élet érdekel, fordulj a
munkáshoz, aki gyárban vagy bányában
dolgozik, hogy eltarthassa a családját.

 - Az egy napról faggass ki két szerel-
mest, akik epekedve várják, hogy vi-
szontlássák egymást.

- Hogy mit jelent egy óra, elmondja
Neked a klausztrofóbiás, aki beszorult a
felvonóba.

 - A másodperc megértéséhez nézd meg
azt az embert, aki hajszál híján úszott
meg egy autóbalesetet.

- És a másodperc ezredrészének
jelentõségét elmagyarázza Neked az a
sportoló, aki ezüstérmet nyert az olim-
pián, holott egész életében az aranyére-
mért edzett.

AZ ÉLET VARÁZSLATOS DOLOG!
HASZNÁLJ KI MINDEN MÁSOD-

PERCET, AMI MEGMARAD NEKED!
 Minden pillanat kincs, ami a tiéd. És

becsüld meg jobban, mert megoszthatod

valakivel, akivel tökéletesen elköltheted.
És emlékezz, hogy az idõ senkire sem

vár.
- A Tegnap történelem.
- A Holnap rejtelem.
- A Ma ajándék.”
Valóban minden nap ajándék és an-

nak, minden perce másodperce, és mi
döntjük el, hogy ezt az ajándékot hagy-
juk-e elveszni és elmegyünk mellette,
vagy az élet minden pillanatát úgy éljük
meg, hogy az olyan adomány, melyet
utolsó percünkig szívünkben hordunk.

Az eltelt két hónap alatt, annak révén,
hogy végre ismét lett Közösségi Házunk,
annyi boldog percben volt részem, ame-
lyet bármeddig is tartson életem, a lel-
kemben elraktározhatok. Ez óriási kegy,
és hálás vagyok a sorsnak, hogy láthat-
tam az izgatott gyermekeket, amint vár-
ják, hogy megérkezzen a télapó, a falu
lakóit akik, azért jöttek ki a templomtérre,
hogy felgyúljon az elsõ adventi gyertya.

Azok a pillanatok is felejthetetlenek,
amikor a közösségi ház telve volt alkotni
vágyó apróságokkal az adventi készülõ-
dés idején. Látni õket, amint elmélyülten
dolgoznak apró kezeikkel. Arcuk ragyog
a boldogságtól, hogy közremûködõi
lehetnek a karácsonyi díszek elkészí-
tésének. Nagyobb érték ez, mint bármi-
lyen drága dísz.

Majd a Garabonciás együttes hozta el,
télapóváró mûsorát a picik nagy örömére.
Azok a percek is ajándékok számomra,
amikor a világra rácsodálkozó gyer-
mekszemeket látom, az ártatlanságot,
amely tükrözõdik bennük.

Milyen nagy ajándékban részesülhet-
tem, amikor ismét festményeket láthat-
tam azok között a falak között, ahol rég
már ilyenben részem lehetett.  Ifjú amatõr
képzõmûvészek mutatták be nekünk mû-
veiket. Jó volt elidõzni a festmények kö-
zött és rácsodálkozni arra a tehetségre,
amellyel ezek a fiatalok rendelkeznek.

Jelen lenni egy olyan elõadáson, ahol
a karácsonyi dallamokat - Bachtól Vival-
diig és Ady Endre: Karácsony címû versét
- gyõri mûvészek tolmácsolták, leírhatat-
lan élmény, mert már nem kellett ahhoz
elmenni Gyõrbe vagy bárhova, hogy
ebben a boldogító érzésben részünk le-
gyen.

Megható volt az a sok-sok perc, a falu-
karácsonyon, amelyen közösen kisgyer-
mekek, fiatalok és nagyszülõk adták át
nekünk az õ ajándékukat, ahol a mi kis
falunk apraja nagyja összegyûlt. Heteken

át gyakoroltak, hogy ez az ajándék elké-
szüljön és mi mindannyian, akik vendé-
gek voltunk ezen az elõadáson, lelkünk-
ben felkészülten vártuk a szentestét, me-
lyet családunk körében tölthettünk,
amelynél nagyobb ajándék nincsen.

Akik megvárták az éjféli misét és azok-
nak akik, valamilyen okból akkor nem
lehettek ott, karácsony napján is elõad-
ták a gyermekek a betlehemes játékot.
Nagyon nagy szív és szeretetet adni tudás
kellett ahhoz, hogy ezt minden zokszó
nélkül, örömmel tették és boldogság
érzõdött rajtuk, hogy õk is ajándékoz-
hattak valamit önmagukból. Hisz errõl
szól a karácsony valójában. A szeretetrõl
és az adni tudásról és nem a tárgyi dolgok
határozzák meg, hogy milyen boldog a
karácsonyunk.

Leírhatatlan érzés számomra az, ami-
kor ezen események a fotóit szétküldve
kis hazánk különbözõ részén élõ baráta-
imnak, õk „irigykedve” csodálatuknak
adnak hangot, hogy a mi kis falunkban
milyen jó is lehet élni, mert ennyi
minden történik nálunk és ennyi szép él-
ményben lehet részünk.

Büszke vagyok arra, hogy az én szülõ-
falumról idegenek, - akik soha nem jártak
még itt -, ilyen lelkesen írjanak, és nem
egy írta, hogy szívesen ellátogatna
hozzánk.

 Általában a karácsony utáni idõszak
fõként január és február a, szürke hétköz-
napokról és a tavaszvárásról szólt eddig.
Bezárkózva házainkba, a tévét bújva
vagy éppen a világhálón barangolva tel-
tek el, de idén más történt azzal, hogy
végre befagyott a tó, és az idõjárás is ke-
gyes volt hozzánk, megrendezésre kerül-
hetett az elsõ jégparti.  Akik eljöttek na-
gyon kellemes, olykor nagy esésekkel
tarkított napra emlékezhetnek. Életem,
vidám pillanatai közé került ez a nap.

Ifj. Sarkady Sándor elõadást hallgatva,
1943. január 12-14.-e közötti doni áttö-
résrõl, és korabeli híradó részletek beját-
szását látva, vált számomra az a felfog-
hatatlan és érthetetlen tény világossá,
hogy nagyapámmal mi történt azon a
szörnyû napon, amelyen eltûnt. Ez is
ajándék volt, hogy végre megértettem mi
is történhetett, és miért nem tudunk már
meg soha semmit róla.

Wass Albert könyveit olvasva, mindig
elvarázsol, ahogy szinte ott érzem magam
a Hargitai havasokban, pedig még soha
nem jártam arra, de lélekben már bebaran-
golhattam õ általa. Életútjának megisme-

(Folytatás a 9. oldalról!)
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rése a Közösségi Házban megrendezett
kiállításon, nagyon sokat adott nekem,
ehhez az élményhez.

Számomra talán a legnagyobb aján-
dékot egy kisfiú hozta el. Szabó Andris
gyönyörû énekével, miközben odakinn
süvített a szél és szakadt az esõ megállít-
hatatlanul, odabenn felragyogott a napsu-

gár az õ személyében. Ezt az ajándékot,
melyet tõle kaptam soha nem feledem.

Végül, de nem utolsósorban az isko-
lások és óvodások farsangi bálja, még
most is fülembe hallom a gyerekzsi-
vajt, és látom az apróságokat, ahogy
büszkén mondják, hogy milyen álru-
hát öltöttek.

Számomra ezek a fontos dolgok, ezek
az ajándékok, és kívánom, hogy minél
többen részesüljenek, ilyen ajándékban,
hogyha kilátogatnak a Közösségi Házba
egy-egy elõadásra, vagy mulatságra.

Kissné Horváth Júlia

Egyházközségi hírek

Valamikor sûrûn lakott volt a falu
nyugati oldalán lévõ mezõségi terület.
Erre utalnak a régi lajstromok, árendás
földek használóinak neve. Építettek ma-
guknak egy kis templomot és melléje egy
kõkeresztet. Az 1700 évekbeli járvány-
kor elnéptelenedett az ófalu, és késõbb
már mint majorságot tartották nyilván.
A kistemploma megroggyant, sõt köveit
is már elhordták. Azt beépítették más
majorsági épületekbe. – Megmaradt a
kõkereszt, rajta Jézus Testével. Mai na-
pokra a majorságot is felszámolták és a
messzirõl még látszódó megszentelt Fe-
születet is elmozdították. A jelenlegi falu
belsõ utcáiba telepítették át. – Aki ma
elmegy a kõkereszt elõtt, talán már nem
is tudja, hogy története van ennek a
Feszületnek.

Krisztus keresztje a mi segítségünk.
Elõtte imádkozunk. Fohászainkat el-
mondjuk. Megemeljük kalapunkat. Be-
szélgetünk a kereszten függõ Isten Fiá-
val. Talapzatán a fáradtságos munka után

Régi népeink keresztje!
megpihenünk. A Megváltó Jézustól napi
áldást kérünk: adja meg a mindennapi
kenyeret, bocsássa meg bûneinket. Se-
gítse kallódó gyermekeinket, és adjon
nekik elegendõ erõt a gonosz kísértések
legyõzésére.

Testi erõt kaphatunk a földi ételekbõl:
Kenyér, sonka, tojás, só, kalács stb., ame-
lyeket a húsvéti Nagyszombat szentmi-
séjén meg is áldatunk. Mégis a valódi
éltetõ akaratunkat magától a szenvedõ,
értünk meghalt és feltámadt Jézustól kap-
juk meg. Ezt nem csupán elmondjuk ba-
rátainknak és családtagjainknak, hanem
életünkben is Jézushoz fordulunk.

Manapság is, amikor elmegyünk a fa-
luba behozott Feszület elõtt, érezzük a
segítséget. Valaki: Jézus Urunk ránk te-
kint. A kereszt alatt ott érezzük Boldog-
ságos Szûz Mária jelenlétét, akinek hét
tõr járta át a szívét, és hittel vallja, hogy
szent Fia odaáti üdvösséget nyújt. Sõt,
Õ maga mondja, hogy aki bennem hisz
és tanításom szerint él, már itt a földön

30 szoros, 60 szoros, 100 szoros termést
hoz. Ez vonatkozik a lelki gyümölcse-
inkre, és tartozik a földi munkálkodása-
ink megszentelésére. Minden, amit meg-
teszünk csakis a Megváltó Jézus szerete-
tében tehetjük meg. Égi fény sugárzik
mindazok szívébõl, kik a földi kálváriá-
jukat, szenvedés-történetüket a Corpus
elé helyezik.

Nagyböjt az újbóli felkészülés idõsza-
ka. Negyven hétköznapig tart, s benne
negyven önkéntes lemondás lehet hitünk
kedvéért és a Megváltó Jézus szereteté-
ért.

A szolgáló szeretet ajánlásával kívá-
nok csendes, lélekemelõ, bûnbánó és
embertársainknak megbocsátó szent böj-
ti idõt:

„Ha valaki elsõ akar lenni, legyen a
legutolsó, mindenkinek a szolgája.”

 (Mk. 9,35)
2009 Hamvazószerdáján

Solymos Mihály
plébános

Március 30-án hétfõn, 31-én kedden
és Április 1-én szerdán  Lelkigyakorlat.

Vezeti Lõrinc Béla Vitnyédi plébános
Április 1-én a betegek kenetét osztjuk

ki a betegeknek.
Mindhárom napon du. fél 5 órától

szentgyónási lehetõség, és fél 7-kor lel-
kigyakorlatos szentmise.

Április 4-én, szombaton virágvasár-
napi elõesti szentmise fél 7-kor.

Április 5-én, vasárnap virágvasárnapi
szentmise de. 8 órakor, délután fél 3-kor
litánia.

Április 7-én, nagykedden esti szent-
mise fél 7-kor.

Április 8-án, nagyszerdán esti szent-
mise fél 7-kor.

Húsvéti szentmisék rendje  2009 Petõháza
Április 9-én, nagycsütörtökön reggeli

szentmise 7 órai kezdettel.
Április 10-én, nagypénteken esti ke-

resztút és kereszthódolat fél 7-kor.
Április 11-én nagyszombaton feltáma-

dási szentmise este 7 órakor.
Benne ételszentelés.
Április 12-én reggel 8 órakor Húsvét,

feltámadási szentmise.
Április 13-án reggel 8 órakor Húsvét-

hétfõi szentmise.
Bérmálásunk idõpontja: május 9-e,

szombat, délután 3 óra.
Elsõáldozásunk idõpontja: május 31-e,

vasárnap, délelõtt 11 órai kezdettel.
Bérmálkozóink:
1. Baranyai Viktória,

2. Kiss László,
3. Kuslits Nóra,
4. Nagy Máté
5. Németh Zsuzsanna
6. Pálosi Ágnes
7. Radics Klaudia
8. Rokob Péter
(és még 2 tanuló, akik vidéken bérmál-

koznak)
Elsõáldozóink névsora:
1. Hadarics Martin
2. Ivancsics Andrea
3. Kiss Gábor
4. Kocsis Marcell
5. Tóth Lionel
6. Varga Gitta
Vidékiek:
1. Gombos Barnabás
2. Tóth Ferenc
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É L E T K É P E K

A múlt és a jövõ Betlehemezés

Iskolai farsangi bál

Soproni Vizuális Mûhely bemutatkozó kiállítása

Óvodai farsangi bál

Wass Albert emlékkiállítás
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Nyugdíjas farsang Nyugdíjas farsang

A Pe t õ h á z i  K r ón i k a  k o n y há j a
Forgács fánk
Hozzávalók: 25 dkg liszt,2 tojás,1 evõkanál rum, 1 evõkanál
porcukor, csipet só,1 tejföl.

Jól kidolgozzuk, vékonyra kinyújtjuk, derelyemetélõvel
háromujjnyi  szélesre vágjuk, utána kockára, közepére két
vágást teszünk, majd áthúzzuk a vágáson. Meleg olajban
világosra sütjük (kb.1 perc), ezután porcukorral megszórjuk.
Nem kell pihentetni a tésztát.

Töltött palacsinta
Hozzávalók: hús,gomba,sajt: 20 dkg, palacsinta

A húst pörköltnek elkészítjük, majd ledaráljuk. A gombát vajon
megpároljuk, ledaráljuk végül a sajtot is, majd mind a hármat
egybevesszük. A pörkölt szaftból annyit teszünk hozzá, hogy
jó állaga legyen. A palacsinta közepére teszünk a töltelékbõl,
a két szélét behajtjuk, majd a tetejét és az alját bepanírozzuk.
Olajon kisütjük (nem kell sokáig).

Lángos
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2 dl tej, 1 csom. szárított élesztõ, 1
egész tojás, 1 teáskanál só, 1 kefir vagy aludttej.

Az élesztõt a tejben felfuttatjuk és a tojással, sóval és kefirrel
összekevert liszthez adjuk. Meleg helyen kelni hagyjuk mini-
mum fél órát. Miután megkelt a tésztánk, bõ, forró olajban
kisütjük. Vizes kézzel tenyérnyi gombócot szedünk és kézben
forgatva a tésztát kör alakúra nyújtjuk. Mindkét oldalát pirosra
sütjük.
Ízlés szerint reszelt sajttal, tejföllel, apróra vágott sós vízben
áztatott fokhagymával tálaljuk.
Amennyiben nem szeretnénk az egész mennyiséget kisütni,
akkor a maradék tésztát hûtõben tárolva másnap is felhasz-
nálhatjuk.

           A mi farsangi bálunkGyermeksarok

Ivancsics Andrea 3. osztályos tanuló
fogalmazása.

2009 febr. 7-én tartottuk a farsangi
bálunkat a Közösségi Házban.

Az iskolában már egy héttel a bál elõtt
készültünk egy énekes, táncos elõadás-
sal. Otthon pedig készítettük a jelmezt.
Egy kartondobozból készítettük az ala-
pot. Bevontuk ezüst színû ragasztóval.
Aztán üvegfestékkel festett halakat da-
milra fûztünk és lelógattuk õket. Növé-
nyeket és kagylókat ragasztottunk a do-
boz aljára és kék színû fóliát tettünk az
oldalára. Elkészült az akvárium! Végre
eljött hetedike. A bál 3-tól 8–ig tartott.

Amikor megebédeltünk és felöltöztünk
elindultunk a bálba. A Közösségi Ház
elõtt már sok autó állt. Amikor bemen-
tünk rengeteg ember volt már ott. Átöltöz-
tünk és felkészültünk a darabra, amely-
ben pizsamában táncoltunk. Aztán Zsu-
zsa tanár néni megnyitotta a bált. Elõad-
tuk a darabot és szerintem sikeres volt.
Ezután a jelmezes felvonulás követke-
zett. A jelmezbe öltözöttek körbe mentek
a teremben a T-boy Rock zenéjére. Na-
gyon ötletesek voltak a jelmezek. A sajt-
ba bújt egér, a rab, a dominó és még sok
más. A jelmezversenyt én nyertem meg
és elsõ lettem. Második a rab, harmadik
a sajtba bújt egér lett. Negyedik a Ludas

Matyi lett. Aztán kezdõdött a bál! Sokat
táncoltam a barátnõmmel Alízzal. Aztán
kezdõdött a tombola. Mi tortát és plüss
kutyát nyertünk az elsõ fordulóban. Az-
tán megint táncoltunk csak. A második
tombolán csak iratgyûjtõt nyertünk. A fõ
nyereményt nagyon szerettem volna
megnyerni, de nem sikerült. Aztán még
sokáig buliztunk. Vonatoztunk és táncol-
tunk meg ettünk. A legutolsó számot is
végigtáncoltuk.

Amikor haza értünk, nagyon fáradt
voltam. Megkezdtük a tortát, amit nyer-
tünk. Szerintem remek volt ez a bál. A
felvonulástól a legutolsó táncig. Nagyon
jól éreztem magam a farsangi bálon.
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Illés Anna rajza

Óvodások rajzai

Kocsis Marcell 3. osztályos tanuló
fogalmazása.

2009. február 7-én tartottuk a farsangi
bálunkat a Közösségi Házban.

Mi Sopronban kölcsönöztük a jelmezt.
Én kalóz jelmezt választottam, de nem
lehetett egyszerre hazavinni. Apu pénte-
ken hozta haza.

Végre elérkezett a várva várt nap. 3-8
óráig tartott a bál. Elõször rendõrruhába
öltöztem, mert kezdõdött az elõadás. Egy
rendõrös dalt énekeltünk. Én meg a Lió,

meg a Fecó, és a Gombos Barni, meg a
Peti voltunk a rendõrök, a lányok pedig
a pizsamások. Aztán amikor vége lett,
kezdõdött a jelmezes felvonulás. Gábor
indián volt, a Martin orvlövész, a Lió
focista, az Andika akvárium, a Gitta pedig
teniszezõ. A T. Boy Rock zenélt. Egy
csomót futottunk és játszottunk. Én még
apa gépén is fényképeztem kettõt. Nem-
sokára kezdõdött a tombola. A Kati tanár
néni húzta a számokat, és a Zsuzsa tanár
néni mondta be azokat. Mi négy dolgot
nyertünk. Egy könyvet, egy cukros

dobozt, egy kistáskát plüssel és kettõ
csokit. Leraktuk a nyereményeket az asz-
talra, és én megkértem anyát, hogy ve-
gyen nekem innivalót. Aztán megint
elmentem játszani. Már nagyon vártam a
tombolasorsolás második menetét. Végre
elkezdõdött. Csak húzták a Zsuzsa néniék
a számokat, de mi nem nyertünk. Már a
három fõdíjnál tartottak, de még mindig
nem sikerült. A második menetben nem
nyertünk semmit.

7 órakor mentünk haza, és otthon
buliztunk tovább.

Módos Regina rajza

Németh Liliána rajza Bencze Léda rajza

Kedves Gyerekek!
Rajzpályázatot hirdetünk óvodások és iskolások részére. Kérjük, hogy a rajzok kapcsolódjanak a tavasz

témaköréhez!  Munkáitokat leadhatjátok a petõházi óvodában, az iskolában, illetve a Közösségi Házban.
Határidõ: 2009. április 3. Az értékelés Húsvéthétfõn, a Tavaszi fesztiválon történik. A leadott rajzok a
helyszínen kiállításra kerülnek, így mindenki megcsodálhatja azokat.

Kérjük, hogy munkáitokat név nélkül, jeligével készítsétek el.
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Húsvétról illetve két legnevesebb
napjáról, Húsvétvasárnapról és hétfõrõl
elég sok mindent tudunk, gyakorlatban
azonban egyre kevésbé követjük már
ezeket a szokásokat.

Keresztény és zsidó ünnep is egyben.
A keresztényeknél Krisztus feltámadá-
sának ünnepe, a zsidóknál az Egyiptom-
ból való kivonulás emlékünnepe. Hús-
vétvasárnap a tavaszi napéjegyenlõséget
követõ holdtölte utáni elsõ vasárnap. Ha
a holdtölte vasárnapra esik, akkor a hús-
vétot a következõ vasárnap kell megtar-
tani. Húsvéti néphagyomány, hogy fes-
tett, patkolt tojást és egyéb ajándékot a
képzeletbeli húsvéti nyuszi hozza. Hús-
vét második napján hétfõn, a fiúk
meglocsolják az ismerõs lányokat.

NÉPSZOKÁS:
A Nagyszombatról vasárnapra virradó

éjszaka különleges népi ájtatossága volt
a Jézus-keresés vagy Szent Sír-keresés.
Nagyszombat éjszakáján, éjfél elõtt a
templom bejáratánál gyülekeztek a hí-
vek. Arra törekedtek, hogy a falu apraja-
nagyja ott legyen. Az elõimádkozó veze-
tésével az alkalomhoz illõ különleges im-
ádságokat mondtak, majd körmenetben
énekelve végigjárták a falubeli és a határ-
ban lévõ kereszteket. A legtávolabbinál
elõzõleg valaki elrejtette a feltámadt
Krisztus szobrát. A körmenet ezt meg-
találta, majd valóságos diadalmenetben
vitte vissza a templomba. A Rábaközben
és a Szigetközben még a két világháború

HÚSVÉTI HAGYOMÁNYOK
között is megtartották a Jézus-keresõ
körmenetet.

HÚSVÉT MÁSNAPJA
Más néven: Húsvéthétfõ, ritkábban

vízbevetõ hétfõ. Ez utóbbi név a húsvéti
locsolásra utal. A gyermekek locsolko-
dása szagos vízzel, rövid versikék kísére-
tében, adománykérés céljából újabb ke-
letû, városokon is ismert. Szeged környé-
kén a legények a lányokat egész vödör
vízzel öntötték le, nehogy kelésesek le-
gyenek. Az Ipoly mentén is szervezetten
történt a húsvéti locsolás: a legények már
vasárnap este tojást szedtek a lányos há-
zaktól. Másnap reggel, elõre megbeszélt
helyen szalonnát kaptak, ahol tojásrán-
tottát készítettek és elfogyasztották. A
tojáshéjakat annak a lánynak az ablaka
alá szórták, akire haragudtak valamiért.
Csak ezután indultak el locsolni. A lá-
nyok persze igyekeztek elbújni, akit
megtaláltak, azt a kúthoz vitték, és vö-
dörszám hordták rá a vizet. A legény-
számba nem vett fiúk elõször a kereszt-
anyjukhoz mentek, akit az ott kapott víz-
zel meglocsoltak, jutalmul 8-10 hímes
tojást kaptak. Ezután a rokonok, szom-
szédok lányaihoz mentek. A legények
locsolását a lányok húsvéthétfõ délután-
ján személyesen vagy leánypajtásaikkal
elküldött tojásokkal viszonozták. A lo-
csolás jutalma általában festett tojás.
Kedden a lányok locsolták a legényeket.
A húsvéti locsolás e módjai a két világ-
háború között megszûntek.

A húsvét utáni szerdát szárazszerdá-
nak, a pénteket ebijesztõ pénteknek ne-
vezték. Szárazszerdán sokfelé még nem
dolgoztak. A húsvét utáni hetet fehérhét-
nek hívták, amely a fehérvasárnappal
zárul.

FEHÉRVASÁRNAP
A húsvét utáni vasárnap gyakori neve

mátkázó, mátkaváltó vasárnap. E két
elnevezés arra utal, hogy ezen a vasárna-
pon választottak komát és mátkát a fia-
talok. Sok faluban rendszeresen fehérva-
sárnap tartották a gyerekek elsõáldozá-
sát.

HÚSVÉTI SZOKÁSOK
PETÕHÁZÁN
Falunkban is elterjedt népszokás volt

a locsolás. Húsvéthétfõ reggelén a legé-
nyek elindultak meglocsolni a leányo-
kat. Ehhez a hagyomány szerint nem köl-
nivizet használtak, hanem kannákból ön-
tötték a vizet a lányokra, hogy el ne her-
vadjanak.

Húsvéti szokás volt a „tojásba vágás”
is. A földre helyezett tojásba pénzérmével
kellett beledobni, néhány lépés távolság-
ról. A szabály szerint, ha pénz érintette a
tojást, akkor újra dobhatott a játékos. Ha
az érme beleállt a tojásba, akkor az a
tojással együtt a dobót illette. Ha nem
sikerült eltalálni a tojást, az a tulajdono-
sáé maradt.

Lévainé Soós Klára

Hagyományok

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-val támogassák a falunkban
mûködõ egyesületeket! A következõ helyi szervezetek tudják fogadni a
felajánlásokat.

„Petõházáért” Közalapítvány: 18539185-1-08
Petõházi Horgászegyesület: 19106214-1-08
Petõházi „Nefelejcs Nyugdíjas Klub Egyesület: 18535648-1-08
Petõházi Önkéntes Tûzoltó Egyesület: 18539130-1-08
Petõházi Polgári Kör Egyesület: 18973970-1-08
Petõházi Sportegyesület: 19882503-1-08

TÁMOGATÁSUKAT ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK!
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Petõházi Krónika – Közéleti idõszaki lap – Megjelenik idõszakonként
Kiadja az Oázis Közhasznú Nonprofit Kft. (9443 Petõháza, Kinizsi Pál u. 51.)

A szerkesztõbizottság elnöke: Lévainé Soós Klára
Nyomdai munkák: Rábaközi Nyomda, Himod, Széchenyi u. 43.  Felelõs vezetõ: Kovács Gyõzõ

A remekül sikerült tavalyi szezon után tovább folytatták jó
szereplésüket labdarúgó csapataink.

A Megyei I. osztályban szereplõ felnõtt csapatunk végig
harcban volt az õszi dobogós helyekért, teljesítménye csak
dicsérhetõ. A keretben a téli átigazolási idõszakban viszonylag
kicsi volt a mozgás, a csapat gyakorlatilag egyben maradt, de
Pintér László Hegykõre, Varga Bence és Licskai László
Kapuvárra távozott. Helyükre Kiss Károly Osliból, Szabó András
és Varga Ákos Sopronból, az SVSE-bõl érkezett. A téli felkészülés
Gosztola József vezetõedzõ és Takács Csaba kapusedzõ
irányításával január 20-án kezdõdött és sajnos az idõjárás
nagyon próbára teszi az együttest, a nagy hideg és havazás miatt
komoly gondot jelent a megfelelõ minõségû játéktér biztosítása.

A cél továbbra is a minél jobb szereplés elérése, továbbá,
hogy tavasszal is jó, szórakoztató és eredményes játékkal
örvendeztessük meg szurkolóinkat.

Az ifjúsági csapat Heller Ottó edzõ irányításával a 7. helyen
zárta az õszi szezont. Ez a teljesítmény megfelel a várakozá-
soknak, hiszen a korábbi évek sikercsapata (egy elsõ és egy
második hely egymás után) átalakult erre a szezonra. A fiatalok
is szorgalmasan készülnek, hol teremben, hol szabadtéren. Az
elvégzett munka alapján bízhatunk egy sikeres tavaszi
folytatásban.

A serdülõcsapat is megkezdte felkészülését a tavaszi
szezonra. Az õszi szereplés a generációváltás után nem sikerült
túl fényesre, de Horváth Ferenc edzõ irányításával lelkesen,
odaadóan készülnek a legifjabbak is, reméljük tavasszal már
egy tapasztaltabb, összeszokottabb együttest láthatunk, és nem
kell sokat várni az elsõ gyõzelemre sem.

Piskolti Béla

Megkezdõdött a felkészülés
a labdarúgó bajnokság tavaszi idényére

TEKECSAPAT FELHÍVÁSA
A tekecsapat szeretettel hívja az érdeklõdõket hazai mérkõzéseire,

melyek idõpontjai

2009. március 07. 12.00 óra
2009. március 28. 12.00 óra
2009. április 11. 12.00 óra

A szakosztály, utánpótlás nevelés céljából várja
a sportág iránt érdeklõdõ fiatalok jelentkezését!

HELYREIGAZÍTÁS
Lapunk elõzõ számában - elírást követõen -,

hibásan közöltük Árpádházi Szent Erzsébet édes-
anyjának nevét. A mondat helyesen így szól:

„1207-ben született Sárospatakon II. András
király és merániai Gertrúd királyné lányaként.”

FIGYELEM!
Helyi alkotók munkáiból tervezünk kiállítást falunap
alkalmával a Közösségi Házban.
Várjuk azok jelentkezését, akik vállalják alkotásaik
bemutatását.
További tájékoztatást kérhetõ:
Lévainé Soós Klára 30/9933-934

A Petõházi Krónika digitalizált formában olvasható a Fertõ part honlapján
www.fertopart.hu/petohaza-kozossegi-haz címen,

valamint megtekinthetõ Petõháza hivatalos honlapján
www.petohaza.hu címen.


