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Kedves
Olvasóink!
Egy éve már, hogy 2008. szeptember
27-én ünnepélyes keretek közt megnyitotta „kapuit” Közösségi Házunk.
Az elmúlt idõszakban számos rendezvénynek, kiállításnak, ünnepi mûsornak, játszóháznak volt helyszíne az
épület. Új otthonra lelt a könyvtár, itt
kaptak helyet a településünkön mûködõ egyesületek, civil szervezetek. Délutánonként egyre több gyermek tölti itt
szabadidejét: csocsóznak, kártyáznak,
asztaliteniszeznek, interneteznek. Heti
rendszerességgel mûködik az aerobik
és a jógafoglalkozás, s egyre többen látogatják az önkéntes nõi-tornaklub foglalkozásait is.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Önkormányzatunknak a támogatásért, hogy biztosítja a mûködés
feltételeit, a helyi egyesületeknek, s külön a Petõházi „Nefelejcs” Nyugdíjas
Klubnak, a rendezvényeken való közremûködésért.
A szervezõmunkában tevékenyen
részt vállaltak a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, a Kulturális Bizottság tagjai, falunk pedagógusai.
Nagyon sok segítséget kaptam helyi vállalkozóktól, akik a felmerülõ
problémák gyors elhárításával járultak hozzá a „Ház” zavartalan mûködéséhez.
Mindig számíthattam Kóbor Csabára rendezvényeink technikai hátterének biztosítása kapcsán, illetve
Kissné Horváth Júliára és Csiszár
Renátára, akik fotóikon tették emlékezetessé programjainkat.
Köszönet a Kreatív Klub tagjainak a
Közösségi Ház dekorációjáért, s mindenkinek, aki az elmúlt évben segítette
munkámat, részt vett rendezvényeinken!
Továbbra is várom észrevételeiket,
ötleteiket, szeretettel hívom Önöket
programjainkra!
Lévainé Soós Klára
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Önkormányzati hírek
Köszöntöm a Petõházi Krónika Tisztelt Olvasóit. A Képviselõ-testület nagyobb jelentõségû döntéseirõl szeretném
Önöket tájékoztatni.
A Képviselõ-testület határozata alapján két jelentõs pályázatot nyújtottunk
be júniusban. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett
TEUT pályázaton a Kinizsi Pál u. templomtól a Fertõendréd felé vezetõ szakaszon útburkolat felújításra pályáztunk,
a CÉDE pályázaton pedig az Ifjúság utcai
multifunkciós sportpálya kialakítására.
Az eredményhirdetés megtörtént és a
TEUT pályázaton sikerült 3.963.252 Ft
támogatást nyerni.
Az építési beruházásaink megvalósítására közbeszerzési eljárást folytatunk
le. Az eljárás két részbõl áll:
1. rész: Kinizsi Pál utca templomtól
Fertõendréd felé a község határig útburkolat felújítás (TEUT pályázattal) és zárt
rendszerû csapadékvíz elvezetés.
2. rész: Kossuth Lajos utca zárt rendszerû csapadékvíz elvezetés és Kinizsi
Pál utca járdaépítés a Villáktól Fertõszentmiklós felé a község határig.
Az eljárásban a pályázatok beérkeztek,
eredményhirdetésre szeptember 10-én
kerül sor. A munkák várhatóan még
szeptember hónapban elkezdõdnek,
befejezési határidõ: 2009. november 16.

Ezúton is kérjük az érintett lakosok türelmét és megértését az építési munkák
okozta kellemetlenségekért.
Elkészültek a Petõfi utca zárt rendszerû csapadékvíz elvezetésének tervei,
az engedélyezés folyamatban van, a
2010-es évben kerül sor ennek megvalósítására.
Õsszel a LEADER keretében tervezünk újabb pályázatok benyújtását.
A Képviselõ-testület által alkotott
rendeletek:
- 4/2009.(III. 12.) ÖK rendelet Az
Önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl
- 5/2009.(III.12.)ÖK. rendelete A helyi
sportélet támogatásáról
- 6/2009.(V. 29.) ÖK rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl
szóló 4/2009. (III. 12.) ÖK. rendelet módosításáról
- 7/2009.(V. 29.) ÖK rendelete A helyi
építési szabályzatról szóló 9/2003. (VIII.
01.) ÖK. rendelet módosításáról.
A nyár folyamán 3 alkalommal volt
szúnyoggyérítés, ennek hatása azonban
tekintettel arra, hogy a környezetünkben
más települések nem rendelték meg ezt a
szolgáltatást, valamint a kedvezõtlen
idõjárásra nem mindig volt kellõképpen
hatásos.
(Folytatás a 2. oldalon!)
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Önkormányzati hírek
(Folytatás az 1. oldalról!)
A Képviselõ-testület az idei évben is
támogatja az iskolakezdést. Felsõbüki
Nagy Pál Általános Iskola Petõházi Tagintézményében tanuló alsótagozatos tanulók részére az oktatási intézmény által
kimutatott összegben tankönyvtámogatást biztosítunk. A felsõtagozatos tanulók
(általános iskola, 6 és 8 osztályos gimnázium 5. – 8. évfolyamán tanulók) részére
ugyancsak az oktatási intézmény által
kimutatott összegben biztosítunk tankönyvtámogatást. A közép és felsõfokú
oktatási intézmények nappali tagozatán
tanuló, 24. életévüket be nem töltött
diákok 10.000 Ft beiskolázási támogatásra jogosultak. A beiskolázási támogatás iskolalátogatási igazolás becsatolásával, 2009. szeptember 30-ig vehetõ
fel a Polgármesteri Hivatalban. Várható-

an Képviselõ-testületünk ismét csatlakozik a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Ösztöndíjpályázathoz. Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a pályázati anyagot, elõzetes tájékoztatás szerint 2009.
október 1-tõl lehet a Polgármesteri Hivatalban átvenni, a pályázatok beadási
határideje: 2009. október 31. A pontos
határidõkrõl a község hirdetõtábláin és
a Polgármesteri Hivatalban nyújtunk
felvilágosítást.
Petõháza Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete által alapított kitüntetõ cím és emlékérem adományozásának
rendjérõl szóló 11/2008. (XI. 25.) ÖK
rendelet alapján a kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek: Képviselõ-testület tagjai, petõházi lakóhellyel
rendelkezõ magánszemélyek, petõházi
székhellyel rendelkezõ gazdasági tár-

saságok, egyesületek, egyházak, civil
szervezetek. A kitüntetésekre a javaslatot
a rendelet melléklete szerinti nyomtatványon minden év szeptember 30-ig kell
benyújtani a polgármesterhez. A kitüntetések adományozásáról Petõháza Község
Önkormányzat Képviselõ-testülete dönt
zárt ülésen, minõsített többségi szavazattal, minden év október 30-ig. A kitüntetések átadására minden év decemberében
a község karácsonyi ünnepségén kerül sor.
Szeptember 30-ig várjuk a rendelet
alapján javaslataikat a „Petõháza Község
Díszpolgára” kitüntetõ cím vagy a „Petõházáért Emlékérem” adományozására.
További információt jegyzõnél lehet kérni.
Horváthné dr. Dávid Mária
jegyzõ

Kincseskert Óvoda hírei
Azt gondolom, hogy a Kedves Olvasók közül nagyon sokan vannak, akik
ismerik óvodánk életét, hiszen ide jár
vagy járt gyermekük. Akik viszont még
nem ismernek Bennünket, nekik szeretném bemutatni dióhéjban az elmúlt
tanév munkáját.
Az óvodásaink minden nap egy-egy
csodát élhetnek át intézményünkben,
hiszen valamiben ügyesednek, sikerélményben van részük, rácsodálkozhatnak
a természet változásaira, a szûkebb és tágabb világra. Minden nap hallgathatnak
mesét, éneket és természetesen rengeteget játszhatnak. Ezeket a kincseket egy
életre gyûjtögetik óvodás éveik során.
Célunk, a nevelés minden területén
az egyéni képességfejlesztés feltételeinek biztosítása.
Hangsúlyozzuk a gyermeki önállóság,
a belsõ motiváltság, az érzelmi biztonság
megteremtését, melyet a mottónkban is
megerõsítünk.
„Te választod az utat, mi segítünk,
hogy járni tudj rajta.”
Nagy izgalommal készültünk az új
óvoda birtokba vételére. 2008. szeptember 15-én eljött az idõ, hogy a régóta vágyott szép, új és modern óvodát elfoglalhassuk.

Októberben a középsõ- és nagycsoportos gyerekek részvételével köszöntöttük falunkban a szépkorú néniket és
bácsikat. Önfeledt perceket adott a táncos ruhába öltöztetett kisgyermekek
énekes körjátéka. A szemekben csillogó
könnycseppek és a mosolyok mindent
elárultak.
November 7-étõl óvodánk a Kincseskert Óvoda Petõháza nevet viseli.
Márton napján is részt vettünk gyermekeinkkel a rendezvényen. Az óvó nénik elkészítették a számukra a színes lampionokat. Életkoruknak megfelelõ tevékenységeket biztosítottunk a Közösségi
Házban megrendezett játszóházon. A
szülõket is bevonva nagyon tartalmasan
telt az este.
Hagyománnyá vált karácsonyi és húsvéti játszóház, ahol különféle technikák
kipróbálására adtunk lehetõséget az óvó
nénik és dajka nénik segítségével. Itt is
külön gondoskodtunk a kisebbekrõl.
A faluban hagyomány az adventi hangulat kialakítása, a kalendárium megjelenítése az ablakokban. Az óvoda is igényelt számot, mely a 6-os volt.
Talán a gyermekek részére a legszebb,
legtitkosabb várakozás a Mikulás eljövetele. Örömmel készülõdtünk az igazi találkozásra. Ez a lehetõség már nem csak
az óvodánkban adódik a gyermekeknek,

hanem 3 éve mindenkinek aki a Gyertyagyújtás ünnepén megtiszteli községünket.
Az önkormányzat jóvoltából mindkét
csoportba került ajándék a karácsonyfa
alá, az óvoda dolgozói segítségével ez
az ünnep nagyon családias, meghitt volt.
Már napokkal korábban készülõdtünk az
ünnepre; takarítottunk és sütöttünk a
gyerekekkel közösen, betlehemes játékot, énekeket tanultunk a gyerekekkel,
melyet a falunkban tartott Falukarácsonyon is elõadtunk a felnõttek örömére, a
hangulat megteremtésére.
A következõ ünnepünk a nyilvános
farsang volt a Közösségi Házban. A szülõi
munkaközösség segítségével és a szülõk
hozzájárulásaival idén is emlékezetes bálunk volt. Kidíszítettük a termet, gyerekek mûsorral készültek, volt zsákbamacska, fellépett Rosta Géza, aki gitáron
adott elõ gyermekdalokat, gyermekeink
által megszólaltatott hangszerek kíséretével. Talán az idei év legnagyobb sikere
a lányok pomponos tánca volt. Itt is szeretném megköszönni a szülõk támogatását és azt, hogy minden kisgyerek jelmezben lehetett.
Természetesen járt nálunk a nyuszi is,
a fiúk a lányokat meglocsolták. A faluban
meghirdetett rajpályázaton minden kisgyerek - az óvó nénik segítségével - részt
vehetett, így ajándékban részesült.
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Aktívan részt vettünk a községünkben megrendezett Kihívás napján is. A
nagyobb gyerekek kerékpáros, rolleres,
görkorcsolyás akadálypályán vehettek
részt, a kisebbek pedig lábbal hajtható
jármûvekkel, ugrálós labdával.
Felköszöntöttük májusban az édesanyákat. Süteménnyel, innivalóval, gyermekek által készített ajándékkal, verssel
és énekekkel kedveskedtünk nekik.
A gyerekek kívánságát teljesítve minden évben elvisszük õket Szombathelyre, a Kalandvárosba. Egész napos kirándulás alkalmával lehetõségük van kipróbálni az életkoruknak megfelelõ, biztonságos játékokat. De megtapasztalják,
gyakorolhatják az utazás, a közlekedés
szabályait is.
A búcsúzó nagycsoportosoknak is egy
életre szóló élményt biztosítottunk.
Ebben az évben 10 nagycsoportos
búcsúzott el óvodánktól verssel, énekkel

és jelükkel hímzett tarisznyával.
A nyári takarítási szünet ideje: 2009.
július 20-tól augusztus 14-ig tartott.
Ez idõ alatt elvégzett feladatok:
1. Az elõzõ évben történt felújítás
utáni garanciális munkák:
- térburkolat javítása,
- zárcsere a kertkapun,
- egyéb repedések javítása, festése,
- csoportszobába nyíló ajtó cseréje.
2. Kötelezõen elõírt feladatok:
- tisztító, fertõtlenítõ festés,
- udvari játékok felülvizsgálata,
javítása, festése,
- fektetõk cseréje,
- játékok folyamatos pótlása.
A 2009/2010-es tanévben a gyermeklétszám a következõen alakul:
Óvodába felvett gyermekek száma:
40 fõ.
Ebbõl: Más településbõl bejáró: 6 fõ.

Nagycsoportos: 13 fõ.
Középsõ csoportos: 10 fõ.
Kiscsoportos: 17 fõ.
Más intézményt választók száma:
3 fõ.
Nyilatkozat, kérvény a 3 év alatti gyermekek óvodai ellátására: 3 fõ.
Arra törekszünk, hogy harmonikus
légkörben, a családokkal nevelõpartneri
együttmûködéssel, jó személyi és tárgyi
feltételek között boldog gyermekeket
neveljünk.
A legfontosabb számunkra a gyermekszeretet, a gyermektisztelet:
„Nincs két egyforma gyémánt;
Mindegyikben más a szépség,
Nincs két egyforma gyermek
Mindenkiben más az érték.”
E sorok szellemiségét követjük.
Boháné Gergácz Lívia
óvodavezetõ

„BECSENGETTEK!”
Szeptember elsején újra megszólalt az
iskolacsengõ, s megkezdõdött a 2009/
2010-es tanév. Sok tanulónk már várta
az iskolakezdést, hiszen hiányoztak a
barátok, iskolatársak, akikkel jókat lehet
együtt játszani, beszélgetni. A legtöbben
nagy érdeklõdéssel forgatták új tankönyveiket, s a tanulás, tudás öröme is megérintette õket. Jó volt látni lelkes, várakozással teli arcukat.
Mi, pedagógusok is izgatottan vártuk
a tanévkezdést. Mindent megteszünk
azért, hogy a ránk bízott tanulók tanórán
és tanórán kívül is egyéni képességeiknek megfelelõen, a legoptimálisabban
fejlõdjenek. Megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élõ, hátránnyal
induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességû gyermekek fejlesztését is.
A tanulási nehézségekkel küzdõ tanulóink számára korrepetálást és fejlesztõ
foglalkozást szervezünk.
A tehetség kibontakoztatására és a szabadidõ hasznos eltöltése érdekében
szakköröket is szervezünk. Irodalmi,
furulya, tánc, angol szakkörökön, valamint
tömegsporton vehetnek részt tanulóink.
Tavasszal tanulmányi versenyeken
mérhetik össze tudásukat a szomszédos

települések tanulóinak meghívásával.
Tavaly is kiválóan szerepeltek tanulóink
a matematika és szavalóversenyen, valamint a Csipet-Olimpián.
Minden gyermeknek szeretnénk megadni a lehetõ legnagyobb segítséget és
lehetõséget tudásának gyarapítására,
értékeinek kibontakoztatására.
Iskolánkba ebben a tanévben 27
petõházi, 14 fertõendrédi, 3 fertõdi és 1
fertõszentmiklósi tanuló jár. Örülünk,
hogy a környezõ településekrõl is
számítanak ránk.
A tanév rendje a következõ:
A tanév elsõ tanítási napja 2009.
szeptember 1. az utolsó 2010. június 15.
Õszi szünet: 2009. október 26. - 2009.
október 30. (szünet elõtti utolsó tanítási
nap október 22. csütörtök, a szünet utáni elsõ tanítási nap november 2. hétfõ).
Téli szünet: 2009. december 23. - 2009.
december 31. (szünet elõtti utolsó tanítási
nap december 22. kedd, a szünet utáni elsõ
tanítási nap 2010. január 4. hétfõ)
Az elsõ félév 2010. január 15-én zárul
(a tanulók (szüleik) január 22-ig kapják
meg az értesítést.)
Tavaszi szünet: 2010. április 2. - 2010.
április 6. (szünet elõtti utolsó tanítási nap
április 1. csütörtök, a szünet utáni elsõ
tanítási nap április 7. szerda)

Mi pedagógusok minden nap és
minden helyzetben szeretnénk megfelelni annak a feladatnak, amit úgy
hívunk, pedagógushivatás.
Róth Márta költõnõ versének sorai
vezessenek feladatunk megvalósítása
során!
„Kezedbe teszem a Könyvet, hogy vezessen a sûrû ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát!
Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szõtt takarót, takard
be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylõ kulcsot, hogy
meleg legyen és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket, hogy kezükbe tehesd a szeretetet!”
A tanulók, szülõk, pedagógusok
munkájához sok örömet, jó egészséget,
elért és megélt sikereket, optimizmust és
jó csapatmunkát kívánok!
Petõháza, 2010. 09. 02.
Sass Andrásné
tagintézmény-vezetõ
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Radnóti Év 2009.
Az idén ünnepeltük a
tragikusan fiatalon elhunyt költõ Radnóti Miklós 100. születésnapját.
Pályázatok és versenyek
egész sora zajlott ország
szerte, melyek szellemiségét elevenítették fel.
Száz éve 1909. április
5-én született és hatvan
éve 1944. november 9én halt meg a magyar
irodalom egyik legtragikusabb sorsú alakja,
Radnóti Miklós. Eredeti
családi nevén Glatter.
Költõ volt, tanár és mûfordító. Születése édesanyja és ikertestvére életébe került, ezt örökítette meg Huszonnyolc év címû versében. 1921-ben, édesapja halálakor szerzett arról tudomást, hogy
az õt felnevelõ asszony anyja testvére volt, és a húgának hitt
Ágika annak lánya. Mivel nagynénje nem akarta tovább
nevelni, nagybátyjához, Grósz Dezsõhöz került. 1926-ban
ismerkedett meg késõbbi feleségével, Gyarmati Fannival, s
együtt csatlakoztak a Magyar Ifjúsági Balassa Bálint Irodalmi
Körhöz. Barátaival, 1928 címmel irodalmi folyóiratot
indítottak (két szám jelent meg), 1929-ben önálló antológiát
jelentettek meg, majd még ebben az évben részt vett a Kortárs
megalapításában és szerkesztõi munkáiban. Ebben az évben
iratkozott be az akkor Ferenc József Tudományegyetem
magyar–francia szakára.
A következõ évben perbe fogták az Újmódi pásztorok éneke
megjelenése miatt, végül felfüggesztetett fogházbüntetést

Radnóti Miklós:
Nem tudhatom...
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülõhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belõle nõttem én, mint fatörzsbõl gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslõ fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály,
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát,
az gyárat lát a látcsõn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdõt, füttyös gyümölcsöst, szöllõt és sírokat,

kapott. 1934-ben megvédte Kaffka Margit mûvészi fejlõdése
címû doktori disszertációját. A Nyugat munkatársa lett
(harmadik nemzedéke). A következõ évben megnõsült, 1937ben Baumgarten-díjat kapott. Vas Istvánnal közösen Apollinaire-t fordított, nem sokkal a kötet megjelenését követõen
munkaszolgálatra hívták.
1940-tõl 1944-ig szinte állandó jelleggel munkaszolgálatos.
Az európai szellemiség, amely a keresztény erkölcsi renden, a
görög filozófián és a római jog hagyományain épült fel, a XX.
század elején létét is veszélyeztetõ kihívás elé került. A fasizmus
és a nácizmus szembe fordult mindennel, amit az európai polgár
értéknek tartott. A magasabb rendû erkölcs és az új közösségi
eszmény jegyében a legalantasabb állati ösztönöket szabadította
fel. Az európai szellemiséget és humanizmust megtestesítõ költõ
a költészet erejével vette fel harcot az embertelenség ellen. Radnóti Miklós lírájának tartalma ez, küzdelem az intellektus eszközével. Éppen ezekben az években, a megpróbáltatások, az
üldözöttség közepette emelkedett a nagy költõk közé.
A fasizmus nem válogatott. Áldozat volt a parasztból lett
katona, aki elesett Voronyezsnél vagy megfagyott a hómezõn,
áldozat volt a hazaszeretõ férfi, a zsidó kispolgár. Áldozat lett
a költõ is. Radnóti Miklóst 1944 õszén lõtték agyon a fasiszták. Zsebében akkor is versek voltak, s idõvel a tömegsírból
indultak ezek a halhatatlanság útjára. A Bori notesz megrázó
versei a tábori élet körülményeit mutatják be vagy Fanninak
írt szerelmes költemények, melyek a másfél évvel késõbbi exhumálásakor kerültek elõ.
Radnóti Miklós üzen Abdáról! A hazaszeretetre buzdítja a
magyarságot. Költeményeibõl, önéletírásából és minden
sorából kiderül, hogy Õ nagyon szerette hazáját. Mindenek
ellenére. Büszkék lehetünk rá, hogy egy nyelvet beszélünk
vele, hogy ugyanazt a nyelvet szerette, amelyet mi.
Lévainé Soós Klára

a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntrõl pusztitandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter elõtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kõre léptem én,
ím itt e kõ, de föntrõl e kõ se látható,
nincs mûszer, mellyel mindez jól megmutatható.
Hisz bûnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költõk is bûntelen,
és csecsszopók, akikben megnõ az értelem,
világít bennük, õrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval õk felelnek.
Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.
(1944. január 17.)
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KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Mint arról elõzõ számunkban beszámoltunk pályázati támogatásból sikerült
a konditerem felszereltségének fejlesztéséhez forrást teremteni. Sportfelszerelés
vásárlására a Velux Alkalmazotti Alapítványtól 1.500 eurós támogatást kaptunk,
a Megyei Önkormányzat pedig 20.000
forinttal támogatta a szabadidõsport
feltételeinek javítását. Az elnyert pénz
felhasználása a nyár folyamán megtörtént. A konditerembe egy szobakerékpárt,
valamint egy elliptikus gépet vásároltunk. Így lehetõség nyílt változatosabb
mozgásformák végzésére. Örömünkre
szolgál, hogy egyre többen látogatják a
termet, s elégedetten használják az új gépeket.
A fennmaradó összeget step-padok és
kézi súlyzók vásárlására fordítottuk. Ezáltal lehetõséget teremtettünk az aerobik
többféle fajtájának végzéséhez, hozzájárultunk a szabadidõsport feltételeinek
javításához. A foglalkozásokat látogató
hölgyek szívesen használják az új sportszereket, melyekkel az aerobikórák még
sokszínûbbé válhatnak.
Az idei nyáron is szerveztünk nyári
napközis tábort a gyerekeknek. A Megyei
Önkormányzathoz benyújtott pályázaton
50000 forintot nyertünk ennek lebonyolításához. A támogatást a kézmûves fog-

lalkozásokhoz szükséges alapanyagok
vásárlására, valamint a Fertõ-Hanság
Nemzeti Parkba tett kirándulás költségeinek fedezésére fordítottuk. Ebbõl a pénzbõl fizettük a belépõjegyeket, a buszt pedig Önkormányzatunk térítésmentesen
bocsátotta rendelkezésünkre.
A nyári idõszakra elsõsorban túrázást,
pikniket, kirándulást, utcabált terveztünk. A Közösségi Házat a hétvégékre
próbáltuk szabadon hagyni lakodalmakhoz, baráti összejövetelekhez születésnapi rendezvényekhez. Az idei évben 3 pár
választotta a lakodalmi mulatság helyszínéül Közösségi Házunkat, s 2 alkalommal
tartottak születésnapi rendezvényt, baráti
találkozót. Több alkalommal vették
igénybe termékbemutatókhoz, vásárokhoz, elõadásokhoz a termeket. Az így befolyt terembérleti díjakkal próbáljuk a
mûködési költségeket csökkenteni.
A nyár folyamán az ifjúsági klub zárva
volt. A Képviselõ-testület 2009. június
29-én megtartott ülésén határozott errõl.
Döntését azzal indokolta, hogy a fiatalok
rendszeresen megszegték a házirend
elõírásait, a kulcshasználatra vonatkozó
szabályokat nem tartották be, valamint
többszöri felszólítás ellenére sem tettek
eleget az Önkormányzat felé beszámolói
kötelezettségüknek.

A Képviselõ-testület ugyanakkor
támogatja az Ifjúsági Klub újjászervezõdését, a klubélet megújulását, elsõsorban
helyi fiatalok részvételével. Várja a szabadidejüket kulturált környezetben, hasznos módon eltölteni kívánó csoport megalakulását, azokat a fiatalokat, akik valódi
klubélettel töltik meg a Közösségi Ház
számukra kialakított helységeit.
A nyáron szüneteltek a Nebuló és Kamasz Klub foglalkozásai is. Szeptember
18-tól azonban a Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai, Zombóné Györe Tímea és
Rádler-Baumgartner Ildikó újra várják
péntekenként a gyerekeket. 16 órától az
alsó tagozatosoknak, 18 órától pedig a
felsõsöknek szerveznek programokat.
Szerdánként 13-16 óráig pedig azokat a
tanulókat várják a Közösségi Házba,
akiknek az otthoni tanulásban, a tanórákra való felkészülésben segítségre van
szükségük. Ez a szolgáltatás is ingyenesen vehetõ igénybe.
Továbbra is hívjuk a mozogni és kikapcsolódni vágyókat a jóga és aerobikfoglalkozásokra. A könyvtárban naponta
16-18 óráig lehetõség van a internet használatára. Asztalitenisz, csocsó, társasjátékok kínálnak hasznos idõtöltést a betérõ gyereknek. A Közösségi Ház hetirendje a következõ:

HÉTFÕ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

16.00-18.00
- internet használat
- Nyugdíjasklub
foglalkozása

16.00-18.00
- könyvtár
- internet használat

16.00-18.00
- internet használat

16.00-18.00
- internet használat

16.00-18.00
- könyvtár
- internet használat
- Nebuló klub

18.30-19.30
- Zenés nõi torna

18.00-20.00
- Jóga

18.30-19.30
- Aerobik

18.00-20.00
- Kamasz klub

Az õszi idõszakban tervezzük továbbá a társastánc tanfolyam folytatását is.
A Közösségi Ház ajtói nyitva állnak a falu lakói elõtt. Várjuk Önöket, kérjük vegyenek részt rendezvényeinken!
Lévainé Soós Klára

GYÕRI FOTÓKLUB EGYESÜLET KIÁLLÍTÁSA
Tisztelettel meghívjuk Önt és minden érdeklõdõt a
Gyõri Fotóklub Egyesület bemutatkozó kiállítására.
Helyszín: Petõháza, Közösségi Ház.
A kiállítás megnyitására 2009. szept. 26-án 17 órakor,
a Közösségi Ház átadásának 1 éves évfordulója alkalmából rendezendõ ünnepségen kerül sor.

A kiállítás megtekinthetõ
az intézmény nyitvatartási idejében:
2009. szept. 26. - okt. 21-ig
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Miért?
2008. júliusi számunkban Mit ér a tér?
címmel, az ismétlõdõ játszótéri rongálások kapcsán közöltünk cikket.
Sajnos az idei nyár sem telt el pusztítás
nélkül. Augusztus 8-ra virradó éjszaka ismét értelmetlen rongálás helyszíne volt a
játszótér. Nem kímélték a játékokat sem,
amit értek törtek-zúztak, hulladéktárolókat és a padokat egyaránt. Az elkövetõk
útvonalát a strand környékén kitépett,
megtaposott virágok is jelezték.
Elkeserítõ látvány fogadta a játszótérre kilátogatókat ezen a délelõttön. A

szeméttárolók összetörve a földön hevertek, tartalmuk szanaszét szóródott. A padok a tuják közt landoltak, s a fa ülõkék
nem tudtak ellenállni az erõszaknak:
összetörtek. Szomorúan feküdt a lovas
fogat, talpazata több darabra hullott szét.
A tehetetlen düh, az elkeseredettség és
döbbenet érzései kavarogtam bennem, s
az egy szavas kérdés: Miért?
A polgári kör feljelentést tett a rendõrségen, s a nyomozás ismeretlen tettes
ellen indult. Bizakodásra ad okot, hogy
a környéken lakók és az arra járók úgy
tûnik használható személyleírást tudtak
adni az elkövetõk személyét illetõen. Van

O LVA S Ó I

remény arra, hogy a tetteseknek elõ kell
lépniük a névtelenség homályából, és
vállalni kell tettük következményét.
A megrongált tárgyakat, azóta megjavították, így a játszótér ismét eredeti állapotában várja a látogatókat.
A képviselõ-testület szeptemberi ülésén dönthet arról, hogy a játszóteret
térfigyelõ kamerákkal szereli fel. Talán
így visszaszoríthatóvá válik az értelmetlen pusztítás és rongálás. Elkeserítõ,
hogy közös értékeink védelmét csak
ilyen úton lehet biztosítani!
Lévainé Soós Klára

LEVÉL

Nyári emlék
Gyerekkorom emlékei törtek fel akkor,
mikor a nyár derekán részt vehettem a
petõházi kicsiknek és nagyoknak szervezett napközis táborban.
Iskolás koromban nagyon sokféle
táborban vehettem részt, amikor is annak a bizonyos asztalnak az innensõ oldalán álltam, ahol kaptam az ebédet. Viszont most abba a szerencsés helyzetbe
csöppentem bele, hogy átkerültem az
asztal túlsó oldalára, ahol osztottuk az
ebédet.
Reggelenként jó érzés volt látni, hogy
a tábor lakói amint beléptek a Közösségi Ház ajtaján egyszerre feltalálták magukat. Voltak csoportok, akik egymás ellen
küzdöttek, harcoltak és természetesen
voltak olyanok is, akik csendben meghúzódtak a kora reggeli kelés miatt. A tábor programjai rendszerint lekötötték a
kicsiket csakúgy, mint a nagyokat. Nem
vagyok pedagógus és nincs effajta
képesítésem, de igyekeztem én is szerves
része lenni ennek a pár napnak és a többi
táborvezetõvel együtt olyan dolgokat
megmutatni, illetve olyan dolgokra fényt
vetíteni, amivel egy teljesen hétköznapi
napon ezek a gyerekek nem találkoznak.
Talán, ha csak szavakat sorolok fel a következõ sorokban és elolvassák a volt
táborlakók, akkor tudják, mirõl beszélek:
krepp-papír – virág
sörös kupak – béka
doboz – ház
rendõrség – sziréna
kékek – pirosak – számháború

biciklizés – fagyizás
kies táj – néhol felbukkanó ürge
messzire ellátó távcsõ
Madárvárta – Hany Istók
Csíkos Éger erdõ – ugrálásunkra
megremegõ talaj - sok szúnyog
bivalyok és azok távoli hangjai
akadályverseny – tekézés
Hófehérke és az öt törpe – tábortûz
Ezzel a kis szójátékkal nemcsak az
volt a célom, hogy felelevenítsem a számomra feledhetetlen napokat, hanem az
is, hogy rámutassak arra, hogy a gyerekek
milyen jó helyen is töltötték azt az egy
hetet. Egyfajta bizonyosságot adva a
szülõknek, hogy nem volt haszontalan
gyermekük ittléte.
Még egy gondolat, amit szándékosan
hagytam ki az elõbbi felsorolásból:
mezei virág – eszmei érték
A Fertõ-Hanság Nemzeti Parkban
töltöttük el, egy nagyon érdekes és minden téren tanulságos napunkat. Volt egy
túravezetõnk, aki a madarakhoz, a természethez, a mocsári élõlényekhez nagyon értett, de a gyerekek nyelvén nem.
Legalább is akkor ezt gondoltam. Nagyon sok mindent hallottunk és tanultunk
tõle, de eléggé érzelemmentes volt a kapcsolatunk. Amikor távcsöve segítségével bemutatta a tájat, voltak gyerekek,
akik lementek a kilátóról és elkezdtek
virágot szedni. Amikor túravezetõnk észrevette ezt, nem nyájasan, de nem is hangosan, hanem érces és ellentmondást nem
tûrõ hangon kijelentette, hogy annak a

csokornak, amit a gyerekek a kezükben
tartanak, az eszmei értéke legalább
30.000 Ft. Megjegyezte, hogy ha legközelebb egy virágos rétre tévednek, akkor
inkább annak a tájnak és az ott feltáruló
képnek a szépségét csodálják, és ne tegyék tönkre az ott nyíló és ékeskedõ
virágokat azért, hogy pár pillanatig még
ékesebben és hetykébben feszítsenek
kezükben és illatozzanak. Amikor viszont kezdenek kókadni a szárazságtól,
akkor már nincs bennük semmi vonzó.
Mondanom sem kell, hogy mindenki
egy pillanatig kicsit távolságtartó volt a
túravezetõnkkel szemben és igazat adva
mentünk tovább utunkra.
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Viszont ami a lényeg, számomra kiderült, hogy a túravezetõnk hûvössége és
magabiztos hangja nem volt hasztalan.
A napokban, egy volt táborlakóval
sétáltunk szebbnél szebb virágokkal
pompázó területen. Az elsõ szava az volt:

„Szedek virágot.” Erre azt válaszoltam,
hogy:” Jó, szedjünk.”
De a következõ pillanatban meggondolta magát, megállt, és azt mondta:
„ Nem, inkább hadd éljenek tovább.”
Erre összeszorult a szívem és vissza-

emlékeztem arra a pillanatra, amikor is
ezeknek a gyerekeknek örökre a szívükbe és a lelkükbe vésõdött, hogy a virágoknak a legjobb helye a természetben
van.
Csiszár Renáta

Krónika

Kastélybéli tündérséta

25 fõs kerékpáros csapat gyülekezett
augusztus 22-én délután a Közösségi
Ház elõtt. Negyed három után biciklire
pattantunk, s áttekertünk Fertõdre, hogy
részt vegyünk a kastélybéli tündérséta
elnevezésû programon.
Megérkezésünkkor már nagyon sokan
várakoztak a múzeum bejáratánál. Rövid
várakozás után megérkeztek idegenvezetõink. A nagy érdeklõdére tekintettel
két csoportba osztották a látogatókat, s

indulhatott a séta. A gyerekek kis fejdíszt
kaptak, mellyel igazi kis tündérré válhattak. Idegenvezetõnkhöz csatlakozott
a kastély „hercege” és „hercegnõje”
.Személyüket, korhû ruhába öltözött
fiatalok testesítették meg. Meseszerûen
elevenítették fel a kastély egykori lakóinak életét, mindennapjait. Sétánk a kis
kápolnában ért véget, ahol ajándékkal
kedveskedtek a gyerekeknek.
4 órakor megnéztük a Garabonciás

Együttes bemutatkozó mûsorát, melynek
a Pálmaház adott otthont. A korhû jelmezekbe öltözött gyerekek és fiatalok elõadásában órajáték kelt életre, majd táncházzal folytatódott a program. Haydn
zenéjére barokk táncot tanulhattak a gyerekek.
Hazafelé nem maradhatott el a fagylaltozás sem. Élményekkel gazdagodva
tértünk haza.
Lévainé Soós Klára

Tóparti piknik
Csapadékos, hûvös napnak indult júl.
10. péntek. Erre a napra hirdettük a tóparti pikniket. Az esõ 3 óráig kitartóan
esett. Estére azonban elvonultak a felhõk, s elõbukkant a nap is. Az ilyenkor
elvárható nyári meleg este ugyan elmaradt, de a meghirdetett programot legalább megtarthattuk.
A tûzoltók segítségével fél 6-kor meggyújtottuk a tüzet, s a nyársak is készen
álltak. 6 óra elõtt kezdtek gyülekezni a
piknik elsõ résztvevõi. A batyukból elõkerültek a szalonnák, kolbászok, hagymák, egyéb finomságok, s megkezdõdött

a sütés. A gyerekek türelmetlenül várták
az elsõ falatok elkészültét, s szinte percenként hangzott el a „Jó lesz már?” kérdés.
Miután megpirult a szalonna jóízûen láttak hozzá a falatozáshoz, öröm
volt nézni õket. Ezután kezdetét
vette a játék. Voltak akik bújócskáztak, mások horgásztak, vagy
éppen fogócskáztak, a felnõttek
pedig beszélgettek.
Fél 9-re egyre hûvösebb lett, s
a padokról a tûz közelébe húzódtunk. 10 órára az utolsó piknikezõk is jól laktak. Ekkor felkerekedett a kis csapat. A szakszerû

tûzoltást követõen jó hangulatban indultunk haza.
Lévainé Soós Klára
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K E R É K PÁ RT Ú R A
Július 3-án 33 fõs gyermekcsapattal
kerékpározni indultunk Göbösmajorba.
A túrán részt vettek a fertõendrédi nyári
táborosok is. 9 órakor indultunk a Közösségi Ház elõl. Fertõszentmiklós felé
vettük az irányt, s az Ingyen domb lejtõjén felkapaszkodva, a Csapodi útra tértünk. Útközben 1 helyen tartottunk pihenõt, s fél 11-kor értünk Göbösbe. A 15
km-es út megtétele után jól esett a tízórai.
Ezt követõen kisállat-bemutatón vettünk
részt. Láthattuk a hazai erdõkben honos
rágcsálókat, megismerkedtünk életmódjukkal. Sok érdekességet és új információt halottunk az elõadás vezetõjétõl
Gõgös Zsuzsától. Szavait az állatvilág
iránt érzett szeretet és tisztelet hatotta át.

Megmutatta az egéranyát az
egérgyerekekkel együtt,
akiket csak gumicukornak
hívott. Láttunk vadászgörényt, valamint nyestet,
amint legjobb barátjával a
kutyával játszott együtt.
Megismerkedtünk a patkánnyal, és végül Felhõvel
a fiatal rókával, aki fehér hasáról kapta a nevét.
Az elõadás után az erdészház udvarán tüzet raktunk s megsütöttük az ebédünket, amely kolbászból,
virslibõl és szalonnából állt. A jóízû
falatozást követõen a fiúk fociztak egyet,

UTCABÁL
Batyus utcabált tartottak Petõházán, a
Jókai utcában július 25-én. A rendezvény
egy 5 tagú baráti társaság kezdeményezésére jött létre. „Ha jöttök, lesztek, ha
hoztok, esztek, isztok...” jelszót választották a rendezõk a bál jelmondatául. A
vendégek megértették az üzenetet, és
kosarakkal felszerelkezve érkeztek. Az
asztalokra sütemények, ropogtatnivaló,
s természetesen különféle italok is kerültek. Voltak, akik grillezéshez szükséges
eszközökkel érkeztek. Miután sikerült a
tûzrakáshoz megfelelõ helyszínt találni
megkezdték a sütést. Ínycsiklandozó
illatok lengték be a terepet.
8 óra után csendült fel az elsõ nóta,
mely nem is lehetett más, mint az Utcabálról jött a hír kezdetû zeneszám. A

talpalávalót a T. Boy Rock zenekar szolgáltatta. Színpadul egy kamion pótkocsija szolgált, mely fokozta a nosztalgikus
hangulatot. A rendezõk meglepetéssel is
készültek. 9 órára megfõtt a gulyás és a
vadpörkölt is, mellyel vendégül látták a
szórakozókat. Már ekkor nagyon jó hangulat alakult ki, amely az éjszaka során
tovább fokozódott. A 150 fõs vendégsereg szinte egyként táncolt, mulatott.
Végre volt idõ jókat beszélgetni, kacagni, kikapcsolódni a mindennapos rohanás
mellett.
A kezdeményezést mindenki jónak
találta, megfogalmazódott a szándék,
hogy jövõre is legyen hasonló rendezvény.
Lévainé Soós Klára

majd ismét biciklire pattantunk, s a lovak
karámjai mellett elhaladva megnéztük a
tavat. A nagy meleg és a víz közelsége
pancsolásra hívta a gyerekeket.
3 órakor búcsút intettünk Göbösnek,
s az erdei utat választva indultunk haza.
Ez az útvonal hangulatosabb és rövidebb
volt, s a Gice domb felõl vezetett vissza
Petõházára. Pihenõt az út melletti ringlófák árnyékában tartottunk, s falatoztunk
az éppen akkor érõ édes gyümölcsbõl. 4
óra után kellemesen elfáradva tértünk
haza.
Lévainé Soós Klára

Anyakönyvi
hírek
A petõházi Polgármesteri
Hivatal 2009. június 1. napjától
2009. augusztus 31. napjáig
terjedõ idõszakra az alábbi
anyakönyvi adatokat közli:
GYERMEKEK SZÜLETÉSE:
2009. 06. 05. Hipságh Emma
2009. 07. 05. Horváth Jázmin
2009. 08. 12. Horváth Ramóna
HÁZASSÁGKÖTÉS:
----------------------------HALÁLOZÁSOK:
2009. 07. 28. Hajós Sándor
2009. 08. 24. Szalai Tiborné

Petõházi
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Kirándultunk a ministránsokkal!
2009. augusztus 10-én reggel 6 óra
45-kor lelkes kis csapattal elindultunk
zarándokutunkra. Úti célunk a Pannonhalmi Bencés Fõapátság és a Gyõri székesegyház volt. Mivel gyerekeknek szólt
a program, egy kis kitérõt is tettünk a
Gyõri Állatkertbe.
Nagy örömünkre velünk tartott Solymos Mihály plébános úr és Horváth Péter
kántor is.
A „Szívem elsõ gondolata” után jött a
többi, imádkoztunk. Zarándokutunk elsõ
állomása a Pannonhalmi Fõapátságba vezetett, amelyben napjainkban is bencés
szerzetes közösség él és dolgozik, hogy
betölthesse szerepét az egyházban és a
világban. Itt már Rátzné Gyõry Anna tárlatvezetõ várt bennünket. Rövid filmvetítés után következett az apátság makettjének bemutatása, majd a gyerekek
rakták helyükre a kis épülettömböket
hittantudással egybekötve. Mondanom
sem kell, remekeltek a mi kis hittanosaink, a legkisebbtõl a legnagyobbakig.
Ezután elindultunk, hogy a valóságban
is megcsodálhassuk az apátság épületegyüttesét, amely a Szent Márton hegyen
épült. A román stílusú altemplom és a kerengõ, valamint a gótikus bazilika, amely
az évszázadok során barokk és klasszicista stílusú épületrészekkel egészült ki.
A 19. századi könyvtárban 300 ezer
könyvritkaságot õriznek. A méretüket
tekintve is hatalmas kódexek a régi kor
emlékeit õrzik az utókor számára. Híresek
az oklevélmásolatok, melyek közül az
egyik1001-bõl származó I. István király

aláírásával, a másik
az 1055-ös Tihanyi
Alapítólevél fotó
kópiája.
A pannonhalmi
monostor mellett, ma
is kb. 250-300 fõ
diákot befogadó
gimnázium és kollégium mûködik,
amely az ország legjobbjainak egyike.
Az apátságot körülvevõ arborétumot néztük meg,
ahol sok különleges fa és cserjefaj él. A parkban megpihenve, a hûs fák alatt mindenki elfogyaszthatta kis elemózsiáját. Megköszöntük a színes, érdekes és szemléletes tárlatvezetést és rövid pihenés után indultunk a
Gyõri Állatkertbe. A kis ministránsok
élvezték az állatok közelségét, azt, hogy
simogatni is lehetett egyiket-másikat. A
pici és az óriás majmok mindent megtettek
egy-egy jobb falatért. A gyerekek örömmel
fényképezkedtek az oroszlán „barlangja”
elõtt. Az állatkert padjain kifújtunk magunkat, üdítõztünk, jégkrémeztünk, ahogy
kiránduláskor lenni szokott.
A lazítás után a Gyõri Székesegyházba
mentünk, ahol a plébános úr litániát mondott, a kántorunk meg orgonálhatott. Az
elmélkedést követõen, körbejártuk a
székesegyházat. Térdet hajthattunk a
Könnyezõ Szûzanya kegyképe elõtt, láthattuk Szent László hermáját és rövid

imát mondtunk Boldog Apor Vilmos püspök úr sírjánál. Jó volt megpihenni egy
kicsit testben és lélekben is.
A zarándokutunk lassan a vége felé
közeledett. Autóbuszra szállva – ami
mindig készen várt ránk, így most is –
indultunk hazafelé. Az autóbuszban
elimádkoztuk az esti imát, ezzel véget is
ért a nap. Öröm volt látni a ministránsok
szemében a csillogást, remélem jól érezték magukat! Értük érdemes!
Köszönetet szeretnék mondani a:
Petõházi Önkormányzatnak,
Petõházi Egyházközségnek
Solymos Mihály plébános úrnak
Horváth Péter Kántor úrnak
és nem utolsósorban az autóbusz
vezetõjének: Riedinger Attilának
Heller Ottóné

Turmezei Erzsébet: A harmadik
Valamit kérek Tõled, megtenni nem kötelesség;
Mást mond a jog, és mást mond az ész,
Valami mégis azt kívánná:
„Nézd, tedd meg, ha teheted.”
Mindig erre a harmadikra hallgass, mert az a szeretet.

Valakin segíthetnél, joga nincs hozzá, nem érdemli meg,
tán összetörte a szíved; az ész is azt súgja: „Minek?”
De Krisztus nyomorog benne;
S a szelíd hang újra kérlel: „Tedd meg, ha teheted!”
Mindig erre a harmadikra hallgass, mert az a szeretet.

Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat,
Valakiért még lépned kellene, de tested-véred lázad.
„Majd máskor” -nyugtat meg az ész,
És a jog is józanságra int;
De egy szelíd hang azt súgja megint,
„Tedd meg, ha teheted!”
Mindig erre a harmadikra hallgass, mert az a szeretet.

Ó, ha a harmadik egyszer elsõ lehetne
És diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Lehet, elégnél hamar, valóban esztelenség volna;
De szíved békességrõl dalolna,
S míg elveszítenéd,megtalálnád az életet.
Bízd rá magad erre a harmadikra, mert az a szeretet!

Petõházi
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AUGUSZTUS 20. - Szent István és az államalapítás ünnepe
Hagyományainkhoz híven idén is tábori misével emlékeztünk Szent István
királyra és az államalapításra. A Millenniumi Emlékparkban 8 órakor kezdõdõ
szentmisén Solymos Mihály plébános úr
felidézte Szent István király alakját, s az
imádság erejére irányított a figyelmet.
Nemzetünk, közösségünk, családunk
jövõje szempontjából nagyon fontos, hogy
rendszeresen kérjük a Jó Isten kegyelmét
munkánkra, mindennapjainkra.
A szentmise keretében került sor az új
kenyér felszentelésére, s a mise végezetével
ennek falatkáival kínálták a Millenniumi
Emlékparkból távozó ünneplõket.
Ezt követõen fél tízkor a magyar viseletek képkiállítás megnyitójával folytatódott az augusztus 20-i ünnepség. A
kiállítás anyaga a Hadtörténeti Múzeum
tulajdona, melynek az ünnep kapcsán

Közösségi Házunk elsõ alkalommal
adott otthont a nyári napközis tábornak.
A gyerekek gyorsan birtokukba vették
a tágas helyiségeket, otthon érezték magukat a barátságos környezetben. A kézmûves foglalkozásokat a nyugdíjasok
klubszobájában tartottuk, az ifjúsági klub
játékkuckóvá alakult, míg a nagyterem a
csocsó és asztalitenisz küzdelmeihez nyújtott helyszínt. 35 gyermek részvételével
folytak a különféle programok.
A kézmûves foglalkozásokat a kreatív
klubosok, Soós Katalin tanító néni és
Csiszár Renáta vezették. A fiúk Horváth
Ferenc irányításával focidélutánon vehettek részt, a lányoknak pedig Tóthné
Pászli Andrea táncfoglalkozást tartott.
Nagy érdeklõdés kísérte a rendõrség
bemutatóját. A gyerekek beülhettek a
rendõrautóba, elindíthatták a szirénát,
megfigyelték, s kipróbálták a különféle
rendõrségi felszereléseket. Kérdéseikre a
járõrök készségesen válaszoltak.
Az idei programok közül sem maradhatott ki a számháború, melyet nagy
várakozás elõzött meg. A csapatok már
kedd délután izgatottan készítették számaikat, s készültek a játékra.
Szerdán reggel biciklire pattantunk, s
áttekertünk Fertõdre, hiszen a kastélykertet választottuk az „összecsapás” hely-

Közösségi Házunk
adott otthont. Piskolti Béla polgármester úr köszöntõjében arról beszélt, hogy nemzetünk kultúrájának elválaszthatatlan részei – nyelve,
irodalma, zenéje,
nép- és képzõmûvészete, építészete
mellett- öltözködési szokásai, viseleti hagyományai is. Népünk pedig ezen
a téren is kiemelkedõt alkotott.
A kiállítás tablói az öltözködési szokások változásait, a magyar viseletek
jellegzetességeit mutatták be népvándorlás és honfoglalás korától a XIX. századig.

színéül. Izgalmas és különösen vidám
délelõttöt töltöttünk el, melyet visszaúton fagylaltozással zártunk.
Csütörtökön kirándulni indult a kis
csapat. Úti célunk a Fertõ-Hanság Nemzeti Park volt. Túravezetõnk, Lázár Miklós segítségével megfigyelhettük a szikes tavak madárvilágát, megnéztük a
pajkosan futkosó ürgekolóniát, délután
pedig a Hanság felé vettük az irányt. Az
Eszterházy Madárvártán gazdag gyûjteményt láthattunk a vidékünkön honos
madár-, lepke- és rovarfajokból. Sajnos
az idõ vasfoga már nagyon megkezdte
egyik másik kiállított preparátumot,
melyekre nagyon ráférne a restaurálás.
Reméljük, hogy sikerül pályázati úton
támogatást szerezni az értékes gyûjtemény megmentéséhez.
Látogatást tettünk a Király-tónál is,
ahol egykoron kapuvári halászok megtalálták Hany Istókot. Idegenvezetõnk
segítségével felidéztük legendáját.
Megnéztük a csíkos égerest, mely nevét az egykoron itt honos halfajról a
réti csíkról kapta, majd távcsõ segítségével közelrõl láthattuk a területen élõ
gyurgyalagokat.
Péntek délelõtt akadályversenyen
vettek részt a táborlakók. A versenybõl
az Egerek csapata került ki gyõztesen.

Az ünnepi mûsoron közremûködött a
nyugdíjas klub énekkara. Elõadásukban
kapuvári népdalokat hallhattunk. A hosszú
hétvégén sokan látogatták meg a kiállítást,
megelégedve nyilatkoztak róla.
Lévainé Soós Klára
Ezt követõen lehetõségünk volt másfél órát a tekepályán eltölteni, s kipróbálni ezt a sportágat is. Itt Németh Dávid
volt a segítségünkre. A tábort péntek este
tábortûzzel zártuk.
A nyári tábor költségeihez pályázati
úton 50000 ft támogatást kaptunk a megyei önkormányzattól. A szervezésben és
a lebonyolításban segítséget nyújtottak
a gyermekjóléti szolgálat munkatársai:
Zombóné Györe Tímea és Rádler-Baumgartner Ildikó, valamint Ivancsicsné Kalmár Andrea és Csiszár Renáta. Ezúton is
megköszönöm munkájukat, lelkesedésüket, kitartásukat.
Lévainé Soós Klára

Petõházi
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Kirándulás-zarándok út
Pozsony- Máriavölgy-Dévény
Felejthetetlen élményben volt részünk
2009. július 9-én, nekünk, petõháziaknak, és a környezõ településekrõl érkezõ,
s velünk tartó kirándulóknak.
Szép napsütötte reggelen indultunk
50 fõvel, hogy ellátogassunk a szomszédos Szlovákiába és annak „fõvárosába”
Pozsonyba. Szomorú, de mégis felemelõ
érzés volt, mikor megérkeztünk a város
szívébe és a szlovák nyelvû idegenvezetõ kíséretében bejártuk az óváros ódon
utcáit, a várat, megtekintettük a Szt. Jakab
templomot, ahol a magyar királyokat
koronázták. Lélekben átéltük és valóságban végig jártuk azt az utat, melyet õseink

nagyjai a koronázási szertartáskor megtettek. Sokunknak könny szökött a szemébe, mikor az impozáns, szép templom
tornyára feltekintettünk, és megláttuk a
Magyar Korona hiteles másolatát a torony
tetején. Nagyon szép a város fõtere, hivatali
épületei és a sok érdekesség, mely a történelem során felgyülemlett.
Utunkat folytatva egy szép fákkal övezett völgybe értünk. A helyrõl már a neve
is árulkodik: Máriavölgy. A kellemes pozsonyi séta után igazán jól esett a testet és
lelket felüdítõ látvány. A kegytemplom,
mely ugyan restaurálás alatt volt, de a hely
varázsa, a Szûzanya jelenléte mindezt
feledtette. Szentmisét megelõzõen egy
magasztos keresztúton vettünk részt. Itt
szeretném megköszönni Solymos Mihály
plébános úrnak, hogy eljött velünk és a Jó
Isten kegyelmét rajta keresztül még jobban
érezhettük, hogy a kegytemplomban egy
lelket gazdagító szentmisét mondott.
Köszönetem szól még a 4 ministránsnak,
név szerint Kiss Evelinnek, Kiss Gábornak,
Nagy Annának, Hadarics Martinnak,
akiknek jelenléte biztos, hogy az Úr Jézus
szemében is, de a mienkben is kedves volt.
Köszönjük!
Utunkat Dévény vára felé folytatva
csak egy rövid idõre álltunk meg, mert a
nagy esõzések miatt, a folyók találkozásánál elég magas vízszínt alakult ki. Jó
volt látni, ha csak távlatból is a várat,
hisz történetét mindannyian jól ismerjük.
A kirándulás koronájaként Ausztrián
keresztül hazajövet, a Nagyboldogasszo-

Kerékpárral Illmitz-re
2009.08.27-én biciklivel elmentünk
Ausztriába, a Fertõ-tó partján fekvõ Illmitz-re.
Az út másfél-2 órába telt. Reggel fél 9kor indultunk a Közösségi Ház elõl. Útközben a pomogyi határnál megálltunk
pihenni és reggelizni. Körülbelül fél 11re értünk oda. Ezután kipakoltunk és
mentünk a vízbe.
A víz eleinte nagyon hideg volt, de
lassacskán meg lehetett szokni. Késõbb
röplabdáztunk, trambulinoztunk és vízibicikliztünk.

A legélvezetesebb számunkra a vizibicikli volt. Egy járgányra 4 ember mehetett, ezért
mi kettõt béreltünk, mivel 8an voltunk. A vizibiciklirõl sokat csúsztunk, estünk és ugráltunk. Nagyon élveztük. Mire
kiértünk a vízbõl addigra nagyon megéheztünk és enni
indultunk.
Az étteremben magyar volt a
kiszolgáló, ezért szót tudtunk érteni vele. Az ebéd után picit pihen-

nyi Székesegyházban plébános úr hálakönyörgést végzett. Itt szívünket-lelkünket adva énekeltük a szép magyar Máriaénekeket, köztük a „Boldogasszony
Anyánk” kezdetût is.
Mikor megérkeztünk Petõházára, a
templom tornyában megszólaló toronyzene a szilenciumot játszotta. Úgy gondolom, hogy nem csak nekem, de a többi
kiránduló társamnak is, igazi, békés
éjszakai pihenésben volt része azon az
éjszakán.
Asztalos Gyuláné

Petõházi
tünk, aztán trambulinoztunk. Ott is jól éreztük
magunkat, sokat ugráltunk és szerencsére
kisebb horzsolásokkal megúsztuk.
Késõbb újra vízbe merészkedtünk és
labdáztunk. Fürdés után picit száradtunk,
majd twistereztünk. A parton lévõ emberek sokat nevettek rajtunk. :) Szerencsénkre nagyon jó idõnk volt.

12. oldal
6 óra körül elindultunk hazafelé. Élvezetes út volt ez is, történtek kisebb balesetek,
de nem lettek maradandó sérülések.
A határon ismét megálltunk pihenni
és onnan már elég fáradtan tekertünk
haza. Összesen kb. 55 km-t tettünk meg.
Nagyon jól éreztük magunkat. Fél 9 körül
nagy fáradtan hazaértünk.

Krónika
Ezt az élvezetes kirándulást Klári néninek köszönhetjük, s reméljük jövõre is
lesz ilyen lehetõségünk.
Pálosi Ágnes,
Bartók Nóra,
Németh Réka

Egyházközségi hírek

Kedves Lakótársak! Tisztelt Jámbor Nép!
Krisztus Urunk ételt kíván nekünk a
vasárnapi evangéliumokban. A csodálatos kenyér és halszaporítás történeteiben sok földön élõt testi étellel ajándékoz meg, a Szentírás fel is emlegeti, hogy
a kiosztandó néhány halból és cipóból
több mint ötezer (szimbolikus szám)
férfit jóllakatott, sõt meg nem számolva
az ott lévõ asszonyokat és a gyermekeket. A biblia külön megemlíti, hogy 12
kosár maradékot szedtek össze. – Mindez
jele a Krisztus Urunk fõhatalmának.
Amíg a lelki tanítás ideje alatt megéhezett nép igénye: testi éhesség kielégítése,
azt megadja nekünk a Megváltó. – Az
éhes és bibliát ismerõ embernek alkalmasint eszébe juthat ezen idejét álló történet. – Isten az aki a földi nyomorúságunkon átsegít. – Hallgatják és mondják: ez
a leendõ földi király kellene nekünk, és
tegyük is földi királlyá: a korgó gyomrú
népet jóllakatja. Tudjuk, hogy a kenyérre éhes lelkeknek nem igazán lehet beszélni az égi kincsekrõl. Ha Örök és Isteni értékekrõl kívánunk szólni, ahhoz
egy gondviseléses földi sors is adassék
meg (személyes: a plébániára immár két
alkalommal érkeztek hozzám nincstelen
fiatal anyukák: nekik felajánlottam a
megoldási lehetõségeket.). – Ezért is
mondja apostolainak: Ti adjatok nekik
enni. A kisgyermek tarisznyájából megsokasított étel csodáját a mai napig is felemlegetjük. – Jézus Urunk azonban az
Örök Igérõl beszél: Aki van! „Én mindig
veletek leszek a világ végéig” – mondta
Jézus. – Ma is táplál bennünket. A testben
éhezõ emberek, akik a Mennyei Atya
gondviselésében folyamatosan hisznek,
tudják, hogy õk is megkapják a mindennapi, sõt a holnapi szükséges betevõ falatjukat. – Jézus ennek a történetnek magyarázatára azt beszéli: „Én az örök élet
kenyerét adom nektek”, „Aki hallgatja
tanításomat, annak örök élete van”. Sõt

kifejezi, hogy aki ezen földi életben
hittel él annak harmincszoros, hatvanszoros, sõt százszoros termése lesz. –
Mintha elvontan tanítja Jézus Urunk,
hogy aki Benne hisz már a földi életben
megelégedett sorsa van.
Tegyük fel a kérdést: mit is jelent ez
napjainkban, amikor nehéz és beosztott
világban élünk, ahol a földi hatalmasságok ránk erõltetik a különféle beszolgáltatásokat. Akik talán képesek elvenni
a szorgalmas munkáink jogos gyümölcsét, vagy legalábbis megcsorbításnak
tapasztaljuk. A gondolkodásotok jogos,
mert sajnos ez napjainkban megesik.
Ki mondja el nekünk az Igazságot?
Minden bizonnyal sokak visszaemlékeznek a néhai boldog emlékû II. János Pál
pápánkra, akit az utazó pápaként is leendõ
szentként is tisztelünk. (Engem személy
szerint többször megihletett személye:
különösen Gyõr akkori székesegyházában
– ma bazilika-minor (1996-ban), amikor is
a kancellus lépcsõjén leérkezve az odatartott
jobb karomba kapaszkodott (mint élõ
korlátba), amikor a szentmise végeztével
elindult a lépcsõn lefelé a Szûzanya gyõri
kegyképéhez: ezt az egyedi kegyelmet
akkor csak én birtokolhattam: inkább
kihangsúlyozom a fontos személyét.
Amikor a két különbözõ évben megjelent, hazánkban tízezrek és hetvenezrek hallgatták szavait a különbözõ
helyszíneken: Szombathelyen, Gyõrben,
a Népstadionban, Debercenben, stb, és
kiemelten Esztergomban. Õhozzá érkeztek az Isten szavára éhezõ népek: mert
Isten Embere szólalt meg. Nem az számított, hogy lengyel származású-e Karol
Vojtila. Az számított, hogy Isten közlõ
embere. Õ a szócsõ. De ne csak a közelmúlt isteni hírnökét emlegessük fel,
megtehetjük a magyar történelmünk
nagy szentjeit is: Boldog Károly királyunkat, Mindszenti József hercegprí-

mást, Batthyányi Strattman Lászlót: a
körmendi gyógyító szemorvost. Akár
Kapisztráni szent Jánost a török elleni
hitvédõ nemzetünket szeretõ személyét.
( Lásd a bécsi szent István templom oldalában szószékkel ábrázol személyét, ma
is látható szoborbéli ábrázolását: ott is
prédikált a török áfium ellen.)
Szükségünk van újra Isten szavát közlõ földi emberekre, akik a hithû elõdök
nyomába kívánnak lépni. Új magyar népeinkhez, de a régi tanítást, Krisztus erejét hirdetve.
Új tanév kezdõdik, de nemcsak az iskolásoknak (azonban rájuk alapozunk),
sokkal inkább a felnõtteknek. Valamiféle
komoly átalakulás elõtt és benne vagyunk. Krisztus kenyere és örök igéje ma
is hat. Azonban kell akik átveszik ezt a
meghivatott küldetést. Mintha ma szembe kellene mennünk (kell is) az idegenbõl
(angol-amerikai) átvett gyakorlatokkal.
Krisztus Urunk szavát akkor hallhatjuk meg, ha a lelkeitek szerint vállaljátok
(akár papi, szerzetesi elhivatottság szintjén: fiatal érettségizett legények, leányok) a biztos igazságot. Lehessen közületek olyan valaki, ki életét felteszi a magyar nemzetünk jövõjéért és az anyaszentegyház folyamatos megtartásáért. –
Nem szlogeneket kívánok beszélni,
sokkal inkább aktuális (valós értéket)
teendõkrõl beszélek. Új korszak nyílt
meg, ki kellene használnunk, hogy a jóra
törekvõ lelkeknek igaz utat adjunk elõdeink példája nyomán.
Ma is kenyeret kell adni sokat szenvedett magyar népünknek. Az újra egyesítéshez elsõdleges kívánság, hogy Krisztus-hordozók legyünk és életünk nemcsak mondva, de a fõparancsolatot megtartva oktassuk nemzetünk, és petõházai
községünk minden lakóját.
Végezetül meg egy személyes érintettségem: Az egyik társegyházközségünk-
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ben a közelmúltban így fogalmazott az
egyházközség elnöke: „Plébános úr, nem
is tudja, hogy szavai milyen következményekkel járnak, nem is fogja fel.” – Ezen
igen csak meglepõdtem, azonban mégis a
világi elnöknek lett igaza: miszerint a pap
elhangoztatott földi hangja is sokkal
tovább hat, mint azt egyénileg elgondolhatnám. Pár embernek kijelentett isteni
törvényt azonnal tovább árasztották.
Ténylegesen az Isten hírnökei: példánkból lásd: II. János Pál pápa, Batthyányi

Strattman László, Kapisztráni Szent János.
Ide sorolhatom Szent István és Szent
László királyaink intézkedéseit (megjegyzem, hogy magyar királyainkból kettõjüket szentté avattak), ma is él szavuk. Sõt
rájuk támaszkodunk. A gyõri Bazilika-minor templomában ott lévõ szent László
fejereklyénk mentén imádkozva érezzük,
hogy a régi Árpádházi Királyaink odaátról
értünk nagy áldozatot vállalnak.
Lehet, hogy hosszabbra sikerült a gondolataim megfogalmazása, mégis nekünk

RÓMAI KATOLIKUS HITTANÓRÁK RENDJE
a petõházi általános iskolában 2009/10 tanévben.
Hitoktató: Solymos Mihály plébános
OSZTÁLY

KEDD

SZERDA

1.
2.

12 óra
13 óra

3.
4.

13 óra

13 óra

13.45 óra

5.

14.30 óra

7.
8.

CSÜTÖRTÖK

14 óra
15 óra

15.30 óra

MISEREND
Halottak napi hitéleti rendünk, Petõháza 2009
Október 31-én, szombaton elõesti szentmise Mindenszentek ünnepérõl.
November 1-én, vasárnap fél 10-kor ünnepi szentmise.
Délután fél 3-kor a temetõben Halottak napi ájtatosság lesz, majd az új
és a felújított síremlékek megáldására kerül sor.
Ha lehet, elõre jelezzék, hogy kiknek a sírboltját áldjam meg,
de a temetõi ájtatosság után is szólhatnak.
November 2-án, Halottak napján: hétfõn este fél 6-kor az
Összes Megholtakért lesz a szentmise.
Solymos Mihály plébános

Könyvkötészet Petõháza

Vállalom:
- Szakdolgozatok, diplomamunkák kötését
- Régi könyvek felújítását
- Könyvtárak könyveinek újrakötését, javítását
- Folyóiratok, újságok, jegyzõkönyvek, közlönyök, vendégkönyvek,
ajándékkönyvek, naplók kötését, aranyozását

Rajczi János könyvkötõ
Petõháza, Kinizsi u. 19. - 30/291-6787, 99/382-093

Krónika
is kellene az õseink és hitelõdeink alapján sokat tenni. – ahogy odaátról nincsenek mérve az esztendõk veszedelmes
múlása, úgy nekünk ezt fel kell vállalnunk. – Nem csak új tanév kezdõdik,
hanem újuló árpádkori gyökereink
felébresztése a cél, sõt ennek mi lehetünk
a Szûzanyának felajánlott egységes
nemzetünk krisztusi eszközei.
Solymos Mihály
plébános

Hálaadás
Bécs városában!
A megújult petõházi plébánia-ház
hálaadására kirándulásra és szentmisére
hívjuk a kivitelezõket, petõházi családokat, lakosainkat, gyermekeket és ifjakat: mindannyiótokat.
2009. október 26-án: hétfõn, Bécs
városába.
Reggel 7 órakor indulunk.
- délelõtt Bécs történeti múzeumát
látogatjuk meg,
- rövid séta keretében városnézés,
- 12 óra 30 perckor Hálaadási szentmisénk lesz Bécs fõterén lévõ Ferences
templomban.
- Délután a Hofburg-ot látogatjuk
meg, ahol az Ausztriai (osztrák) államelnök fogadja a látogatókat, így minket
is. Majd a parlamenti irodaházakat is,
termeket is megtekinthetjük.
Hazaérkezés körülbelül este 7 óra.
Elõre is köszönetemet fejezem ki jó
lelkû szervezõinknek: Asztalos Gyuláné
Piroskának, Lindner Editnek és Kikovátz
Máriának, Utaztatónknak: Mikó Robert
úrnak.
Részvételi díj 2.600 forint/fõ, amely
az útiköltséget és a napi biztosítási díjat
tartalmazza.
Ezen a napon Bécsben az állami múzeumok ingyenesen látogathatóak meg.
Állami ünnepükön, a bécsi polgármester
elrendelte az ingyenes állami múzeum
meglátogatást.
Jelentkezni lehet a Sekrestyében és
Asztalosné Piroskánál. Jelentkezéskor a
teljes név, születési hely és idõ felírandó
a napi biztosítás végett.
Részvételi szándékát az utazás díj
befizetésével október elejéig várjuk.
Solymos Mihály plébános
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ÉLETKÉPEK

Tóparti piknik I.

Készül a vacsora

Tóparti piknik II.

Augusztus 20. tábori mise

Készülõdés a számháborúra

Akadályverseny

Ebéd a Kócsagvárban

Illmitz vizibicikli
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Zarándok út Pozsony-Máriavölgy-Dévény

Pannonhalmán az apátsági könyvtárban

Táborozás

Utcabálról jött a hír

Lakberendezési foglalkozáson készült szoba

Szoba II.

Hányan férnek el egy csúszdán?
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Gyermeksarok

Gondolatok a nyári táborról

A nyári tábor résztvevõit kérdeztük, hogy mi az, ami tetszett,
vagy éppen nem a napközis tábor programjaiból:
„Nagyon jó volt minden”
„A felügyelõk kedvesek. Jó programok voltak”
„ Nagyon jók voltak a foglalkozások, fõleg a számháború meg
a rendõrség”
„Nekem minden program nagyon tetszett. Egész héten nagyon
jól éreztem magam”

„Jó volt a tábor, mert minden tetszett.”
„Minden!!!” Kivéve a rendõrségi bemutató.”
„Mert sokat játszottunk.”
„ Azért volt jó, mert tetszett minden, és ott volt a legjobb
barátom.”
„ Jó volt a társaság és szuperek a programok.”
„Nagyon jó volt.”
„ Minden jó volt.”
„ A társaság, a jó játékok”

Mátyás király huszárja
Volt Mátyás királynak egy huszárja a sok közül, akin nem
tudott senki kifogni. Büszke is volt rá Mátyás.
Egyik alkalommal a Burkus mondja Mátyásnak:
– Én bizony túlteszek a te huszárod eszén!
– Azt már nem!
– Hát fogadjunk!
S a két király fél országát tette igazának. Abban egyezkedtek, hogy a huszár megy el a Burkus királyhoz a nagy próbára.
Volt egy nagy hiba. Burkus nem tudott magyarul, a huszár
meg burkusul. A király ugyancsak törte az eszét, amivel tõrbe
csalja a huszárt.
Megérkezik a huszár Burkus dísztermébe. Keményen megáll és
várja a következendõket. A király jelekkel értekezik a huszárral.
Jobb kezét felemeli és hüvelykujjával egyet mutat. A huszár
ugyancsak válaszol, és kettõt mutat. Erre a király kitárja két karját.
A huszár válaszol: felemeli ökölbe szorított kezét. A király felemel
egy nagy törvénykönyvet az asztalról, a huszár erre hüvelyébõl
kivonja a kardját, és négyfelé vág a levegõbe véle.
Ezzel megfelelt a király kitûzött három jelére, s gyõzött a
huszár. Tarisznyáját mindjárt arannyal tömték meg és hazabocsátották egy levéllel, amit Mátyásnak küldtek.
Nemes Nagy Ágnes:

Gesztenyefalevél
Találtam egy falevelet,
gesztenyefa levelét.
Mintha megtaláltam volna
egy óriás tenyerét.
Ha az arcom elé tartom
Látom, nagyobb, mint az arcom.
Ha fejem fölé teszem,
látom, nagyobb, mint a fejem.
Hogyha esõ cseperegne,
nem bánnám, hogy csepereg,
az óriás tenyerével
befödné a fejemet.

Az örömmel olvassa a levelet, melyben Burkus üzeni: Jobb
kezemmel mutatok egyet, hogy egy Isten van. Õ kettõt mutat,
hogy ne felejtkezzünk meg a Szentháromság másik két
személyérõl sem. A másik: Tárt karokkal mutatom: de kár, hogy
a keresztények szétszórtan élnek. Õ ökölbe szorított kézzel
mutatja, hogy összetartsanak. A harmadik: felmutatom a törvénykönyvet, amelyben az ország minden törvénye foglaltatik.
A huszár kivonja kardját, hogy õ karddal képes azt megvédeni.
Mosolyog magában Mátyás.
– Nem hiszem, hogy ilyen egyre gondoltak ezek!
Kérdi a huszárt: hogy volt?
– Hát, felséges királyom, testemet-lelkemet kezedbe
ajánlom, beérkeztem, és a király mindjárt mutatja ujjával, hogy
kinyomja az egyik szemem. Azt már nem. Inkább én neked
mind a kettõt, mutatom neki. Majd két kézzel fenyegetõdzött,
hogy kidob. Erre én is ökölbe szorítottam a kezem: gyere csak
közelebb, összetörlek! Erre fog a király egy vastag könyvet,
hogy hozzám vágja. Én kihúztam a kardomat, hogy felé vágtam.
Erre a király megijedt, abbahagyta a fenyegetést, és
hazaküldött.
– Tudtam – felel mosolyogva Mátyás király.

TALÁLÓS KÉRDÉSEK
Varázsbotja nincsen neki,
de a tájat eltünteti.
Mikor „leszáll”, azt sem tudod,
merre van a pisze orrod.
(köd)

Négy valaki lakik
vakolatlan házban,
ajtó, ablak nélkül
való palotában.
(dió)

Nincsen kezem, nincsen fejem,
Csak palástom, s hosszú nyelem.
Napsütésben itthon hálok,
de ha esik, utcán járok.
(esernyõ)

Esik esõ csepereg,
Sárga levél lepereg.
A nap is már rövidebb,
melyik évszak lehetek?
(õsz)
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Petõházi Krónika konyhája
1987-ben Baján László aranyérmes mesterszakács tartott
fõzõtanfolyamot Petõházán. Következõkben a tanfolyamon
elkészített ételek receptjeibõl állítottunk össze válogatást.
HAGYMALEVES
Finomra vágott póréhagymát vajon megpárolunk, liszttel megszórjuk, csontlével vagy delikátos vízzel felengedjük,
sózzuk. Borssal ízesítjük,
és tejszínnel dúsítjuk.
Sajtos tallérral tálaljuk.
KIJEVI CSIRKE
Hozzávalók:
4 adag elkészítéséhez.
Jércemell 4db
Reszelt sajt 10dkg
Vaj 10dkg
Petrezselyem, bors,
tojás, liszt, morzsa,
szerecsendió
Elkészítés:
A vajat reszelt sajttal, szerecsendióval, petrezselyemmel
összegyúrjuk, 8 db rudacskát készítünk és mélyhûtõbe tesszük.
A filézéskor leesett húsdarabokat ledaráljuk, sózzuk, borsozzuk, petrezselyemmel 2 tojással összedolgozzuk.
A felszúrt melldarabokat a sajtrudacskával és a darált hús
keverékével töltjük. Sózzuk, panírozzuk és bõ forró zsírban
kisütjük.
Forrón vegyes zöldség körettel, vagy zellersalátával
tálaljuk.

ZELLERSALÁTA
2 kisüveg zellersaláta
2 dl tejföl
fél citrom leve
Petrezselyem
A zellersalátát
leszûrjük, tejföllel
bekeverjük és citrommal ízesítjük, majd petrezselyemmel
megszórjuk.
BABOS POGÁCSA
Hozzávalók:
kb. 20 db elkészítéséhez.
Finomliszt 50dkg
Szójaliszt 2,5dkg
Fõtt tarkabab 20dkg
Zsír 20dkg
Élesztõ 2,5dkg
Tejföl 1dl
Egész tojás 1db
Só 1dkg
Õrölt bors 2,5g
A fõtt babot kihûtve húsdarálón ledaráljuk, hozzáadjuk a
zsírt, élesztõt, tejfölt, tojást, sót, borsot és szójalisztet. Ebbõl
lágy kovászt készítünk, melyet 10-15 percig pihentetünk.
Ezután hozzágyúrjuk a lisztet, majd újból pihentetjük.
A megkelt tésztát 2 cm vastagságúra kinyújtjuk, tetejét
késsel megvagdossuk, pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, a
pogácsák tetejét ízlés szerint egy-egy szem egész fõtt babbal
díszítjük, egész tojással megkenjük. Közép meleg sütõben 2025 percig sütjük.

DÖDÖLLE CSÍPÕS TEJFÖLLEL
Hozzávalók:
1 kg burgonya, 15 dkg liszt, 4 fej vöröshagyma, 8 evõkanál
olaj, 20 dkg füstölt sonka, egy-két Univer Erõs Pista, 1
nagypohár tejföl,
A burgonyát megtisztítom, fölkarikárzom és sós vízbe
megfõzöm, ha kész nem szûröm le, hanem villával összetöröm.
A lisztet olaj nélkül zsemleszinüre megpirítom, állandó
kevergetés mellett.
A lágy burgonya masszába öntöm a megpiritott lisztet és
kb. 5 percig fõzöm állandó kevergetés mellett, majd
félreteszem. Olajon a hagymát aranysárgára pirítom, majd a
burgonyás-lisztes masszát beleszaggatom, én evõkanállal.
(amit beolajozok, hogy ne ragadjon), és így együtt megpirítom.
A füstölt sonkát kockákra vágom, szintén megpirítom és a
dödöllére öntöm.

Tálaláskor mindenki tesz rá tejfölt, amit az Erõs Pistával
elõzõleg összekevertem.
A dödöllét kukorica liszttel is lehet készíteni, így lisztérzékenyek is fogyaszthatják!
Jó étvágyat!
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Egészséget mindenkinek.
A sav-bázis egyensúly szerepe az egészség megõrzésében.
„Egészségünk megõrzéséhez a zöldségnek és a gyümölcsnek kell alkotnia táplálkozásunk alapját.”
Gandhi
A szervezet egészséges mûködéséhez nagyon fontos a savbázis egyensúly optimális megléte. Sok orvos és orvostermészetgyógyász figyelte, vizsgálta,hogy a különbözõ
étrendek, étkezési szokások hogyan hatnak a sav – bázis
egyensúlyra. Megállapították, hogy napjainkra jellemzõvé
vált a helytelen táplálkozás és életmód, ennek következtében
a legtöbb ember szervezetében a sav – bázis egyensúly nem
jól mûködik.
Mit jelent a sav-bázis egyensúly?
A szervezet folyadékainak (vér vizelet szövetközi folyadék
stb.) fontos kémiai mutatója. Ez az érték a PH érték. A PH
értéket 0-14-ig lehet osztályozni. A 7-s érték a semleges
kémhatás, a 0-7-ig savas, 7-14-ig lúgos vagy bázikus kémhatásról beszélünk. A szervezet akkor tud jól mûködni, ha legtöbb
test folyadék enyhén lúgos, azaz a PH érték 7-8 között van. Az
egészséges ember vére enyhén lúgos 7,35-7,45 között van.
„Az anyagcserét irányító enzimek, enzimrendszerek legmegfelelõbben semleges vagy enyhén lúgos közegben mûködnek.„
Dr. Oláh Andor
A mindennapi étrendünkben meghatározó szerepet képviselnek a savasító és a lúgosító hatású táplálékok.
a) savasítók: a vörös hús, fehér hús, hal, tojás, finomított
olaj, finomított cukor, sütemény, finomliszt, belsõségek, kolbászfélék, tészták, alkohol, feketekávé, stb.
b) lúgosítók: a zöldségfélék, zöld levek, gyökérfélék, hagymafélék, burgonya, csicsóka, tökfélék, gyümölcsök hántolatlan
gabonák, gyümölcslevek, gesztenye, csírák, korpák, szójatej,
zöldtea, gyógynövények.
A természet úgy hozta létre szervezetünket, hogy az egészséges sejtanyagcsere során keletkezõ savakkal a szervezetünk
meg tud birkózni azáltal, hogy a légzés és kiválasztás útján
közömbösíti õket. A mai modern emberre jellemzõ a túltápláltság (népbetegség), a helytelen táplálkozási szokások mint,
túlzott fehérje, zsír és cukor bevitel, valamint a mozgás szegény
stresszes életmód. Beindul a szervezet elsavasodásának folyamata. Minél inkább erõsödik ez a folyamat, annál inkább igyekszik a szervezetünk a puffer rendszere segítségével közömbösíteni.
Mi a puffer rendszer?
A szervezet rendelkezik olyan rendszerrel, ami az állandóan
képzõdõ savakat és lúgokat közömbösíti. Ezt hívják puffer
rendszernek. Többféle pufferolás történik a szervezetben, van
légzési pufferolás a tüdõ segítségével, van renális pufferolás a
vese által. A vese nagyon komolyan segít a különféle savak
közömbösítésében és kiválasztásában. Fontos szerepe van a
májnak is. A puffer rendszer biztosítja, hogy a sav-bázis
egyensúly stabil maradjon a szervezetünkben.

A probléma akkor kezdõdik, amikor a helytelen táplálkozást
követõen a puffer rendszer egyre kevésbé tudja feladatát ellátni,
ezért megjelennek azok a tünetek, amelyek egyes betegségek
kialakulásához köthetõk.
Melyek lehetnek ezek a tünetek?
Ilyen a rendszeres fejfájás, gyengeségérzet, állandó fáradékonyság, enyhébb bõrpanaszok, bõrviszketegség, ingerlékenység, nyugtalanság, álmatlanság.
Milyen tényezõk állhatnak a háttérben?
Túlzott fehérje, túlzott finomított cukor, magas zsír és olaj
bevitel, a tartósítószerek hatása, savanyított ételek fogyasztása,
magas kalória bevitel.
Ide tartozik még a gyógyszerek indokolatlan fogyasztása,
valamint az élvezeti cikkek - szénsavas üdítõ italok feketekávé,
alkohol, és a dohányzás - fogyasztása is.
A helytelen táplálkozás következtében az immunrendszer
hatékonysága csökken és különféle betegség tünetekléphetnek
fel.
Milyen tünetek jelentkezhetnek?
Fej: rendszeres fejfájás, homloküreg és orrmelléküreg
gyulladások, allergiás panaszok, fogak túlérzékenysége,
szédülés, fülzúgás stb.
Has: gyomorégés, gyomorfájás, gyomor és nyombélfekély,
bélgörcs, hányinger, vesekõ,epekõ,hólyagkõ stb.
Bõr: pattanások, kiütések, ekcéma,allergia, bõrgombásodás stb.
A csontritkulás, és az izületi gyulladás mellett a krónikus
fáradság, kimerültség, depresszió, feszültség, álmatlanság is
tünetként jelentkezik, megkeserítve napjainkat.
Ahogy savasodik a szervezet annál komolyabb gyulladások
alakulhatnak ki. A szervezet mindenképpen igyekszik a sav –
bázis egyensúlyt megõrizni, még olyan áron is, hogy a csontokból részben kivonja a kalciumot. Igaz, hogy csontritkulás
léphet fel, de az egész szervezet számára a legfontosabb a PH
egyensúly biztosítása. Ma már a csontritkulás szinte népbetegség, de ha étrendünk egészséges, testmozgásunk rendszeres,
akkor ez a betegség elkerülhetõ.
Hogyan lehet az egészséges egyensúlyt hosszabb távon
fenntartani?
Táplálkozás: Az optimális egyensúly megõrzésének az
alapja a megfelelõ táplálékok kiválasztása és alkalmazása. Az
ételeket nem csak az ízük szerint lehet megkülönböztetni,
hanem úgy is, az anyagcsere végtermékük savasít vagy lúgosít.
Fontos az elfogyasztott ételek mennyisége és a bennük megtalálható ásványi anyagok fajtája is. Míg a kálium, kalcium,
magnézium,nátrium,cink,vas lúgosító hatást váltanak ki, addig a kén, a foszfor, klór, a jód savasítanak.
Ügyeljünk a természetes kalcium fogyasztására.
Vese és a máj méregtelenítése:
Mind a két szervünknek komoly egyensúly megõrzõ (puffer)
szerepe van. A vesét erõsen megterheli a sok só fogyasztás, a
májat a sok cukor, mindkettõt a túlzott fehérje fogyasztás.
Bázikus (lúgos) hatású ételek:
Zöldségfélék, zöldlevek, zöldséglevek, gyümölcslevek,
hántolatlan gabonák, csírák, korpák,gyökérzöldségek, lúgos
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ásványvizek stb. Napi 2-3 liter tiszta víz. A zöld tea tipikusan
bázikus hatású ital. A benne található polifenolok, antioxidáns
hatásuk révén a káros szabadgyököket gátolják.
Káros szenvedélyek:
A cigaretta, a fekete kávé, az alkohol, a szénsavas italok
fogyasztása nagyon erõsen savasító hatásúak, nem beszélve a
különbözõ szenvedélybetegségek egészség károsító tüneteirõl.
Béltisztítás: Az emberi emésztõrendszerben állandóan jelen
vannak baktériumok és más mikroorganizmusok. A probiotikumok azok a barátságos baktériumok, amelyek segítenek az
egészségünk megõrzésében. Számos jótékony hatású anyagot
termelnek pl. természetes antiszeptikus tejsavat, acidophilint.
B vitaminokat, és kordában tartják a káros mikroorganizmusokat is. Ha a probiotikumok száma csökken, akkor felszaporodnak a káros baktériumok és gombák. A következmény rossz
emésztés, bélpuffadás, immungyengeség, savasodás.
Az egészséges bélflóra létrehozása és fenntartása pl. acidophilus készítményekkel.
Végezetül, de nem utolsó sorban a lelkiállapot hatásait sem
szabad alábecsülni. A pozitív szemlélet, beállítottság erõsíti a
szervezetet, a negatív a depresszió, az irigység, a harag, a
gyûlölet pedig gyengíti, savasítja a szervezetet.
A szervezet savasságának ellenõrzése
A szervezet PH értékének ellenõrzését otthon is elvégezhetõ
egy gyógyászati segédeszköz katalógusból beszerezhetõ PHpapír, vagy egy elemes PH-mérõ segítségével. Viszonylag olcsó
és könnyen beszerezhetõ PH- papír teszt a nyál vagy a vizelet
PH értékét méri. A PH- papír színváltozással jelzi a savas vagy
lúgos kémhatást: a színe sötétebb vagy világosabb a savasság
vagy lúgosság erõsségétõl függõen. A papírhoz adnak egy
színskálát is, amelynek segítségével a szín alapján leolvasható
az érték.
Van egy egyszerû vizsgálati módszer az un. citrom teszt.
Menete: az étkezés után 3 órával a PH- papírral megmérjük a
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nyál PH értékét és felírjuk. Ezután egy deciliter vízben feloldunk egy citrom levét, megisszuk, majd várunk két - három
percet. Majd ismét mérünk egy új PH-papírral, és a két értéket
összehasonlítjuk.
Ha a pufferrendszer jól mûködik, akkor az elsõ méréshez
képest a második mérésnél a PH érték magasabb lesz, ha
alacsonyabb, akkor az nem számít jó jelnek.
Az ember az egészsége érdekében sok mindenre hajlandó.
Számtalan probléma elkerülhetõ lenne, ha jobban odafigyelne
az étrendjére, elkerülné a savasító ételeket, csökkentené a
fehérjebevitelt, minél több nyers gyümölcsöt és zöldséget
fogyasztana lehetõleg érett formában.
A vér és a szövetek PH egyensúlyának fenntartása érdekében
az étrendünknek legalább 70-80 százalékban lúgos ételekbõl
kell állnia, ami azt jelenti, hogy a savas ételek aránya nem lehet
több mint 20-30 százalék, és ami még a legfontosabb, hogy a
70-80 százaléknak legalább a fele nyers étel kell, hogy legyen.
Tehát étrendünkben központi helyet kell elfoglalniuk a
zöldségeknek azért, mert ezek bolygónk leginkább kalóriaszegény, szénhidrátszegény és tápanyagokban gazdag élelmiszerei. Ráadásul vitaminokat és ásványi anyagokat, rostokat,
klorofillt, enzimeket és lúgos hatású sókat is tartalmaznak,
amelyek szabályozzák a káros mikroorganizmusok számát és
az azok által termelt toxinok mennyiségét.
„ Mások azért élnek, hogy egyenek, én azért eszem, hogy
éljek. „
Szókratész
Támogassuk szervezetünket minél több lúgosító hatású
ételekkel azért, hogy energikusabb és betegségekkel szemben
ellenállóbb legyen.
Jó egészséget mindenkinek.
Szigeti Gábor

Beszámoló a Petõházi Sportegyesület tevékenységérõl
Elérkezett az augusztus, a különbözõ
bajnokságok megkezdésének ideje. Lássuk
hogy készültek csapataink, mi történt az
együttesek és az egyesület háza táján a nyáron.
Kezdjük a labdarúgókkal.
A felnõtt csapatnál a nyári átigazolási
szezonban jelentõs játékosmozgások zajlottak.
Távozott a csapattól Tóth Ferenc és Tóth Zoltán,
õk Rábapordányban folytatják pályafutásukat,
visszaigazolt Osliba a télen hozzánk került és
a tavaszi idényben bíztatóan szerepelt Kiss
Károly, Juhász Ferenc hazatért a fõvárosba, míg
Heller Zsolt a júniusi súlyos sérülése nyomán
úgy döntött – reméljük csak átmenetileg –, hogy
befejezi a labdarúgást.
Természetesen a távozókat pótolni is kell,
így a nyári felkészülést a felnõtt csapattal kezdte
meg négy ifjúsági játékosunk, Szabó Zoltán,
Kovács Máté, Farkas Csaba és Hauk Krisztián.
Reméljük, mielõbb beépülnek a csapatba. Új
játékosok is érkeztek: Deák Marcell, Kelemen
Krisztián, Bognár Dániel és Huber Balázs

Sopronból, míg Hangya Zsolt a Csabacsüd
együttesétõl került hozzánk.
A csapatot továbbra is Gosztola József
vezetõedzõ készíti fel, reméljük ugyanolyan
sikeresen, mint az eddig nálunk töltött idõben
mindig. Munkáját kapusedzõként változatlanul
Takács Csaba segíti.
Eddig két mérkõzést játszottunk a 2009/10es bajnokságban, egy gyõzelem és egy döntetlen a mérleg.
Az ifjúsági csapatnál nagyobb változások
nem történtek, néhány új játékos kapcsolódott
be a munkába és néhányan felkerültek a serdülõ
csapatból is. A csapat edzéseit továbbra is
Heller Ottó irányítja. A bajnokságot egy
gyõzelemmel és egy vereséggel kezdte a
társaság. Bízunk a jó folytatásban.
A serdülõk csak szeptemberben kezdik a
bajnokságot, a korosztályos csapatokat, úgy
mint tavaly, Horváth Ferenc készíti fel. Nagy
feladat elõtt áll a társaság, hiszen idén már 14
csapat szerepel a bajnokságban. Továbbra is
várjuk a labdarúgás iránt érdeklõdõ gyerekek

jelentkezését, már kisiskolás kortól lehet járni
edzésekre és részt venni a tornákon.
A tekecsapat is megkezdte felkészülését, a
bajnokság augusztus végén indul. A csapat alig
változott, egy ifjúsági korú tekézõ érkezett
Sopronból. A csapat vezetõje és mindenese
továbbra is Gundics Sándor. Reméljük, az
elmúlt évekhez hasonlóan jól szerepelnek az
NB-II-es bajnokságban.
Még egy, az egyesület életében történt változásról kell beszámolni. Pályagondnokunk és szertárosunk, csapatunk korábbi legendás játékosa,
Torma Ferenc sok évi tevékenység után nyugdíjba
vonult. Innen is szeretnénk Feri barátunk munkájáért köszönetet mondani és jó egészséget, hosszú,
szép nyugdíjas éveket kívánni. Helyét augusztus
közepétõl Takács Csaba vette át.
Ennyit röviden a nyáron történt változásokról,
a felkészülés történéseirõl. Reméljük a következõ
lapszámban az elõzõ évekhez hasonlóan sikeres
õszi szezonról számolhatunk be.
Hajrá Petõháza!
Piskolti Béla
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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.
Petõházi Krónika – Közéleti idõszaki lap – Megjelenik idõszakonként
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