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A Hõsök Napját minden évben
május utolsó vasárnapján tartják
Magyarországon. Az ünnep erede-
tét egy 1917. évi törvényre vezet-
hetjük vissza. Itt mondták ki elõ-
ször, hogy nemzetünk hõsi halot-
tainak kegyeletteljes tiszteletét
megfelelõ módon kifejezésre kell
juttatni és az utókor számára meg
kell örökíteni. Az ünnep a második
világháború után eltûnt a naptár-
ból, majd a rendszerváltozást kö-
vetõen került ismét vissza. 

Templomunk falán márványtáb-
lába vésve olvashatjuk azoknak a
petõházi apáknak és fiaknak ne-
vét, akik sohasem térhettek haza
a háborúból. Sírjaikat nem tudjuk,
hol rejti a föld. Emlékeznünk kell
rájuk, gyermekeinket pedig úgy
kell nevelnünk, hogy nemzeti
múltunkat felvállalva megõrizzék
hõseink emlékét.

Május 30-án községünk hõsi
halottaiért lobogtak a gyertyák
imbolygó lángjai a petõházi temp-
lomban, s rájuk irányították a fi-
gyelmet az emlékezés virágai is.
A szentmisét követõen értük imád-
koztunk a litánia szavaival.

Hõseink nyugodjanak békében,
abban a földben, amely végsõ
nyughelyük lett, mi pedig emlé-
kezzünk rájuk mindig, hiszen ha-
zánkért, értünk adták életüket!

Lévainé Soós Klára
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Hõsök napja
MI MEGHALTUNK ÉRTETEK,

TI IMÁDKOZZATOK ÉRETTÜNK!

Köszöntöm a Petõházi Krónika Tisz-
telt Olvasóit. A Képviselõ-testület
döntéseirõl a következõkben számolok
be. A Képviselõ-testület által alkotott
rendeletek:

- 2/2010. (III. 17.) ÖK. rendelet Az ön-
kormányzat 2010. évi költségvetésérõl

- 3/2010. (IV. 30.) ÖK. rendelet A
2009. évi Zárszámadásról

- 4/2010. (IV. 30.) ÖK rendelet a
gyermekvédelem helyi szabályozásáról
szóló 4/2006. (III. 13.) ÖK rendelet
módosításáról (A Kincseskert Óvoda
étkezési térítési díjának szabályozására
került ebben sor).

Képviselõ-testület március 31-i
ülésén döntött az önkormányzati beru-
házásokra beérkezett pályázatok ügyé-
ben. A belsõ tónál járda építésére a
legkedvezõbb ajánlatot KERTEM Bt
Petõháza adta, a munka bekerülési
költsége: 1.342.000 Ft+áfa. A járda
melletti közvilágítás bõvítésére a leg-
kedvezõbb ajánlat Hadarits István vál-
lalkozótól érkezett: 624.346 Ft. A teke-
pálya belsõ felújításánál az épületgé-
pészeti munkákra FÜ-TECH 2003 KFT
adta a legkedvezõbb ajánlatot 712.800
Ft+áfa, az építõmesteri munkákra pedig
a MESTERPONT KFT. Petõháza
923.559 Ft+áfa.

Képviselõ-testület az április 29-i ülé-
sén közbeszerzési eljárás kiírásáról dön-
tött. Az eljárás 2 részre tagolódik. Az elsõ
rész, az Általános Iskola bõvítése, a volt
szolgálati lakás hozzákapcsolása az isko-
lához, új tanterem kialakítása, az épület
tetõhéjazatának cseréje. A második rész
a Kinizsi Pál utcai ABC-tõl a Petõfi S.
utcai csatlakozásig, valamint a Petõfi S.
utca és József Attila utca zárt rendszerû
csapadékvíz elvezetésének megépítése.
Eredményes eljárás esetén a munkaterü-
let átadására július 5-én kerül sor, az isko-
la épületénél a befejezési határidõ: au-
gusztus 15., a zárt rendszerû csapadékvíz
elvezetésnél pedig szeptember 30. A
munkálatok megkezdése elõtt írásban va-
lamennyi ingatlantulajdonost értesítünk.
Az iskola bõvítésének oka a gyermek-
létszám növekedése. A következõ tanév-
tõl valamennyi évfolyam önálló lesz,
ezért felvállalta a Képviselõ-testület egy
fõ pedagógus felvételének költségeit.
Tekintettel arra, hogy az iskolánk a
Fertõszentmiklósi Felsõbüki Nagy Pál
Általános Iskola tagintézménye, a peda-
gógus felvételét ott intézik, a pályázat
azonban Petõháza hirdetõtábláin is ki-
függesztésre kerül.
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A méhnyakrák elleni védõoltás önkor-
mányzati támogatása 2010-ben is beé-
pült a költségvetésünkbe. Ebben az év-
ben 10 gyermek részére biztosítottuk in-
gyenesen a védõoltást.

A házi segítségnyújtás biztosításának
megszervezése folyamatban van. A Kró-
nika következõ számában remélhetõleg
már pontos információink lesznek ezzel
kapcsolatosan.

Többször elõfordul, hogy ebek kóbo-
rolnak az utcákon. Az eb tulajdonos köte-
lessége, hogy megfelelõen gondoskod-
jon az ebek elzárásáról, úgy, hogy azok
közterületre ne tudjanak kiszabadulni.
Aki ezen kötelezettségének nem tesz ele-
get 30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal
sújtható. Kérek mindenkit, tegyen azért,
hogy községünkben eb támadásból tra-
gédia ne fordulhasson elõ.

Felhívom Tisztelt Olvasóink figyel-
mét arra, hogy Képviselõ-testületi dön-

tés alapján nem adok engedélyt egyetlen
adománygyûjtõ szervezetnek sem arra,
hogy községünkben adománygyûjtést
végezzenek. Errõl a döntésrõl tudomása
van a fertõdi Rendõrörsnek is.

KSH mezõgazdasági összeírását köz-
ségünkben Kuslics Zoltán végzi.

Szép nyarat kívánok minden petõházi
lakosnak!

Horváthné dr. Dávid Mária
jegyzõ

Szinte most volt az a szeptemberi nap,
amikor új tervekkel, nekibuzdulással
kezdtünk az új tanévhez, s máris évzáróra
készülünk.

Ha a tennivalók, gondok és eredmé-
nyek oldaláról nézzük az eltelt iskolai
évet, meg kell állapítanunk, hogy min-
den nap adott új és új feladatokat, és ho-
zott eredményeket is. Mi pedagógusok
elmondhatjuk, hogy nekünk jut a leg-
szebb és legnemesebb feladat, gyer-
mekeink nevelése, oktatása. Persze fele-
lõsségünk is hatalmas: a ránk bízott tanu-
lók testi, lelki egészségének megóvása.

Ha hiszünk benne, sok minden sikerre
vihetõ. Ha megvan bennünk a lelkesedés,
a gyermekszeretet, minden kisgyermek-
kel csodát mûvelhetünk, elõvarázsolhat-
juk belõle a legtöbbet, amire képes.

Ehhez persze sok odafigyelés, türelem
és mosoly szükséges.

„A mosoly olyan fény, mely az arc ab-
lakán mutatkozik, hogy a szív otthon
van.” (ismeretlen)

A mosoly biztatást, nyugalmat, jóked-
vet, kiegyensúlyozottságot, szeretetet
sugall.

Az iskolakezdés idõszakának sikerei,
pozitív vagy negatív élményei maradan-
dó nyomot hagynak a kisdiákok életében.

Tudom, hogy iskolánk nevelõi igyek-
szenek mindent megtenni annak érdeké-
ben, hogy ezek az élmények pozitívak
legyenek. Persze ez nem szabadosságot,
engedékenységet jelent, hiszen nem úgy
kell szeretni gyermekeinket, hogy min-
denben egyet értünk velük. Pontosan ab-
ban áll a legnagyobb felelõsségünk,
hogy észrevegyük azokat a cselekede-
teiket, melyek nem jó irányba terelnék
életüket. Még nehezebb feladat, hogy
elfogadtassuk véleményünket.

Itt a vakáció!
„Önmagunk megismerése
a legnagyobb utazás,
a legfélelmetesebb felfedezés,
a legtanulságosabb találkozás.”
Persze az eredmény nem mindig azon-

nal érzékelhetõ, hanem lehet, hogy csak
az élet késõbbi idõszakában. Ráadásul
ez az eredmény nem is kézzel fogható,
hanem egész gondolkodásmódunkat
befolyásolja.

Tanulóink tehetségének kibontakoz-
tatására, szabadidejük hasznos eltöltésé-
re szerveztük szakköreinket, a tanulásban
lemaradt diákjaink számára pedig felzár-
kóztató, illetve fejlesztõ foglalkozást tar-
tottunk.

Ebben a tanévben is sokféle progra-
mot szerveztünk tanulóink számára.

A tanulmányi versenyekrõl és az elért
eredményekrõl:

- A Gombocz Zoltán helyesírási
verseny elõdöntõjén – Fertõdön – Ivan-
csics Andrea negyedik osztályos tanu-
lónk negyedik helyezést ért el, és tovább-
jutott a soproni döntõbe, ahol szintén
elismerést érdemlõ teljesítményt nyúj-
tott.

- A nagylózsi általános iskola által
szervezett szavalóversenyen Gyõrfi Cin-
tia elsõ osztályos tanulónk 2. helyezést,
Németh Vivien második osztályos tanu-
lónk pedig 3. helyezést ért el.

- A Közösségi Házban tartott szavaló-
versenyen Gyõrfi Cintia szintén 2. helye-
zést, Bujtás Barbara második osztályos
tanulónk 3. helyezést ért el.

- A Peresztegen rendezett nyelvtan
versenyen Ivancsics Andrea és Kocsis
Marcell negyedik osztályos tanulónk 1.
illetve 3. helyezett lett.

- Petõházán rendeztünk idén is mate-
matika versenyt alsó tagozatosok számá-
ra.

Az elsõ osztályos Ivancsics Péter 2., a
második osztályos Németh Vivien 3., a

harmadik osztályos Magyar Dávid és
Zombó Márk 1. illetve 3., a negyedik
osztályos Kocsis Marcell 2. helyezést ért
el.

Gratulálunk kitûnõ tanulmányi ered-
ményt elért tanulóinknak is:

Augmayer Anna 1. osztályos tanuló
Ivancsics Péter 1. osztályos tanuló
Zombó Rebeka 1. osztályos tanuló
Fejes Fruzsina 2. osztályos tanuló
Kocsis Barnabás 2. osztályos tanuló
Németh Vivien 2. osztályos tanuló
Magyar Dávid 3. osztályos tanuló
Zombó Márk 3. osztályos tanuló
Ivancsics Andrea 4. osztályos tanuló
Kocsis Marcell 4. osztályos tanuló
A jó eredményeknek nagyon örülünk,

a tanulóknak gratulálunk.
Természetesen ezek az eredmények a

tanulók, szülõk, pedagógusok összefo-
gásával érhetõk csak el, s ezt az együtt-
mûködést köszönöm.

Persze azokról a tanulóinkról sem
feledkezhetünk meg, akiknek nevét most
nem soroltuk fel, hiszen mindegyiküknek
vannak olyan tulajdonságaik, amelyek
kiemelik õket környezetükbõl, s nélkü-
lük sokkal sivárabb lenne életünk.

„Tetteidnek tudjál örülni,
más tetteit tudd megbecsülni,
fõként ne gyûlölj egy embert se,
s a többit hagyd az Úristenre!”

(Goethe)
Gyermekeink! Kérlek benneteket,

nyáron nagyon vigyázzatok magatokra,
ne feledkezzetek meg arról, hogy fegye-
lem, figyelem nélkül nagyon sok veszély
leselkedhet ránk.

A vakációra jó pihenést, jó egészséget
kívánok mindannyiuknak, s szeptember
elsején megújult környezetben várjuk
kisdiákjainkat!

Sass Andrásné
tagintézmény-vezetõ
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8 éve mûködik falunkban a Polgári
Kör. Egyesületünk, mint ahogy azt a
neve is jelzi, elsõsorban a polgári érték-
rend megõrzését és megújítását tekinti
céljának, alapvetõen kulturális, szociá-
lis, közérzetjavító, hagyománytisztelõ
céllal alakult meg. E cél érdekében fel-
vállaltuk, hogy részt veszünk jótékony-
sági akciók lebonyolításában, társadalmi
munkák meghirdetésében és végzésében.

Szerepet vállaltunk a nemzeti ünne-
pek szervezésében, a község rendezvé-
nyeinek színvonalasabbá tételében, a te-
lepülés képének javításában, közterüle-
teinek parkosításában, rendben tartásá-
ban.

Fontosnak tartjuk a gyermek- és ifjú-
korúak szabadidejének tartalmas eltölté-
sét. Ezekkel a célokkal összhangban vé-
geztük munkánkat az elmúlt 8 évben.
Büszkék vagyunk rá, hogy kezdemé-
nyezésünkre, s a polgári kör irányításával
épülhetett meg játszóterünk, melyet
2003 májusában a gyermeknapon adtunk
át. Egyesületünk nevéhez fûzõdik a
Millenniumi Emlékpark kialakítása, a
kettõs kereszt állítása is. Ez a közpark
méltó helyül szolgál nemzeti ünnepeink
megtartásához.

A Polgári Kör kiadásában jelent meg
helyi újságunk elsõ néhány száma. A

Petõházi Polgári Kör Egyesület
késõbbiekben ennek szerkesztését az
Oázis Közhasznú Nonprofit Kft. vette át,
megtartva a fõbb arculati elemeket és
rovatokat.

Kezdeményezésünkre került elhelye-
zésre a templom falán az 56-os mártírok
tiszteletére egy emléktábla, melynek
költségeit Egyesületünk finanszírozta.
Ezen az emlékhelyen ünnepeltük meg
elõször méltóképp 2002. október 23-án,
az 56-os forradalom és szabadságharc
évfordulóját. Mára a falu egyesületei és
intézményei összefogva, közösen em-
lékeznek nemzeti ünnepünk alkalmával.

2010 márciusában vendégünk volt ifj.
Sarkady Sándor, aki Sopron és környéke
bombázása címmel tartott elõadást a
Közösségi Házban. Ebbõl az alkalomból
Egyesületünk 20 000 Ft támogatást
nyújtott az elõadó legújabb könyvének
megjelenéséhez.

Áprilisban részt vettünk a Föld napja
alkalmából tartott takarítási akción.
Ennek keretében az Emlékpark rendezé-
sére került sor. Mivel nem tudtuk vállalni
az Emlékpark sarkában megépített,
elgazosodott és elburjánzott sziklakert
rendszeres gondozását, ezért úgy döntöt-
tünk, hogy azt elbontjuk. Helyét befü-
vesítettük, így annak rendben tartása
megoldottá vált. Ezúton is köszönetet

mondunk a lakosság körébõl segítséget
nyújtóknak munkájukért.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Köz-
gyûlés felhívására pályázatot nyújtot-
tunk be, melynek támogatása esetén a ját-
szótéri ütéscsillapító talaj cseréjét szeret-
nénk megvalósítani.

A megalakulás óta minden évben támo-
gatjuk a gyermeknapi rendezvényeket,
melyek 2007-ig Egyesületünk szervezé-
sében valósultak meg. Ennek eredmé-
nyeként a Habakuk Bábszínház elõadá-
sait nézhették kicsik és nagyok egyaránt,
valamint vattacukorral kedveskedtünk a
rendezvényre kilátogatóknak. Idén sem
volt ez másképp. Ebben az évben a gyer-
meknap falunk búcsújának napjára esett.
A Polgári Kör 50 000 Ft-tal járult hozzá
a programok költségeihez.

Idén is részt vettünk a falunapi rendez-
vényeken. A helyi egyesületekkel és ba-
ráti társaságokkal közösen fõztük a va-
csorát, melynek ismét nagy sikere volt.

Egyesületünk célja falunk, környe-
zetünk szépítése, valamint továbbra is
szerepet vállalunk rendezvényeink
szervezésében és lebonyolításában.

HAJRÁ MAGYARORSZÁG, HAJRÁ
PETÕHÁZA!

Lévainé Soós Klára

Május a Kincseskert Óvodában
Anyák napja:
Május elsõ vasárnapja az Édesanyáké.

Õket köszöntjük anyák napján, tiszta
szeretettel és május virágaival.

Ezekben a napokban gyerekek és
felnõttek virágcsokrokkal sietnek haza,
a szülõi házba, hogy köszöntsék a ma-
mát. Megköszönjék az édesanyának azt
a tengernyi jóságot, szeretetet, amit sza-
vakkal alig lehet kifejezni. Megköszön-
jék a féltõ gondoskodást.

A virágcsokorért, a kézcsókért a mama
köszönete a simogatás, melynél lágyabb,
melegebb kapcsolat nem létezik, ez csak
a gyermek és az édesanya sajátja. Anyák
napja csak egyszer van egy évben, de ne
feledjük: oly sokat köszönhetünk Édes-
anyánknak, hogy az év minden napja is
kevés lenne hálánk lerovására.

Az édesanya a család lelke. Mindenre
jutnia kell az idejébõl, s ha fáradt akkor

sem panaszkodik. Minden meghitt szó,
minden virág kevés és szegényes cserébe
azért, amit az édesanyák tesznek gyerme-
kükért. Hála, szeretet, köszönet – e
három szó melengeti most a drága anyai
szívet. Óvodánkban mi is felköszön-
töttük az édesanyákat.

A kisgyerekek nagy lelkesedéssel
készültek az ünnepi délutánra. Egész
héten ajándékokat készítettünk a nagy-
mamáknak és az anyukáknak. Sok-sok
anyukákat ábrázoló vidám kép készült,
rengeteg szívecske és süteményt is sü-
töttünk a gyerekekkel közösen. Délután
minden kisgyerek az édesanyjával ér-
kezett vissza a felvirágozott, feldíszített
óvodába. Elõször a tornateremben volt a
németes csoport köszöntõje, majd a cso-
portokban folytatódott az ünnepség,
ahol minden kisgyerek részt vett a mû-
sorban. Volt ének, vers, körjáték és mese-

dramatizálás. Mûsor után megvendé-
geltük az örömkönnyeikkel küszködõ
édesanyákat. Úgy gondolom meghitt,
bensõséges ünnepség volt az idei anyák
napja is.

Kihívás napja:
Óvodásaink nagy örömmel, lelkese-

déssel fogadták, hogy mi is részt vehe-
tünk ezen a mozgásos napon. Délelõtt a
megszokott mindennapos testnevelésen
túl, külön játékos tornát tartottunk a
gyerekeknek. Tízórai után a kisebbek az
udvaron folytatták a sportolást, a játékot,
a nagyobbakkal pedig kerékpározni
indultunk. Végig bicikliztük a gyerme-
kekkel falunk utcáit. Nagyon fegyelme-
zettek voltak, betartották a követési
távolságot és a szabályokat is. A délután
megrendezett mozgásokon is kivették
óvodásaink részüket, sõt az esti hosszú
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kerékpározáson is részt vett Wágner
Attila és Bíró Marcell.

Gyermeknap:
Nagy napra készültünk a gyerekekkel,

a szülõi munkaközösség tagjaival és
természetesen az óvoda dolgozóival.
Nagy készülõdés, szervezés elõzte meg
a nagy napot, hiszen most elõször
szerveztünk ilyen tartalmas, egész napos
programot.

A szülõi munkaközösségi tagokkal
többször egyeztetve, koordinálva a
következõként alakult a napunk.

Reggel a gyerekek izgatottan, de
örömmel jöttek az óvodába, hiszen tud-
ták, ez a nap valami különleges lesz.

Elõre megbeszéltük velük, hogy minden
kisgyerek, még a hazamenõsök is egész
nap az óvodában fognak tartózkodni.

Reggel az idõ nem volt hozzánk
kegyes, hiszen esett az esõ. De ez nem
szegte kedvünk, mert bíztunk abban,

hogy délutánra kisüt a nap. A kisgyer-
mekek többször énekelték a Süss fel nap

kezdetû éneket,
és a napocskát elõ
is tudták csalo-
gatni.

A tornaszobá-
ban játszóházat
szerveztünk, ahol
különféle új, gyer-
mekeink számára
ismeretlen játéko-
kat próbálhatták
ki egy játékke-
reskedõ jóvoltá-
ból.

A konyhán ez
idõ alatt szorgos
munka folyt. A

szülõi munkaközösség tagjai palacsintát
kevertek, majd
Benke Emil kisü-
tötte az összes pa-
lacsintát. A gyer-
mekek érdeklõdve
nézték a munkáját,
hiszen feldobta a
palacsintát, mikor
meg kellett forgat-
ni és sikerült is el-
kapnia. A tízóraira
feltálalt nutellás
és lekváros pala-
csintát, a forró cso-
koládé itallal a
szülõk tálalták fel
a gyerekeknek.
Minden kisgyerek két három, sõt volt aki
négy palacsintát is meg tudott enni

Tízórai után folytatódott a játék, majd
délben Kóbor Csaba pizza partit szerve-
zett a gyerekeknek. Jóízûen fogyasz-
tották el a különféle ízletes pizza szelete-
ket.

Ebéd után a kiscsoportosok lepihen-
tek, a középsõ- és nagycsoportosok az
óvó nénik által elmondott mese után az
udvaron felállított ugráló várat kipróbál-
hatták. A tulajdonosok, Horváth Péter és
Horváth István által ismertetett szabá-
lyok után birtokba vehették a csúszdás
ugráló várat. Nagyon figyeltek egymásra,
nem volt tolakodás, fegyelmezettek
voltak, nem is történt baleset.

A pihenõ után a picik, a kiscsoporto-
sok is játszhattak, kedvükre csúszdázhat-
tak, ugrálhattak a váron.

Uzsonna elõtt, Horváth Zoli vatta-
cukorral kedveskedett a gyermekeink-

nek. Volt olyan kisgyerek aki háromszor
is sorba állt a finom édességért. Természe-
tesen annyiszor kapott is.

Késõ délután pedig Ivancsics Péter
felajánlásával friss kiflit ehettek a gye-
rekek, és a megmaradt pizza szeletet.
Innivalónak pedig a kedvencüket kap-
ták: a „Tüzes vizet”, vagyis málnaször-
pöt.

Horváth Péter és István különféle lu-
fikat hajtogatott a gyermekeknek, min-
denki választhatott, és haza is vihette.

Úgy gondolom, hogy ez a tartalmas
szép nap nem jöhetett volna létre segítõ-
ink nélkül. Ezúton szeretném megkö-
szönni segítségüket, aktív munkájukat.

Szülõi munkaközösség részérõl:
Zombóné Györe Tímeának, Zombóné

Mihálitz Ágotának, Wágnerné Vörösházi
Szilviának, Benke Judit Katalinnal és

Benke Emilnek, Gubicsné Bõsze Niko-
lettának, akik egész napjukat feláldoz-
ták gyermekeinkért.

Támogatóink:
Kóbor Csaba, Horváth Zoltán, Ivan-

csics Péter, akik segítségével ingyen,
önzetlenül szereztek gyermekeinknek
élményeket.

Köszönöm munkatársaimnak is, hogy
egész napjukat feláldozva közösen
élvezhettük gyermekeink önfeledt örö-
mét.

Köszönöm gyermekeink nevében is a
fent említett személyeknek, hogy általuk
is megvalósulhatott ez a csodálatos nap.
Remélem ez a kezdeményezésnek lesz
még folytatása.

Boháné Gergácz Lívia
óvodavezetõ
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gyár segítségével.
Azóta viszont sok
víz folyt le az Ikván.

A tagok többsége
petõházi lakos. Szin-
te már családias jel-
legben és jó hangu-
latban telnek a hor-
gászatok s közben
olykor-olykor sza-
lonnát is sütünk, il-
letve pár üveg sör is
belefér.

Nagy szerencsénk,
hogy nem kell sokat
autózni ahhoz, hogy
horgászhassunk, hi-

szen két tó is rendelkezésünkre áll a faluban.
Évente két horgászverseny kerül

megrendezésre, melyeken évrõl-évre

PETÕHÁZI HORGÁSZEGYESÜLET
egyre többen vesznek részt. Mára már
hagyománnyá vált, hogy ilyenkor a részt-
vevõknek halászlé az ebéd.

Szerencsére az Önkormányzat felõl
sok segítséget kapunk a kulturált horgá-
szathoz, hozzájárulást a vízpart szebbé
tételére és a haltelepítésekhez. A közel-
múltban sor került a belsõ tó kikotrására
és az éjszakai fények felszerelésére is.
Ezen kívül mi is sokat teszünk a tavak
tisztasága és rendezettsége érdekében. A
fákat és bokrokat rendben tartjuk, illetve
a tavaszi nagytakarítás során a nád levá-
gása és az avar összeszedése a feladatunk.

Reméljük és bízunk benne, hogy még
sok szép horgász estében lesz részünk a
saját és az Önkormányzat segítségével.

Pálosi Tamás

A horgászegyesület a jelenlegi formá-
jában 1991 óta mûködik. A Petõházi
Cukorgyár dolgozói alapították, a cukor-

Szeptember eleje óta mûködik a Kö-
zösségi Házban a megújult Ifjúsági Klu-
bunk, melynek tagjai 14-18 éves fiatalok.
A petõháziak mellett többen járnak hoz-
zánk Fertõszentmiklósról is. A klub nyit-
vatartási idejét és házirendjét az életkori
sajátosságainkhoz alakítottuk ki. Hétköz-
nap délután 17:00-tól 21:00-ig, hétvégén
17:00-tól 24:00-ig tartózkodhatunk a
klubban. A klubhoz 3 darab kulcsot kap-
tunk. Esténként naptárba jegyezzük fel
hogy ki zárta a helyiségeket, így tudjuk
kié a felelõsség. Vezetõnk Németh Flóra.
A klub 30 fõvel indult, és azóta sem vál-
tozott a létszám.

Ifjúsági Klub
Több rendezvényen is részt vettünk az

elmúlt félévben. Segítettünk a Közösségi
Ház évfordulós ünnepségén, a Márton
napi családi délutánon, az október 23-i
megemlékezésre pedig mûsorral készül-
tünk. Szerepeltünk a falukarácsonyon és
a március 15-i ünnepélyen is. Két alka-
lommal segítettünk a játszóházak lebo-
nyolításánál. A Föld napja alkalmából
lefestettük a játszótéren lévõ játékokat.
A Nebuló Klub szervezésében megvaló-
suló mozi látogatásokon is részt vettünk.

Az elmúlt félév során hibáink is
voltak, amiket elismerünk, például a cigi
csikkeket nem a kijelölt helyre dobáltuk,

és elõfordult, hogy a klubhelyiségben
nem volt mindig megfelelõ rend. Ezekért
természetesen elnézést kértünk, és azóta
odafigyelünk arra, hogy mindig minden
rendben legyen. Ha bármi segítséget
kértünk, mindig meg is kaptuk, és mi ezt
a programokon való részvételünkkel tud-
juk megköszönni.

A nyárra több kirándulást is szeretnénk
szervezni, többek között biciklitúrákat,
szalonnasütést, továbbá tervezünk egy
közös hétvégét a Balatonon eltölteni.

Bartók Nóra, Pálosi Ágnes

EMLÉKEZZÜNK!

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS
NAPJA JÚNIUS 4.

(1920. június 4.
budapesti idõ szerint 16:32,
a trianoni békediktátum aláírása.)

Szentmihályi Szabó Péter:

Trianon sebei

Trianon sebeit az idõ bekötözte,

de a vér átüt még mindig a sebeken.

Idegenek özönlöttek be a földre,

ki fegyverrel érkezett, ki fegyvertelen.

Aki fegyverrel jött, azt fogta a fegyver,

aki fegyvertelenül, azt befogadtuk,

fedéllel, földdel, szeretettel,

nem néztük, ki volt az anyjuk, az apjuk.

Feledd el, jó magyar, jobb, ha feleded

hófödte hegyeid, kincses városaid -

még a fejfákról is letörölték a neved,

templomaidban más nyelven szólal a hit.

Mint gazda, kit õsi házából kivetettek,

s megjelennek a rablók, fosztogatók,

gyorsan leverik a címert s a keresztet,

s a magyarnak bottal osztanak útravalót,

szomorú szemmel néz vissza a gazda,

letérdel, megcsókolja õsei földjét,

aztán csak porát szívja, sarát dagasztja,

néhány régi írás, fakult kép az örökség.

Trianon sebeit az idõ bekötözte,

de a vér átüt még mindig a sebeken.

Régi gazdaként lépek a magyar földre,

és szent szavait sohasem feledem.
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A Krónika legutóbbi számában pró-
báltam betekintést adni arról a kulturális
életrõl, mely az elmúlt század derekán
falunkat jellemezte. Már akkor elhatároz-
tam, hogy a következõ helytörténeti
téma, melyrõl írni fogok a sportélet lesz,
mely szintén nagyon élénk volt ebben
az idõszakban. A legmeghatározóbb
sportág, a labdarúgás történetét Köves-
házi István már nagyon részletesen és
átfogóan feldolgozta könyvében. Ebben
a cikkben azokról a tömegsport jellegû
tevékenységekrõl és szakosztályokról
szeretnék képeket felvillantani a teljes-
ség igénye nélkül, melyek a sportéletet
oly sokszínûvé varázsolták.

A Petõházi Cukorgyár Sportegyesü-
lete 1947-ben alakult a labdarúgó szak-
osztállyal. A gyár vezetése kiemelt he-
lyen kezelte a sport támogatását, a sport-
létesítmények bõvítését. A következõ év-
tizedekben fellendült a tömegsport, va-
lamint különféle szakosztályok megala-
kulásával többféle, változatos mozgás-
lehetõség közül választhattak a dolgo-
zók, a helyi, s a környezõ települések la-
kói, s a tehetséges fiatalok.

Egykori versenyzõk, sportolók voltak
segítségemre az adatok összegyûjtésé-
nél: Bors Jánosné, Csiszár Alajosné,
Hadarits Gézáné, Hajós Sándorné, Piskol-
ti Béláné, Pogáts Ferencné -mint az
egykori sportélet aktív résztvevõi-, vol-
tak a beszélgetõ társaim. Rengeteg fény-

PETÕHÁZI KINIZSI SE
képet hoztak magukkal, melyek külön-
féle versenyeken, díjátadásokon készül-
tek, illetve melyek a csapatoknak, szak-
osztályoknak állítanak emléket. Velük
próbáltuk összegyûjteni a sportolók és
csapattagok névsorát, azonban felsoro-
lásunk ennyi év távlatából visszatekint-
ve, biztosan tartalmaz hiányosságokat és
kiegészítésre szorul.

1952-53 körül a labdarúgás mellett
újabb szakosztállyal bõvült a sportegye-
sület. Ekkor alakult meg a nõi kosárlabda-
csapat. A szakosztály vezetõje Horváth
István volt. Rendszeresen részt vettek a
járási és megyei bajnokságokon. A csapat
mellett Domonkos László és Walek Ildikó
látták el az edzõi feladatokat. A kosárlab-
dapálya a mai strand területén a jelenlegi
öltözõk elõtt terült el. A képek, a játékos
posztok, és az emlékek alapján próbáltuk
összegyûjteni a csapat tagjait, akik a
következõk voltak: Fülöp Terézia (Hada-
rits Gézáné), Bokori Magdolna (Bors
Jánosné), Horváth Ilona (Kovács Lajosné),
Locsmándi Amália (Piskolti Béláné),
Folyi Etelka (Lendvai Jánosné), Ábrahám
Magdolna, Szántó Bernadett (Pogáts
Ferencné), Fülöp Ibolya (Fodróczi János-
né), Horváth Magdolna (Kollár Józsefné),
Szalay Gizella. Néhány éves mûködés
után ez a szakosztály utánpótlás hiánya
miatt megszûnt

A fotókat nézegetve az atlétikacsapat-
ról is beszélgettünk, mely 1955 környé-

kén már mûködött. Ez nem szerepelt kü-
lön szakosztályként, de tagjai rendsze-
resen részt vettek különféle spartakiá-
dokon (élelmiszeripari dolgozók verse-
nye), sportvetélkedõkön. Locsmándi
Amália (Piskolti Béláné) síkfutásban

(400, 800, 1500m), Fülöp Terézia (Hada-
rits Gézáné) 100 méteres síkfutásban és
súlylökésben, Székely Anna (Csiszár
Alajosné) magasugrásban versenyeztek.
Az atlétikacsapat tagjai voltak továbbá
Ivancsics Mária (Kovács Kálmánné),
Keiter Mária, Ivancsics József és Timár
István, valamint Sövegjártó Jenõ is. A
petõházi versenyzõk szép eredményeket
értek el országos versenyeken is. Locs-

Kosárlabdacsapat

Piskolti Béláné versenyzés közben

Atlétikai eredményhirdetés,
I. helyen Fülöp Terézia

(Hadarits Gézáné)
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mándi Amália (Piskolti
Béláné), valamint Fülöp
Terézia (Hadarits Gézáné)
több alkalommal vettek
részt Budapesten a Népli-
getben, vagy Népstadion-
ban megrendezett atlétikai
versenyeken, ahonnét Ami
néni aranyéremmel térhe-
tett haza. Ilyenkor mindig
a legelõkelõbb szállodák-
ban szállhattak meg, mint
például a Gellért Szálló,
Astória, Continental, Bu-
dapest Körszálló.

A sportágnak a késõb-
biekben is voltak képviselõi. Petõházi
színekben gyakran indultak atléták a
különféle versenyeken: például Pogátsa

Klára (Hajós Sándorné), Szatmári Judit
(Horváth Istvánné), Hajós Sándor, Bella
József, Bognár Antal, Fülöp Antal,
Magyar Mária (Nagy Istvánné) is ered-
ményesen szerepelt ebben a sportágban.

Engedélyt kaptam arra, hogy egy
mókás történetet is megosszak Önökkel
Kedves Olvasók. Ez is alátámasztja a
„fiatalság bohóság” mondás igazát, vagy
talán azt, hogy a fiatalokra azokban az
idõkben is a könnyedség és fiatalos
szétszórtság volt jellemzõ. Ami néni és
Teri néni egy budapesti verseny alkal-
mával a szállodából villamossal utaztak
a verseny helyszínére. Leszállás után vet-
ték észre, hogy Teri néni táskája a villa-
moson maradt, benne sok-sok pénzzel.
Érte indultak a végállomásra. Egy becsü-
letes megtaláló leadta, az elveszettnek hitt
táskát, benne a pénzzel. A „kis kitérõ” után
visszaindultak a Népstadionba, de mire
odaértek a verseny már véget ért. Aznapra
az igazi megmérettetés a táska vissza-
szerzése volt, amely sikerrel végzõdött.

1953-ban alakult meg a tekeszakosz-
tály. Vezetõje 1957-ig dr. Lendvay Mik-

lós volt, utána pedig Peszlen László,
mint aktív sportoló irányította a szako-
sztály mûködését. Egy 1956-os verseny-

lap tanúsága szerint az
akkori csapat tagjai Ko-
vács Lajos, Peszlen Lász-
ló, Strehn József, Markó
Gyula, Lomosits Károly,
dr. Lendvay Miklós vol-
tak. A férfiak mellett nõi
csapat is alakult, mely-
nek tagjai voltak: Rozso-
nits Alajosné, Hadarics
Józsefné, Édel Vincéné,
Csiszár Alajosné is. A
tekések rövid idõ alatt
szép sikereket értek el,

azonban a 1968-ban finanszírozási
gondok miatt ez a szakosztály is szüne-
teltette mûködését.

A 60-as években úszószakosztály is
mûködött. Kiss József soproni edzõ
vezetésével. Az úszó szakosztály tagjai:
Rajki ikrek: László és Árpád, Szalay
József, Sári Éva, Holdonner Mária, Egyed
János, Márk István, Jakab Marietta
(Orbán Gézáné), Ivancsics Ágota (Bencze
Alajosné), Horváth Márta (dr Potyondi
Gáborné), Harkai Péter, Egyed Gyula. Az
úszók a megyei bajnokságban szerepel-
tek.

1956 környékén újabb sportág színe-
sítette a sportegyesület palettáját. Ekkor
alakult meg a röplabda szakosztály,
eleinte nõi, majd késõbb férfi csapattal.
Pályájuk a jelenlegi álló tribün helyén a
Fekete úttal párhuzamosan húzódott. A
csapatok indultak járási bajnokságban,
majd több éven át sikeresen szerepeltek
a megyei bajnokságban is, továbbá részt
vettek a Szombathelyen megrendezett
Savaria Kupán. Az edzõi feladatokat ele-
inte a kapuvári Rácz Imre látta el, majd
Hajós Sándor vette át a csapat irányítását.

Nõi röplabdások: Székely Anna (Csi-
szár Alajosné), Binger Erzsébet (Horváth
Sándorné), Gundinger Erzsébet (Hadarics
Miklósné), Tóth Mária (Fücsök Jánosné),
Pölcz Gitta, Horváth Katalin, Vojtek
Anna (dr. Lendvay Miklósné), Pogátsa
Klára (Hajós Sándorné), Fõzõ Klára (dr.
Rácz Attiláné), Somogyi Éva, Horváth
Klára (Horváth Bors Lászlóné), Fülöp
Zsuzsanna(Rabi Ferencné), Holdonner
Mária, Stift Ilona, Kovacsics Terézia.

Fiatalabb korosztály: Õsze Márta,
Szatmári Judit (Horváth Istvánné), Márk
Ildikó, Lõkös Katalin, Tömördi Klára.
Pogátsa Mária (Kemény Lászlóné),
Ivancsics Otília. Edzõ: Hajós Sándor.
Tehetségükrõl és eredményeikrõl a Rába
Kupán 1967-ben szerzett elsõ helyezés
tanúskodik.

1966. Részt vettek Keszthelyen, a Ba-
laton Kupán is. A sikeres szereplésért a
cukorgyár révfülöpi nyaralással jutal-
mazta a csapatot.

Férfi röplabdások: Boha Máté, Boha
István, Czifra István, Horváth Dori
Kálmán, Eöri László, Fücsök József,
Hajós Sándor, Preiner Sándor, Kesztyûs
Imre, Eöri Béla. Fiatalabb korosztály:
Egyed Péter, Szántó Zoltán, Nagy And-
rás, Sövegjártó László,

Érdekesség, hogy a mérkõzéseket általá-
ban ugyanaz a gyõri játékvezetõ páros
irányította: Stencl Károly és Super Róbert.

A röplabda szakosztály közel egy évti-
zeden át mûködött sikeresen, s vele pár-

Spartakiád 1969

Férfi tekecsapat 1957-ben

Eredményhirdetés, úszás,
gyermek gyors 1. hely Egyed János
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huzamosan, 1961-ben megalakult a nõi
kézilabda szakosztály. Bencze Alajos-
néval és Horváth Istvánnéval beszél-
gettünk kézilabdás éveikrõl, sikereikrõl.

A csapat edzõje Vámos Ferenc tanár
úr lett, aki az elsõ pillanattól irányította
kézilabdás lányok felkészülését. Az
alapító csapat tagjai: Szatmári Judit (Hor-
váth Istvánné), Ivancsics Ágota (Bencze
Alajosné), Riba Gyöngyi(Horváth Tibor-
né), Horváth Márta (dr.Potyondi Gábor-
né), Hadarics Anna (Szászvárosi Lász-
lóné), Kovács Edit (Kovács Gáborné),
Varga Ibolya, Lõrincz Zita (Polgár Ala-
josné), Sövegjártó Zsuzsanna (Czivitko-
vits Lászlóné), Pogátsa Mária (Kemény
Lászlóné) voltak. Néhányan közülük a
röplabda csapatban is szerepeltek példá-
ul Pogátsa Mária (Kemény Lászlóné) és
Szatmári Judit (Horváth Istvánné). Elõ-
fordult több alkalommal, hogy a mérkõ-
zések ugyanazon napon voltak. Ilyenkor
a szakosztályok úgy egyeztették azok
idõpontjait, hogy az érintettek mindket-
tõn játéklehetõséget kaphattak.

Pályájuk a röplabdapálya mellett, a
85-ös fõúttal párhuzamosan terült el.

A csapat a Megyei Ifjúsági Bajnokság-
ban indult. Rövid idõn belül szép sikere-
ket értek el, 1963-ban már a 4. helyet sze-
rezték meg. Ebben a csoportban fõként
városi csapatokkal, Kapuvár, Csorna,
Sopron, Gyõr együtteseivel vették fel a
küzdelmet, s 1966-ban Ifjúsági Megyei
Bajnokságot nyertek, maguk mögé uta-
sítva a neves városi csapatokat.

1966-tól a felnõtt bajnokságban
szerepeltek, és ennek az évnek kiemel-
kedõ eseménye volt a Magyar Népköz-
társasági Kupa Megyei csoportjának a
megnyerése is. Az országos bajnokságban
az akkor NB-I-es Veszprémi Vegyésszel
kerültek össze, (a magyar válogatott
csapata erre a csapatra épült) és vereséget
szenvedtek.

Közben újabb játékosok igazoltak a
szakosztályhoz: Németh Erzsébet (Csor-
ba Jánosné), Kiss Éva (Fûzi Gézáné),
Márk Mária (Szántó Zoltánné), Baranyai
Ildikó (Pólya Csabáné), Kollár Piroska
(Huber Ferencné), tovább erõsítették a
csapatot. 1969-ben a Megyei Bajnok-
ságban II. helyen végeztek, 1970-ben pe-
dig veretlenül bajnokok lettek, 227:81-
es gólaránnyal. A csapat osztályozót
játszhatott az NB II-be jutásért. A Tatai
Edzõtáborban készültek, ahol megverték
Komárom együttesét. Nagy volt a lelke-
sedés az NB II-ért, azonban a cukorgyár

vezetõsége nem engedélyezte a feljutást
a többlet költségek miatt (az országban
egy NB II volt, ezért minden második hé-
ten az ország távoli részeibe kellett volna
utazni), így a következõ mérkõzést már
nem nyerhették meg.

Kézilabdacsapat 1966-ban.
Álló sor: Vámos Ferenc edzõ, Ke-

mény Lászlóné (Pogátsa Mária), Hor-
váth Tiborné (Riba Gyöngyi), dr.
Potyondi Gáborné (Horváth Márta),
Szászvárosi Lászlóné (Ha-
darics Anna),

Ülõ sor: Bencze Alajosné
(Ivancsics Ágota), Horváth
Istvánné (Szatmári Judit),
Varga Ibolya, Kovács Gá-
borné (Kovács Edit),

1971-ben már egy fiatal
társaság indult a bajnokság-
ban, az idõsebbek abbahagy-
ták a játékot. (Szatmári Judit,
Ivancsics Ágota, Riba Gyön-
gyi, Kovács Edit). Kiss Éva,
Horváth Márta Gyõri ETO-
hoz távoztak (NBI-be), Bara-
nyai Ildikó, Németh Erzsébet a Gyõri
Élelmiszer NB II-es csapatához igazoltak.
A szakosztály 1972-ig mûködött. A
fiatalokból álló csapat tagjai voltak:
Horváth Erzsébet (Locsmándiné Horváth
Erzsébet), Locsmándi Erzsébet (Bors
Ferencné), Szatmári Márta (Horváth
Ervinné), Bors Erika (Kõrös Gyuláné),
Bors Mária (SzabóTiborné) is.

Végezetül szeretném megköszönni
beszélgetõ társaimnak a segítséget. Talán
sikerült megmutatni valamit abból a sok-
színûségbõl, mely a labdarúgás mellett
a petõházi sportéletet jellemezte. Kö-
szönhetõ ez annak, hogy a cukorgyár
vezetése mindig támogatta a sportot

Megyei bajnokságot nyert kézis
lányok 1970-ben.

Álló sor (balról jobbra): Csorba
Jánosné (Németh Erzsébet), Varga
Ibolya, Füzi Gézáné (Kiss Éva), Vámos
Ferenc edzõ, Bencze Alajosné (Ivan-
csics Ágota), Horváth Tiborné (Riba
Gyöngyi),

Ülõ sor (balról jobbra): Horváth
Istvánné (Szatmári Judit), Polgár
Alajosné (Lõrincz Zita), dr. Potyondi
Gáborné (Horváth Márta), Szántó
Zoltánné (Márk Mária). Hiányzik a
képrõl Kovács Gáborné (Kovács Edit)
sérülés miatt. Õ is oszlopos tagja volt a
bajnokságot nyert csapatnak

felismerve annak jelentõségét. Nincs
másképp ez napjainkban sem, hiszen a
hagyományokhoz híven községünk ve-
zetõi ma is mindent megtesznek, hogy
megteremtsék a feltételeket a Sportegye-
sület mûködéséhez. Mind a labdarúgó,
mind a tekeszakosztály várja a sportolni
vágyó, tehetséges fiatalokat. A szabad-
idõsport terén (aerobik, jóga, callanetics
torna, tartásjavító torna, konditerem hasz-
nálata) pedig változatos mozgásformák
kipróbálására nyílik lehetõsége falunk
lakóinak.

A sport jelentõségét, mely a sikereken
és az egészséges életmódon túlmenõen
hatalmas közösségformáló erõvel és ne-
velõ hatással bír, talán Ernest Hemingway
fogalmazta meg legtalálóbban: „A sport
arra tanít, hogy becsületesen gyõzzünk,
vagy emelt fõvel veszítsünk. A sport tehát
mindenre megtanít.”-s ezt mi, petõházi-
ak tudjuk!

Lévainé Soós Klára

(A cikkel kapcsolatos kiegészítéseket
és további információkat szívesen
fogadjuk, és következõ számunkban
közöljük.)
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A reflexológia mint az alternatív gyó-
gyítás módszere 4000 éves múltra tekint
vissza. Már az ókori egyiptomi orvoslásban
is használták ezt a módszert. Szakkarában
egy feltárt orvosi sírban, az ott található
festményeken reflexológiai kezelések ábrá-
zolása látható. Kínában Kr. e. 26 körül már
írásos dokumentumok vannak errõl a mód-
szerrõl. Sokat köszönhetünk a módszer
fennmaradásáért Hippokratésznak, akit az
ókori és a mai orvostudomány  atyjaként
is tisztelünk. Több orvos, fizioterápiás szak-
ember és neves reflexológusok tökéletesí-
tették és fejlesztették tovább a módszert.
Igen sok könyv és tanulmány íródott a mód-
szer helyességérõl, technikáról és a külön-
bözõ terápiás kezelések hatásosságáról.
Hazánkban Dr. Oláh Andor és Lajos atya
voltak, akik meghonosították a reflexoló-
giai ismereteket.

Reflexológia fogalma
Olyan tapasztalatokon alapuló tudo-

mány, amely a talpon elhelyezkedõ
reflexzónákat, tudatos, célirányos
masszázstechnika segítségével serkenti,
és egyúttal mozgósítja az egészséget
megtartó életerõket.

Hatásmechanizmusa
A bõr a testünk fontos szerve. Összeköt

a külvilággal, de el is választ tõle. Részt
vesz a hõszabályozásban, a fájdalom
jelzésében, és védekezõ funkciót tölt be.
A bõrünk több pontján olyan érzékelõ
zónák vannak, amelyek reflexes úton
összeköttetésben állnak, szerveinkkel.

Az egészségtelen életmód, a civilizá-
ciós ártalmak következtében, ezekben a
zónákban, méreganyagok és salakanyagok
rakódnak le. Minél több a lerakódás annál
nagyobb és érezhetõbb az elváltozás. A
tapasztalatok azt bizonyítják hogy ezek
az elváltozások a lábon, de leginkább a
talpon jelentkeznek. A talpon megjelenõ
elváltozások megmutatják, hogy melyik
szervünk beteg. Ezért alakult ki, hogy
leginkább a talpat masszírozzuk.

Dörzsöléskor ingerület váltódik ki,
energiaáramlás felgyorsul, megindul a
méreganyagok és salakanyagok eltávo-
zása a szervezetbõl. A méregtelenítés az
emésztõrendszeren keresztül, a vizelettel,
a tüdõn, és a bõrön át történik. Tehát ezért
is fontos annyira ezeknek a szerveknek
a védelme: a helyes táplálkozás, a böjtök,

Egészséget Mindenkinek Reflexológia
a helyes légzés, bõrünk tisztán tartása és
védelme. Szervezetünk egyensúlyának
megõrzése, megtartása csak akkor lehet-
séges, ha megváltoztatjuk rossz szoká-
sainkat, helytelen táplálkozás, káros szen-
vedélyek, sok stressz stb. és rendszeressé
tesszük a talpmasszázst. .

Az eredményes masszírozáshoz kitar-
tás és türelem kell mind a páciens, mind
a talpmasszázst végzõ reflexológus részé-
rõl. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy
a reflexológiai kezelések hatnak az ideg-
rendszerre, emésztõ és kiválasztó rend-
szerre, valamint az immunrendszerre is.
Különbözõ masszázsprogramok segítsé-
gével megelõzhetjük a betegséget,
ugyanakkor erõsíthetjük szervezetünk
egészségi állapotát is.

Ilyenek:
- immunmûködést befolyásoló masszázs-

program
- méregtelenítõ masszázsprogram
- relaxáló masszázsprogram
- harmonizáló masszázsprogram
A masszázs során az egész testre ható

mennyiségi és minõségi inger éri a
pácienst, amelyre a szervezet valamilyen
formában reagál. A reakció lehet kelle-
mes és kellemetlen is, attól függõen,
hogy milyen kondícióban van  az egyén
egészségi állapota. Sajnos az a tapaszta-
lat, hogy az emberek általános egészségi
állapota nem a legjobb. A civilizált élet-
forma, a sok ülés, a kevés rendszeres moz-
gás, a helytelen lábbeli használat  stb. és
egyéb okok miatt is, az alsó végtagok
vérellátásában zavar keletkezhet.

Gyakrabban alakulhat ki pangás az
alsó végtagok keringésében, a lábfejen,
a talpon, azért is, mert kevesebbet járunk
mezítláb és kevés idõt fordítunk a láb
bõrének méregtelenítésére, a rendszeres
láb ápolására.

Kérdésként megfogalmazhatjuk.  Biz-
tos lábakon áll az Ön egészsége? Ki-
számították, hogy az egészséges lábbal
egy emberöltõ során ötezerszer járjuk
körbe a Földet.

Fizikai teljesítõképességünk nagy
mértékben  függ a lábak egészségétõl.
Az egész test tartó oszlopa a láb, ezért
fontos a védelem, a gondozás, ápolás, a
rendszeres masszírozás, az egészséges
lábbeli, és a gyakori mezítláb járás. A láb
ápolásának a napi higiénia része kell,

hogy legyen, mert  elhanyagolása gondo-
kat és fájós lábakat eredményezhet.

A láb ápolása évszaktól független!
Néhány jó tanács az egészséges láb

érdekében.
- Kényelmes, a lábméretének és alak-

jának megfelelõ jól szellõzõ rugalmas
cipõ.

- Nyáron sokat járjunk mezítláb.
- Érdemes hetente kétszer almaecetes

áztatást végezni, mert  mikrotápanyagok-
ban gazdag, serkenti  a vérkeringést, sa-
laktalanít, izzadásgátló és hatékonygom-
baölõ szer.

- Naponta végzett lábtorna. Lábujjhe-
gyen állás, gyorsan  fel és lassan le, lábujj-
hegyen, sarkon és láb élen járás.

- Ceruzát tegyünk a földre és próbál-
juk a lábujjainkkal felemelni

- Egy ládába tegyünk kavicsot és ezen
naponta  sétáljunk..

 - Hetente rendszeres talpmasszázs,
melynek hatására nemcsak a különbözõ
szervekben indul be az öngyógyító mec-
hanizmus, hanem a helyi hatás is fontos,
az elfáradt izmok fellazulnak, javul a vér-
ellátás,  az energiablokkok oldódnak, a
fájdalmak elmúlnak.

Lábápolás
Tisztítás: lemosás fertõtlenítõszeres

illóolajos vízzel.
Élénkítés lábfürdõvel: 3 ek. kakukk-

fû 1 ek tengeri só, 6  csepp citromolaj, 40
C fokos vízbe. Elõzõleg 4 ek zablisztet
vászonzacskóba tenni, száját bekötni,
majd a lábvízbe tenni. Kamilla vagy man-
dulaolajból is kerülhet a vízbe 1-2 csepp.
Selymesítõ hatást vált ki.

Puhítás szemcsés bõrradírral: joghur-
tos-mandulás bõrradír: 2 ek natúr joghurt,
3 ek reszelt mandula, 2 ek mandulaolaj,
5 csepp citromolaj. Ezt felkenni a lábra
– fél lábszárig – 10 percig rajta hagyni,
majd langyos vízzel leöblíteni.

Frissítés, regenerálás, hidratálás: 1
nagy biouborkát lereszelni, majd  pamut
zokniba tölteni és a lábra húzni.

Érdemes egész éjszakára a lábon tartani.
A gondos ápolást a láb  százszorosan

meghálálja. A rendszeres torna és mozgás
mellett nagy segítség a különbözõ für-
dõk és krémezés, hogy minél tovább
egészséges maradjon a láb.

Jó Egészséget Mindenkinek!
Szigeti  Gábor



Petõházi Krónika10. oldal

A színek különbözõ hangulatokat vál-
tanak ki belõlünk, emellett gyógyító
hatással is rendelkeznek. Különbözõ ki-
alakult betegségek esetén segíthetnek a
gyorsabb felépülésben.

Egyes színek pozitívan hatnak fáradé-
konyság, stressz, depresszió, feszültség,
étvágytalanság esetén. Feltölthetnek
minket energiával, és segíthetnek abban,
hogy szexuális életünk aktív legyen...

INDIGÓKÉK
Ez a mélykék, intuitív szín különö-

sen az érzékszervekre, azokon belül is a
fülre és az orra van nagy hatással. Ez a
szín az asztmát és a gennyes hörghuru-
tot enyhíti, mivel a sötétkék a mélybe
vezet, ezáltal tágítja a hörgõcskéket. Elvi-
leg az indigó ugyanúgy hat, mint a kék,
csak éppen, mert még sötétebb, még mé-
lyebbre jut el, és még inkább érvényesül
görcsoldó hatása.

Az ideges eredetû zavarokra, lelki
kimerültségre és hasonló panaszokra
nagyon jó az indigó.

- Csakrája: homlokcsakra
(Harmadik Szem)

- Kristályai: zafír, hegyikristály
- Sok indigó az aurában: egyéniség,

visszahúzódó alkat vagy erre való törek-
vés

- Szereti az indigót: intuitív, érzé-
keny, befelé forduló, szellemi-lelki síkon
sebezhetõ

- Az indigó elutasítása: félelem a sa-
ját mély rétegeitõl

KÉK
A kék a spektrum hideg végénél talál-

ható. A természet birodalmában ez a szín
a végtelen ég színe. Az ég azért kék, mert
a nap fénye a kékkel megegyezõ hullám-
hosszú légköri részecskéket szétszórja,
ezáltal kék fény tükrözõdik minden
irányba. Érzelmileg a kéket a szo-
morúsággal és a depresszióval hozzák
kapcsolatba („I feel blue”). Mindazonál-
tal a kék a béke és nyugalom érzetét
kelti, ezért nagyon jól illik meditációs
terembe, vagy olyan helyiségbe, ahol re-
laxálnak. A vörössel ellentétben a kék a
tágasság színe, használatával a kis terek
nagyobbnak tûnnek. E tulajdonsága mi-
att jótékony hatással van az asztmára.
További betegségek, amelyre gyógy-
hatással van: gyerekbetegségek, fogzás,

Színterápia - a színek hatása szervezetünkre
zúzódások, hangproblémák, torok- és
gégegyulladások, idegfájdalmak, álmat-
lanság,fejfájás, magas vérnyomás,
stressz, légcsõ- és hólyaghurut, isiász,
betegségekben.

Ez a hûvös szín nyugtatólag hat min-
denfajta izgalmi állapotban. Ha idege-
sek vagyunk, és nem tudunk aludni, a
kék színtõl remélhetjük a megnyugvást
és az ellazulást. A kékre a hipofízis (agy-
alapi mirigy), és minden belsõ elválasz-
tású mirigy nagyon kedvezõen reagál. A
gennyes állapotokon is segít a kékkel
történõ kezelés: a genny felszívódik, s a
szövetek normális hõmérséklete is gyor-
san helyreáll. A civilizációs ártalmak
közül a magas vérnyomást gyógyíthat-
juk, sõt normalizálhatjuk kék besugárzás-
sal.

Stressz állapotban jelentkezõ izom-
görccsel mindenki találkozott már. A kék
szín görcsoldóhatása itt lelki megnyug-
vással párosul. A kék színt mindezek
mellett eredményesen alkalmazzák még
a klimaxos zavarok kezelésében is. A
pajzsmirigy-túltengés, a strúma vagy
golyva növekedése is megfékezhetõ ez-
zel a színnel, sõt következetes kezelés-
sel e folyamatok visszájukra is fordít-
hatók. A kellemetlen, fájdalmas torok-
gyulladás nagyon gyorsan reagál a kék
kezelésre. Ez a hûvös, steril szín még az
aranyeres panaszokra is hat. A túlsúlyos
betegek étvágyát csökkenti, s így haté-
konyan támogatja a fogyókúrát.

- Csakrája: gégefõ-csakra
- Kristályai: akvamarin, lapislazuli,

zafír
- Sok kék az aurában: érzékenységre,

nagy kapcsolatteremtési képességre és jó
tanulási képességre utal

- Ha szereti a kéket: kiegyensúlyo-
zott, kedves társas lény

- Ha elutasítja a kéket: belsõ nyugta-
lanság

NARANCSSÁRGA
A narancssárga a vörös mellett helyez-

kedik el a színspektrumon. Meleg szín,
de hiányzik belõle a vörösbõl áramló hõ.
Ehhez a színhez is kapcsolódik a szexu-
alitás és a termékenység, akárcsak a
vöröshöz. A narancssárga az öröm színe,
és elég erõvel rendelkezik ahhoz, hogy
szabadságra és mozgásra ösztönözzön
bennünket. Általános frissítõként mûkö-

dik, olyan változást idéz elõ biokémiai
felépítésünkben, amely elûzi a depresszi-
ót. Enyhülést hozhat a komoly reumában
szenvedõknek azáltal, hogy segít felsza-
kítani a csontrendszerre lerakódott
rétegeket. Görcsoldó hatású, sikeresen
enyhíti az izom feszültségeit és görcseit;
és ha a lépet kezeljük vele, fokozza az
életerõt. A narancssárga színt alkalmaz-
hatjuk - mûtét elõtti és utáni állapotok-
ban, pajzsmirigy- és egyéb hormonzava-
rokban, izommerevedési zavarokban,
bõrbetegségekben, kozmetikában,
emésztési zavarokban. 

A narancsnak, mint meleg és aktív szín-
nek, általában ösztönzõ hatása van. De-
presszió, pesszimizmus és ernyedtség ese-
tén a legfontosabb szín. Narancsszínnel
kiválóan gyógyítható az étvágytalanság
és a kóros fogyás, de jól hat bizonyos
emésztési zavarok, pl. székrekedés esetén
is.

A mirigyrendszert is mozgósítja ez a
szín, egyértelmûen hat a lépre, ezáltal
kedvezõen befolyásolja a vértestecskék
lebontását és a nyirokkeringést. A króni-
kus és heveny légcsõhurut is nagyon
kedvezõen reagál a narancsszín-besugár-
zásra. Az immunrendszert egészében erõ-
síti, ezzel együtt mozgósítja a test összes
öngyógyító erejét.

- Csakrája: lép- vagy hascsakra
(köldökcsakra)

- Kristályai: karneol
- Sok narancsszín az aurában: becs-

vágy, nyíltság, ötletgazdagság
- A narancsszín szeretete: aktív,

vidám, kissé felszínes
- A narancsszín elutasítása: depressz-

ióra hajló, lehangolt

SÁRGA
A nap színe és napjellegû természete

révén meleget és lelkesedést sugároz. A
sárga élénkíti az idegrendszert. Áramlása
egyszerre stimuláló és inspiráló, ezáltal
jó hatással van a bõrproblémákra, vala-
mint a reumára és az izületi gyulladásra.
Használható a csontritkulásban vagy kal-
cium-elégtelenségben szenvedõk gyó-
gyítására, mivel megkönnyíti a test kal-
cium-feldolgozását. Mivel serkenti az
agyi és mentális funkciókat, hatásos a
gyomor - máj, epehólyag, hasnyálmirigy,
lép betegségek kezelésében. Ilyenek az
emésztési zavarok, puffadás, rekeszizom-
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sérv, hányinger, gyomornyálkahártya
gyulladása, cukorbaj, klimaxos folyás,
idült reuma, izületi gyulladások, étvágy-
talanság, idegrendszeri betegségek (fó-
biák).

A sárga meleg szín, említettük, hogy a
legközelebb áll a fényhez és a nap-
hoz. Idegrendszerünket és emésztõszer-
veinket jó munkára ösztönzi, hangula-
tunkat az optimizmus irányába vezeti. A
sárga szín erõsíti a gyomrot, de túlzott
alkalmazása rosszullétet, sõt hányingert
is okozhat. A méregtelenítõ szervek: a
máj, a vesék és a húgyhólyag mûködését
ösztönzi és erõsíti. Bizonyos krónikus
zavarok a sárga szín hatására hevennyé,
s így könnyebben kezelhetõvé válnak.

Solar plexusunk, a vegetatív mûködés
székhelye közvetlen összeköttetésben
áll ezzel a színnel, így rajta keresztül
megszüntethetõk az úgynevezett vege-
tatív zavarok. Ha szellemi tevékenységet
végzünk, sárga szín alkalmazása mellett
jobban tudunk összpontosítani. A sárga
felvidítja a melankolikusokat, ösztönzi
a méregtelenítõ rendszert, normalizálja
az alacsony vérnyomást és a rezignáltság
idõszakait tevékennyé változtatja.

- Csakrája: solar plexus
- Kristályai: citrin, borostyán, sárga

topáz
- Sok sárga az aurában: erõsen fejlett

intellektusra és becsvágyra utal
- A sárga szín szeretete: derûs, nyílt,

intelligens, öntudatos jellem
- A sárga szín elutasítása: lehangolt,

pesszimista, búskomorságra hajló

VÖRÖS
A vörös az elektromágneses spektrum-

ban az infravörös mellett helyezkedik,
ezért a melegséggel kapcsoljuk össze.
Hatása izgató és stimuláló, ezért étter-
mekben azért használják, hogy élénkít-
sék a jó hangulatot és növeljék az étvá-
gyat. A vörös fény hatására gyorsabban
ver a szívünk és intenzívebb lesz a vérke-
ringés. Ez utóbbi miatt alkalmas a víru-
sos vagy bakteriális fertõzések gyógyí-
tására is. A vörös szín ideális a vashiány
és a vérszegénység kezelésére, minthogy
a vörös vérsejtek elnyelik a vasat, a só
pedig a vese és bõr révén távozik a szer-
vezetbõl. Ha vörös fénnyel világítunk
meg egy elfertõzött sebet, azzal gyorsít-
juk a terület vérellátását és a fehér vér-
sejtek gyorsabban tudnak hadrendbe
állni. Mivel a vörös szín gyorsítja a vérke-
ringést, nem ajánlatos az olyan emberek

kezelésére, akik magas vérnyomásban
szenvednek, szívproblémájuk van, aszt-
másak vagy epilepsziásak. A vörös fényt
leginkább a nem elég aktív testmû-
ködések élénkítésére alkalmazhatjuk:
renyhe bélmûködés, legyengült izomzat,
lassú vérkeringés, vérszegénység, impo-
tencia, fagyás, izomgörcs, lábujjak vér-
ellátási zavara, energia vagy hõhiány,
fájdalmas menstruáció, terméketlenség,
székrekedés betegségekben.

A vörös, mint a legforróbb szín, a vérre
gyakorol közvetlen hatást. Ezért vérke-
ringési zavarok ellen ajánlható, pl. a láb-
szár vérellátási problémái esetén. Króni-
kus torlaszokat old fel, a sorvadásos fo-
lyamatokat is gyógyítja. A vörös szín az
ekcémára, valamint az összes, nem gyul-
ladásos bõrbetegségre kedvezõ hatást fejt
ki. Ösztönzõ hatása van a vörös színnek
vérszegénység, krónikus, köhögés, vala-
mint gégefõ- megbetegedések esetén is.

A hideg területeket fel lehet vele me-
legíteni, ezenkívül fokozza a teljesítõ
képességet is. Ha ezt a színt túlságosan
sokáig alkalmazzák, türelmetlenné,
nyugtalanná, agresszívvá teheti a bete-
get. Ebben az esetben a komplementer
színt - a goethei színkör értelmében a
zöldet - kell adagolni.

- Csakrája: gyökércsakra
- Kristályai: gránát, rubin, jáspis, he-

matit, vörös korall
- Sok vörös az aurában: szenve-

délyesség, agresszióig terjedõ bátorság
- Vörös szín, mint kedvenc: aktív, di-

namikus, életigenlõ kedély
- Vörös szín elutasítása: passzív,

visszahúzódó, introvertált típus

ZÖLD
A zöld szín a spektrum közepén talál-

ható, és - talán ebbõl fakadóan is - a har-
mónia, az egyensúlyi állapot hozható
kapcsolatba vele. A természetben ez az
élet színe, ezért teltségérzetet ad, meg-
nyugtatja a vért, és élénkíti az idegeket.
Szemet nyugtató hatása onnan eredez-
tetõ, hogy a szem szinte pontosan a reti-
nára fókuszálja a zöld fényt. Az egyen-
súly színeként nyugalmi állapotba segí-
ti mind a tudatot, mind az érzelmeket, és
jótékony hatású egyes szívproblémákra
is. A zöld szín a szív, tüdõ betegségeiben
egyaránt kedvezõ. Serkenti a nyirokmiri-
gyeket (csecsemõmirigyre is hatásos),
fokozza az izom- és szövetgyarapodást,
viszont akadályozza a túlburjánzó sejt-
növekedést, ezért daganatos betegségek-

ben különösen kedvezõ. Elõsegíti a vér-
és keringési rendszer mûködését. Fer-
tõtlenítõ hatása is van (mûtõben is ezt a
színt használják). Kimerültség ellen is jó
hatású.

A zöld a természet, növekedés és az
általános regenerálódás színe. Ennél fog-
va a zöld szín gyógyhatása elsõsorban
harmóniateremtõ és roboráló erejében
rejlik. Szemünk a természeti zöld színek
ezernyi árnyalatát érzékeli; mindenki
átélte már egy erdei séta jótékony hatását.

Csökkenti a kimerültséget és a fáradt-
ságot, néha teljesen meg is szünteti õket.
Az elégedetlenség érzését is jó irányba
tereli. Ízületi és visszérgyulladások zöld
szín hatására fájdalommentessé válnak,
szamárköhögés és hörghurut mérsék-
lõdik. Zöld fénysugárzással a szembe-
tegségek - még a cukorbaj által elõidé-
zettek is - jellegzetesen gyorsan és haté-
konyan gyógyíthatók. Zöldszín-kezelés-
sel még a rák is pozitív irányba fejlõdhet
- természetesen a színterápia ebben az
esetben csak kiegészítõje lehet a többi
gyógymódnak. Összefoglalva elmond-
hatjuk, hogy a zöld szín mindenhová
odaillik, ahol a harmóniát és a szervezet
megbomlott egyensúlyi állapotát kell
helyreállítani: különösen a szélsõséges
állapotokban van nagy szükség a zöld
szín lágy, kiegyenlítõ hatására.

Természetesen ez a szín csodálatosan
használható megelõzésre is, minden rej-
tett zavar esetén, még akkor is, ha a za-
var nem nyilvánul meg konkrét beteg-
ség formájában.

- Csakrája: szívcsakra
- Kristályai: smaragd, kuncit, jáde
- Sok zöld az aurában: elégedettség,

kiegyensúlyozottság, belsõ harmónia,
egészség

- Zöld szín mint kedvenc: harmóniára
való törekvés, az öngyógyító erõk
ébredése

- Zöld szín elutasítása: elégedetlen-
ség, bizonytalanság

- A színek gyógyhatásai 

LILA
A spektrum színei között a lila a leg-

rövidebb, ugyanakkor a lilának van a
legnagyobb energiája. A természetben a
lila szín megtalálható az ibolya virág-
ban, aminek az olaját ma is használják
italok és édességek ízesítésére, valamint
parfümök illatanyagaként. A középkor-
ban ebbõl az olajból készítették az al-
tató orvosságot. A lila színhez kapcso-
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lódó gyógyító minõségek a fizikai és
spirituális megerõsödés. A lila szín gyul-
ladásgátló, lelkileg megnyugtató, memó-
riajavító, magas vérnyomás, álmatlanság,
gyulladásos folyamatokban segít.

FEHÉR
- A Fény, a tisztaság, a differenciálat-

lanság, a transzcendencia, a tökéletesség,
az egyszerûség jelképe.

- Lunáris szín, a nõi princípium szûzi
aspektusát jelzi.

- Az égi istenek állatainak színe, így
pl. Zeusz, mint fehér hattyú; a Buddha
születését jelzõ álom elefántja; a Szent-
lélek galambja.

- A fehér szoros kapcsolatban áll a
halállal és az ehhez kapcsolódó rituális

tárgyakkal (halotti lepel, gyertya), jelké-
pezi a szellemeket és a kísérteteket.

- A hinduizmus Kozmikus Tojásának
színe, amely az állandóság és örökkéva-
lóság megvalósulása.

- Kínában a gyász színe. A fehér tig-
ris az õszre, az érett életkorra utal, masz-
kokon pedig a ravaszságot jelzi.

- A fehér virág a gyermekáldást jelenti.
- Ártatlanság értelemben jelenik meg

Athénban, ahol az Areioszpagosz bírái
fehér kövekkel szavaztak a vádlott fel-
mentése mellett.

- A keresztény hagyományban az
öröm és a vigasság hordozója. A szent-
séghez, Istenhez tartozó szín, valamint a
feltámadás színe.

- A fehér ruha a tisztaságot, a szüzes-

séget, a lélek gyõzelmét jelenti az anyag
felett.

- A béke és a jóakarat kifejezõje; erre
utal Noé fehér galambja és a békeköve-
tek fehér zászlója.

BARNA
- A föld színe, ebbõl adódik anyaság,

gondoskodás, termékenység, szorgalom
jelentése.

- Mint anyagi szimbólum, az ösztön-
szféra kifejezõje is.

- Már az ókorban felveszi a vezeklés,
az egyszerûség, az alázat értelmet.

A középkorban az alábbi jelentések
tartoznak hozzá: hallgatagság, az evilági
hívságok megvetése, szegénység; ezért lesz
a ferences szerzetesrend öltözetének színe.

Kóborné Sövegjártó Judit

Gazdag Erzsi: Nyár

Cserregnek a verebek.
Nagy újság van, gyerekek!
Kis kertünkben hajnalra
kinyílott a hajnalka.

Itt a meleg, itt a nyár!
Mezítláb jár a madár;
ha elvásik a talpa,
felrepül a bokorra.

Nézd, hogy zsibog az utca!
Mennyi lányka, fiúcska!
Rétre mennek labdázni,
fogócskázni, cicázni.

Mátyás király
meg az öreg ember

Egyszer Mátyás király nagy urakkal
járta az országot. Kedves volt mindenki-
hez, nem nézte, ki-mi, megszólított min-
denkit. Megszólított egy öreg embert is.
Az öreg valamikor a katonája volt. Egy-
két szó után rögtön rá is ismert, mert
Mátyás király megismerte esztendõk
múlva is, hogy ki szolgált nála.

- Tisztességben, öreg! - mondta a király.
- Köszönöm az asszonynak! - felelte

az öreg.
- Hány pénzért dolgozol? - kérdezte a

király.
- Hatért! - felelte rá az öreg.

- Hányból élsz?
- Kettõbõl!
- Hát négyet hova teszel?
- A sárba dobom!
- Hány még a harminckettõ?
- Már csak tizenkettõ!
- Meg tudnád-e fejni a bakkecskét?
- Meg én!
Az urak csak bámultak. Egy szót se

értettek ebbõl a beszédbõl. Látta ezt a
király, s nevetve még azt mondta:

- Míg a képemet meg nem látod, ad-
dig meg ne magyarázd senkinek!

Azzal a király továbbment. Az urak
utána. Rögtön tudakolni kezdték:

- Mi szót váltott fenséged ezzel az öreg
paraszttal? Nem értjük!

Felelt Mátyás király:
- Találjátok ki. Aki kitalálja, nagy

jutalmat kap!
Az urak gondolkodtak, de hasztalan!

Erre gyorsan visszamentek az öreghez.
Körülvették, kérték, unszolták, hogy
magyarázza meg azokat a kérdéseket.

- Addig nem mondhatok semmit, míg
a király képét nem látom - mondta az
öreg.

- Hol? Milyen képét? - kérdezték az
urak.

- Ami az aranypénzen van kinyomva -
mondta az öreg.

Megállapodtak tíz aranyban.
Az öreg most már elkezdte a magya-

rázatot.
- „Tisztességben, öreg!” - ez azt jelen-

ti, hogy az asszony mossa rám a ruhát.
Márpedig a tiszta ruha tisztesség, azért

vagyok tisztességes. S ezért mondtam,
hogy köszönöm az asszonynak.

- De miért dobod a pénzt a sárba? A
hat közül négyet? - kérdezték az urak.

- Hat pénzt keresek. Kettõbõl magam
élek, négyet a fiamra költök, az pedig
annyi, mintha a sárba dobnám! - felelte
az öreg.

- Hát az mit jelent: „Hány még a
harminckettõ?”

- Megmondom tíz aranyért!
Leolvasták az öregnek az urak azt a

tíz aranyat is.
- Legénykoromban harminckét fogam

volt, de most már csak tizenkettõ van, ez
azt jelenti - felelte nevetve az öreg.

Már csak egy kérdés volt hátra. Az
urak azért se sajnálták a tíz aranyat.

- Hát az mit jelent, hogy „a bakkecs-
kéket hogyan fejed meg?”

- Az azt, ahogyan most az urakat meg-
fejtem!

TALÁLÓS  KÉRDÉSEK:
Akkor vagyok legmelegebb, amikor

hideg van. Akkor vagyok leghidegebb,
amikor meleg van.  (Pince)

Se hárfája, se gitárja, mégis szól a
muzsikája.  (Tücsök)

Foga van és mégsem eszik. (Fésû)
Akárhová vitték, mindig fejbe verték.

(Szög)
Két kezemmel füled fogom, s ott

csücsülök az orrodon. (Szemüveg)
 Csak a tiéd, mégis mások használják

többet. Mi az?  (A neved)

~ ~ ~ G y e r m e k s a r o k ~ ~ ~
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Gyermeknap: Habakuk Bábszínház Színjátszó találkozó, petõházi iskolások

Falunap: Völgyessy Szomor Fanni templomi koncertje Falunap: családi akadályverseny, nyertes csapata

Falunap: a bajnokcsapat Falunap: horgászverseny

Falunap: reggeli kerékpározás Génius tánciskola kapuvári csoportja



Petõházi Krónika14. oldal

Krónika

Tömördi Máté tartott elõadást 2010. március 5-én a
Közösségi Házban, a Petõházi Cukorgyár története címmel.
Az egykori dolgozók közül sokan jöttek el, s hallgatták az
elõadót, figyelték a múltat idézõ diagramokat, képeket. Egy-
egy fotó kapcsán felidéztek történeteket, személyeket. Sajnos
a cukorgyárnak mára csak múltja maradt, s épületeinek jelentõs
része is a földdel vált egyenlõvé. A Petõháza arculatát és
mindennapjait nagymértékben befolyásoló üzemet 128 évi
mûködést követõen 2007-ben végleg bezárták. Emléke

azonban még frissen él a helyiekben, s az egykori dolgozókban.
Gyermekeink és unokáink azonban csak könyvekbõl és
fényképekbõl, illetve reményeink szerint a Közösségi Ház
emeletén kialakításra kerülõ Cukoripari és Helytörténeti
Múzeumból ismerhetik meg történetét, azt, hogy Petõházán
valaha Magyarország legkorszerûbb, legalacsonyabb ráfordí-
tásokkal üzemelõ európai mércével is kitûnõ minõségû cukrot
elõállító nagyüzeme mûködött.

Lévainé Soós Klára

„A Petõházi Cukorgyár története”

2010. március 15-én került sor Petõ-
házán az 1848/1849-es forradalmi meg-
emlékezésre, a Millenniumi Emlékpark-
ban. A mûsort keretbe foglalta Németh
Flóra beszéde, aki többek közt Ifjúsági
Klubunk vezetõje. A rendezvény lebo-
nyolításában nagy részt vállalt Lévainé
Soós Klára és Ifjúsági Klubunk, hiszen erre
az alkalomra külön mûsorral is készültünk.

Az ünnepség után visszajöttünk a Kö-
zösségi Házba, ahol nagyon érdekes és
megfontolandó tanácsokkal látott el
minket Licskainé Stipkovits Erika. A be-
szélgetés fõ témája az élet nagy problé-

IFJÚSÁGI KLUB BESZÁMOLÓJA:
Vendégünk volt Licskainé Stipkovics Erika pszichológus

mái, a gyász és annak feldolgozása, vala-
mint a kábítószerek voltak. Átbeszéltük
a drogok káros hatásait, a felismerés és a
segítségnyújtás módszereit. A konzultá-
ció során lehetõségünk nyílt saját véle-
ményünk kinyilvánítására, sõt kérdez-
hettünk is. A beszélgetés kötetlen volt,
közben válthattunk témát és más szá-
munkra fontos, érdekes dolgokat is meg-
beszéltünk. Erika néni elsõ látásra is
nagyon szimpatikus volt, barátságos
hangon társalogtunk, de közben minden
mozdulatunkra figyelt, és értékelt ben-
nünket. Ezzel arra tanított minket, hogy

odafigyelve egymásra, mely jelekbõl ve-
hetjük észre azt, amikor mások segítségre
szorulnak, ha ezt nem is fogalmazzák
meg. Az elõadás végén privát beszél-
getést is folytathattunk vele. Utólag
visszagondolva szinte észre sem vettük
mennyi mindent tanultunk, amit még
életünkben hasznosíthatunk.

A következõ rendezvény, amelyen az
Ifjúsági Klubunk szerepet vállal, a játszó-
ház, ahol húsvéti ajándéktárgy készítését
vállaltuk.

Pintér Márton, Pócza Bence
Koloszár Andor, Lévai József

2010. március 22-én tartottuk a gyer-
mekszínjátszó találkozót a petõházi Kö-
zösségi Házban, a helyi és környékbeli
általános iskolák részvételével.

14 órára a dísztermet vidám gyermek-
zsivaj töltötte meg. A közönség és a fellé-
põk egyaránt izgatottan várták, hogy
elkezdõdjenek az elõadások. A résztvevõket
Lévainé Soós Klára köszöntötte. A délután
folyamán 3 iskola színjátszó csoportja lépett
színpadra. A fertõszéplaki Széchényi Ferenc
Általános Iskola 6. osztályos tanulói két
elõadással is készültek. Az õ fellépésükkel
kezdõdött a találkozó, s rögtön 1848-ig
repült vissza az idõ, a színpadon pedig
megelevenedett a Pilvax Kávéház. A tanu-
lók bátran, otthonosan mozogtak a színpa-
don, élvezték a játékot, mely magával ragad-
ta a közönség soraiban ülõ gyermekeket és

Gyermekszínjátszó találkozó Petõházán
felnõtteket is. Felkészítõjük - Ihászné Lajber
Rita tanárnõ - büszke lehetett tanítványaira.

Másodikként a Lövõi Általános Iskola
és Óvoda alsó tagozatosaiból álló színját-
szó csoport egy Benedek Elek mesét
mutatott be „A gulyás lánya” címmel.
Mesefeldolgozásukba sikeresen építet-
tek be népdalokat, gyermekjátékokat. A
23 fõs csoporttól igazán mozgalmas elõ-
adást láthatott a közönség, melynek
végén az elismerõ taps sem maradhatott
el. A jól begyakorolt és felépített produk-
ciót Kontorné Németh Márta tanította be.

A harmadik fellépõ a Felsõbüki Nagy
Pál Általános Iskola Petõházi Tagintéz-
ményének színjátszó csoportja volt. A 3.
és 4. osztályos tanulók segítségével is-
mét a mesék világába utazhattunk. Újra
egy Benedek Elek mese, a „Péter és Pál”

címû történet elevenedett meg. Ezzel az
elõadással a csoport 1. helyezést ért el az
õsz folyamán - a fertõszentmiklósi isko-
lában - a nagy meseíró, Benedek Elek
tiszteletére rendezett összetett irodalmi
versenyen. Felkészítõjük Soós Katalin
tanítónõ. Elõadásukat a közönség hatal-
mas tapssal jutalmazta.

Zárásként ismét a fertõszéplaki 6. osz-
tályosok vették birtokukba a színpadot,
akik egy humoros, teljesen egyedi mese-
feldolgozással lepték meg a nézõket. A
kacagás, vidámság betöltötte a dísztermet.
A kis „színészek” ezúttal még a közönséget
is bevonták az elõadásba, igazi csattanóval
zárva a produkciók sorát.

Végezetül az elõadásokat Ivancsicsné
Kalmár Andrea értékelte, aki gratulált a
csoportoknak és vezetõiknek egyaránt a
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Petõháza ünnepelt
Petõházán az Önkormányzat, az intéz-

mények és az egyesületek közös megem-
lékezést tartottak március 15-én. Az ün-
nepség szervezõi idén is az Ifjúsági Klub
tagjai voltak. A fél 6-kor kezdõdõ szent-
misét Magyar hazánkért ajánlotta fel
Solymos Mihály plébános. Ezt követõen
- a helyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
vezetésével - fáklyás menet indult a temp-
lom elõl a megemlékezés helyszínére, a
Millenniumi Emlékparkba Az ünneplõ-
ket itt Németh Flóra köszöntötte, aki az
Ifjúsági Klub képviselõjeként a megem-
lékezést vezette. A Himnusz eléneklését
követõen Piskolti Béla polgármester úr
ünnepi beszéde hangzott el, aki többször
idézte Széchenyit, kinek szavai nekünk,
a ma emberének is szólnak: „Pedig “a
nemzet nagysága, boldogsága mindig
csak magában a nemzetben rejtezik” –
mondta Széchenyi István,  a legnagyobb
magyar, és szavai ma legalább olyan
erõvel kell, hogy szívünkbe és tudatunk-
ba hasítsanak, mint a reformkorban.

Erõs Magyarország nélkül nincs erõs
magyar ember sem, a hanyatlás és romlás
ellen kizárólag a megújulás, az összefo-
gás politikája emelhet gátat. Közös mély
erkölcsi megújulásra van szüksége az
országnak, civil összefogásra, tudatos
közösségekre, hívó szavakra. Olyan meg-
újulásra van szükségünk, amelyben újra
érték lesz a család és jövedelmi helyze-
tének megerõsítése, értékké válik az is-
kola és a pedagógus, az orvos és az ápo-
ló. Olyan változásra van szükség, hogy
a kimûvelt emberfõk itthon akarjanak és

tudjanak is boldogulni. Hogy soha többé
ne lehessen azt mondani a vállalkozók-
nak, kívül tágasabb – el lehet innen men-
ni! Ne fordulhasson elõ többé, hogy a
magyarok, a magyar vállalkozások hát-
rányban legyenek, a saját hazájukban a
ki tudja honnan érkezõ és amint a körül-
mények kedvezõtlenebbül alakulnak
számukra, szélsebesen távozó multikkal
szemben. Olyan változásra, ami után
értékes lesz újra a tisztességes munka, a
törvénytisztelõ ember. Értékké kell vál-
nia újra a nemzeti vagyonnak, a közér-
dekének - amelyet az állam meg is véd.

A 48-as ifjaknak március idusán sike-
rült felébreszteni a közösségi szellemet,
közösséggé varázsolni az egymás mellett
élõ társadalmi csoportokat, civil össze-
fogást létrehozni. Õk a magyarok törté-
nelmében az újra és újra felvillanó jel,
õk azok, akik árnyékból a fény felé
fordítják a magyar nemzet jobbik énjét.
Ébren tartják az öntudatot, azt a lelkiis-
meretet, mely újra és újra megváltoztatja
a magyarok, és néha Európa történetének
menetét. Ez a titokzatos energia, mely
néhány elszánt ifjú nemzete iránti oda-
adásából keletkezett, takarékra csavar-
ható, elhallgatható és megtagadható akár
évtizedekig is, de a legváratlanabb és
legreménytelenebb pillanatokban elkezd
világítani,  elkezd beszélni, hívó szóvá
válik.

Széchenyi István szavait idézem:
„Sokan azt gondolják, hogy Magyaror-
szág volt, de én azt szeretném hinni, hogy
lesz.”

Mert a jövõ mindig arra van, amerre
még nem jártunk, de menni szeretnénk.
Ez az út sosincs készen, meg kell építeni.
A jövõbe az tud eljutni, aki veszi a
bátorságot, hogy elinduljon egy olyan
úton, melyen korábban senki sem járt.
Az összefogás, az új irány segíthet ebben.
A jövõ emberei azok lesznek, akik meg-
teremtik a jövõt, egy új Magyarország
talapzatát.

Õseink 1848 márciusában megfogal-
mazott, máig ható üzenete számunkra az,
hogy merjük vállalni, hogy magyarok
vagyunk, merjünk vállalni felelõsséget
egymásért és hazánkért, merjünk a jövõ
emberei lenni. A gyermekeinkért, az õ
jövõjükért”

Ezután az óvodások, majd a helyi ál-
talános iskola tanulói mutatták be ünne-
pi mûsorukat. Az Ifjúsági Klub tagjai
Petõfi naplója, valamint a 12 pont alap-
ján idézték fel 1848. március 15. esemé-
nyeit, a forradalom követeléseit. Pintér
Márton tolmácsolásában hallhattuk a
Nemzeti dalt, melynek refrénjét a fiatalok
lelkes csapata együtt harsogta a versmon-
dóval. Ezt követõen a Polgári Kör vezetõ-
jének, Lévainé Soós Klárának ünnepi kö-
szöntõjére került sor

Az ünnepség végén a Petõházi „Nefe-
lejcs” Nyugdíjas Klub énekkarának
elõadása következett, Asztalos Gyuláné
pedig Petõfi Sándor: 15. március 1848.
címû versét mondta el. A megemlékezés
a Szózat közös éneklésével zárult.

Lévainé Soós Klára

színvonalas fellépésekhez. Megköszönte
a felkészítõ tanárok munkáját, s hogy
részesei lehettünk ennek a varázslatnak,
melynek során nézõként újra beléphet-
tünk a mesék világába. A gyermekek a
színpadon átélhették a jó és rossz küz-
delmét, melynek végén az igazság gyõze-
delmeskedik. A nézõk pedig azonosul-
hattak egyik másik szereplõvel, jellem-
vonással. A további munkához kitartást
és sok sikert kívánt.

A tartalmas elõadások jutalmául a szín-
játszó csoportok tagjai oklevelet, apró
ajándékokat: noteszt, ceruzát, radírt ve-
hettek át.

Reméljük, hogy jövõre ugyanilyen
örömteli elõadásokat láthat a közönség!

Lévainé Soós Klára

GYERMEKSZÜLETÉS:

2010.03.03. Ternyák Kamilla

HÁZASSÁGKÖTÉS:
 2010.05.08.

Márk Edit és Németh Tamás

HALÁLOZÁSOK:
2010.04.12. Kertész Mihályné

Anyakönyvi hírek
A petõházi Polgármesteri Hiva-

tal 2010. március 1. napjától
2010. május 31. napjáig terjedõ
idõszakra az alábbi anyakönyvi
adatokat közli:

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

„Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot
tudok: csak azok lesznek igazán boldo-
gok, akik keresték és megtalálták, hogyan
lehet másokat szolgálni.”

(Albert Schweitzer)

E gondolatokkal szeretnék köszönetet
mondani Önkormányzatunknak, a peda-
gógusoknak, az egyesületeknek, s min-
denkinek, aki falunapi programjaink elõ-
készítésében, s lebonyolításában közre-
mûködött, s ezáltal hozzájárult rendez-
vényünk sikeréhez!

Kulturális Bizottság nevében:
Lévainé Soós Klára
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HÚSVÉTI
FESZTIVÁL

Az idén már 3. alkalommal rendeztük
meg a húsvéti fesztivált Petõházán, hús-
véthétfõ délutánján. A már hagyomá-
nyosnak is mondható rendezvény újszerû
volt többek közt abból a szempontból
is, hogy a rossz idõ miatt a szabadtérre
tervezett programok a Közösségi Házban
zajlottak. Az esõ és a hideg sem tudta
azonban megtörni a rendezõk és a részt-
vevõk lelkesedését. A délután néptánc-
cal indult. A kapuvári Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény Cserény csoport-
jának elõadásában Rábaközi, Bagi, Szat-
mári és Dél-Alföldi táncokat láthatott a
közönség. Ezután lépett színpadra a
lövõi Bíbor Citerazenekar. A tehetséges
fiatalokból álló együttes ügyesen vonta
be mûsorába a hallgatóságot, s rövid idõn
belül közös éneklés, nótázás vette kez-
detét. Ezt követõen a répcelaki Tõzike
Foltvarró Csoport kiállításának meg-
nyitójával folytatódtak a programok. A
szebbnél szebb tarkabarka faliképekben,
terítõkben, táskákban, különféle figu-

rákban nagyon sokan gyönyörködtek a
délután folyamán. A kiállítás április 16-
ig várta a látogatókat a Közösségi Ház
nyitvatartási ide-
jében.

Fél 5-kor rolle-
ren érkezett meg a
„Nyúl” kis karko-
sarával, melyben
édességet hozott a
gyerekeknek. Ek-
kor fergeteges já-
ték vette kezdetét.
A vetélkedõk 3
helyszínen zajlot-
tak egyidejûleg. A
húsvéti díszbe öl-
töztetett tekepá-
lya volt a „Guríts
a nyúlra”címû játék helyszíne. A Közös-
ségi Ház elõterében a „Tojással a kosár-
ba” elnevezésû célba dobó verseny zaj-
lott, míg a színpadon a „Nyuszi” vezeté-
sével humoros, játékos vetélkedõkre
került sor. A gyerekek lelkesen vettek
részt a játékban, ügyesen teljesítették a
mókás feladatokat.

6 órára a Közösségi Ház, zsúfolásig
megtelt vendégekkel. Ekkor lépett szín-

padra a délután sztárvendége Tabáni Ist-
ván. Mûsora hatalmas sikert aratott. A
folytatásban került sor a húsvéti rajzpá-

lyázat eredményhirdetésére, valamint a
játékos vetélkedõk résztvevõi között
ajándéktárgyakat sorsolt ki a „Nyuszi”.

Zárásként a Music Café húzta a talpa-
lávalót. A tehetséges petõházi és környék-
beli fiatalokból újonnan alakult együttes
igazi báli hangulatot teremtett.

Lévainé Soós Klára

Az idén második alkalommal rendeztünk vers- és prózamondó
versenyt a petõházi Közösségi Házban. Fertõd, Fertõszentmiklós,
Fertõszéplak, Nagylózs, Pereszteg és Petõháza iskoláiból érkeztek
a versenyzõk. A kiírás szerint az alsó tagozatos tanulók a magyar
irodalom egy alkotásával (vers, mese vagy próza) indulhattak a
megmérettetésen. Az értékelés osztályonként külön kategóriában
történt. A zsûri tagjai Ihászné Lajber Rita, Ivancsicsné Kalmár
Andrea és Zombóné Mihálitz Ágota tanárnõk voltak.

A versenyen a következõ helyezések születtek:
1. osztály:

1. helyezett: NÉMETH PATRIK (Nagylózs)
2. helyezett: GYÕRFI CINTIA (Petõháza)
3. helyezett: ÕSZE JÁZMIN (Fertõszéplak)

2. osztály:
1. helyezett: JUHÁSZ JÚLIA (Nagylózs)
2. helyezett: PETE NATÁLIA (Fertõszéplak)
3. helyezett: BUJTÁS BARBARA (Petõháza)
3. helyezett: KOLOSZÁR ISTVÁN (Pereszteg)

3. osztály:
1. helyezett: Rákóczi Boglárka (Nagylózs)
2. helyezett:-
3. helyezett:-

4. osztály:
1. helyezett: NÉMETH DOMINIKA (Nagylózs)
2. helyezett: BEN SASSI JASMIN (Pereszteg)
3. helyezett: VISSI KLAUDIA (Fertõd)

A zsûri döntése értelmében a 2. osztályosoknál két 3
helyezést osztottak ki, míg 3. osztályban csak 1. helyezettet
hirdettek.

Gratulálunk a versenyzõknek és felkészítõ tanáraiknak, s
reméljük, hogy jövõre újra találkozhatunk Petõházán!

Lévainé Soós Klára

Vers- és prózamondó verseny Petõháza
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Játszóház
Az idén is nagy sikerrel rendeztük meg az ünnepváró

játszóházat a Közösségi Házban. Március 26-án 17 órától
vártuk az érdeklõdõket. Ismét sok kisgyermek érkezett, hogy
a húsvét elõtt különféle ajándéktárgyakat készítsenek. Az óvó
nénik, tanító nénik, a családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat
munkatársai, az ifjúsági klubos fiatalok, valamint Véghné Kati
néni ötletesnél ötletesebb tevékenységekkel várták a lurkókat.
Lehetõség nyílt ajtódíszek, asztaldíszek, húsvéti képek, papír
nárciszok, különféle nyúl figurák, cserép bárányok készítésére.
Az apró kezek nyomán gyönyörû munkadarabok születtek.
Az alkotás öröme csillogott a gyermekszemekben, miközben
elmélyedtek a munkában.

Köszönet a segítõknek, a foglalkozások vezetõinek, hiszen
az õ munkájukat tükrözte vissza az elégedettség és jókedv,
mely a gyermekek arcán megjelent.

Lévainé Soós Klára

Föld napja, április 22.
A Föld napja alkalmából, a civil szervezetek aktív közre-

mûködésével az idén is megszerveztünk a takarítási akciót
településünkön. A kezdeményezéshez csatlakozott az
Önkormányzat, a Nefelejcs Nyugdíjas Klub Egyesület, a
Tûzoltó Egyesület, a Sportegyesület, a Horgászegyesület, a
Polgári Kör Egyesület, az Ifjúsági Klub, valamint iskolásaink.
Az akció keretében lefestésre kerültek a játszótéri játékok, a
Millenniumi Emlékparkban található kopjafa, kettõs kereszt,
padok. A közterületeken, valamint a faluba be- és kivezetõ
utak mentén összegyûjtöttük az eldobált hulladékot.

Örömünkre szolgált, hogy a lakosság körébõl is egyre
többen csatlakoztak a felhívásunkhoz, s tevékenyen részt
vettek a környezetünk védelme és tisztán tartása érdekében
szervezett programunkon.

Lévainé Soós Klára

Táncfesztivál
A tánc világnapját április 29-én ünneplik szerte a világon,

ebbõl az alkalomból rendeztünk táncfesztivált a Közösségi
Házban. A mûsorban szerepelt néptánc, látványtánc, hastánc
egyaránt.

Elsõként az agyagosszergényi néptánccsoport lépett színpadra.
A 6. osztályos tanulók elõadásában Széki táncokat láthatott a
közönség. Utánuk a petõházi általános iskola és az óvoda vegyes
csoportja következett, akik játékfûzést mutattak be. Nagy sikert
aratott a kapuvári Csiripiszli tánccsoport, akik a Szombathelyen
megrendezett IX: Szivárvány Gyermekfesztiválon arany
minõsítést kaptak. Õk Szatmári játékokat adtak elõ.

Ezt követõen a Génius tánccsoportjai léptek színpadra. Az
idei tanévtõl a petõházi általános iskolánkban is mûködik kihe-
lyezett tagozata a tánciskolának. Az óvodásokból és fõként alsó
tagozatosokból álló csoport három produkciót mutatott be.
Felléptek a továbbá a fertõszentmiklósi ovisok, valamint iskolá-
sok és azok a kapuvári csoportok, melyekben petõházi kislányok
is szerepelnek. A szebbnél szebb fellépõ ruhában színpadra lépõ
ügyes táncosokat tapssal jutalmazta a lelkes közönség.

A Bernadett Orientális Táncstúdió Fertõszentmiklósi Cso-
portja elõadásában hastáncot láthattunk. A táncosok a hastánc

számos stílusát vonultatták fel. Mûsorukban szerepelt a ha-
gyományos stílus mellett andalúz-, csörgõdobos, gipsy-, és
legyezõs tánc. Bemutattak egy különleges kelléket az ízisz
szárnyakat is.

Zárásként a Soproni Piruett Tánccsoport kánkán bemutatója
következett. A színpadra lépõ lányok pillanatok alatt ferge-
teges hangulatot teremtettek. Fellépésük hatalmas sikert
aratott.

Lévainé Soós Klára



A NYÁRI VIHAROKRÓL
Nyaranta sokan örömmel fogadják a

tikkasztó hõséget felváltó átvonuló ziva-
tarokat, amikor kicsit lehûl a levegõ, az
esõtõl feléled, megzöldül a természet, és
ahogy az ég egyre jobban borul, a levegõ
lassan telítõdik azzal a feszültséggel, ami

elõrejelzi: vihar következik. A nyár a vil-
lámlások szempontjából a legveszélyesebb
idõszak, ilyenkor akár 4–5 naponta is elõ
fordulhat villámlással együtt járó zivatar.

Elõször csak a fények derengenek fel
a látóhatárban, majd hosszú másodpercek

következnek addig, amíg a fülsüketítõ
dörrenés is elér hozzánk. Az elsõ dör-
gések után már következtetni is tudunk,
hogy milyen messze még a vihar. Nincs
más dolgunk, mint egyszerûen számoljuk
meg, hogy hány másodperc telik el a vil-
lámlás és a csattanás között. Az így ka-

Ifj. Sarkady Sándor tartott elõadást
március 25-én a Közösségi Házban, mely-
nek címe Sopron és környékének bom-
bázása volt. A résztvevõkkel ismertette
helytörténeti kutatásait, melynek során
feltárta a Sopron ellen irányuló légitáma-
dásokra vonatkozó legfontosabb adato-
kat.

A II. világháború idején az ország nyu-
gati megyéje hosszú ideig tûnhetett a bé-
ke szigetének. Az amerikai légistratégia
azonban az idõ elõrehaladtával Sopron
bombázását is tervbe vette. A légifel-

Sopron és környékének bombázása
vételeken elpusztítandó célpontként
jelölték meg a város két pályaudvarát.
Mivel a frontnak szánt utánpótlás vasúti
útvonala Sopronon keresztül vezetett,
ezért szét kellett bombázni azt. Az utolsó,
egyben legnagyobb és legsúlyosabb
bombatámadás a város ellen a szovjet
hadsereg kérésére indult, ugyanis támadó
csapataikat a térségben harcoló német és
magyar erõk feltartóztatták. „Az áldoza-
tok pontos száma nem ismert. Egy 1946-
os polgármesteri jelentés szerint a várost
összesen 9 légitámadás érte, és a háborús

cselekmények következtében 2200 fõ
vesztette életét.”

Az elõadás során rengeteg - az amerikai
pilóták által készített fényképet láthat-
tunk-, melyek a célpontra tartó bombákat,
s azok pusztítását, a találatok számát és
helyét jelezték.

Az elõadás kapcsán a hallgatóság meg-
ismerhette a Sopront és környékét érintõ
légitámadások tényeken alapuló, valóságos
történetét, amelyért ezúton is köszönetet
mondunk ifj. Sarkady Sándor történésznek.

Lévainé Soós Klára

Településünk idén 4. alkalommal csatlakozott a Kihívás Napja
rendezvénysorozatához. A sportjáték célja, hogy felhívja az ország
polgárainak, önkormányzatainak figyelmét a testmozgásra, a
közösségi játékokra. Mozgósítani szeretné a kicsiket és nagyokat,
a fiatalokat és öregeket, hölgyeket és urakat, azokat, akik szeretik
a sportot, és akik még nem szeretik, egyszóval mindenkit.

Településünk különbözõ pontjain többféle sportolási
lehetõséget kínáltunk falunk lakóinak. Legnépszerûbb program-
jaink a görkorcsolyázás, az aerobik, a nõi torna és az esti kerék-
pározás voltak. Az ifjúsági klubosok közül sokan próbálták ki a
tekézést. Az óvodában az egész délelõtt a sport jegyében telt, az
iskolások pedig fél 11-tõl kapcsolódtak be a programokba. A
nyugdíjas klub is kivette részét a mozgásból. Néptáncosaik a 11
órakor kezdõdõ „Táncol az ország” elnevezésû programban
vettek részt.

A legaktívabb gyermek Wágner Attila volt, aki az óvodai mellett
a délután folyamán, több rendezvényen is részt vett. A felnõttek
közül pedig Márk Lászlóné bizonyult a legsportosabbnak.

Lévainé Soós Klára

KIHÍVÁS NAPJA

Petõházi Krónika18. oldal
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pott számot aztán osszuk el hárommal,
így megközelítõleg megkapjuk, hogy
hány kilométerre van a vihar tõlünk. A
felhõzet sajátos szürkeséget ölt magára
és forrongásban látszik lenni, aztán feltá-
mad a szél, az esõ nagy cseppekben hull
alá és végül különös pattogó zajjal idõ-
közönként megered a jég. Csak néhány
percig szokott tartani, de sokszor az is
elegendõ, hogy tekintélyes jégréteggel
borítsa a földet és a vetéseket elpusztítsa.

Ezért célszerû megismerni azokat a
jelenségeket, amelyek a közelgõ viharra
figyelmeztetnek. Ezek az alábbiak lehet-
nek:

- Napközben az ég elsötétül, „vi-
harfelhõk” jelennek meg;

- Melegebb idõszakban a levegõ
párateltté, fojtottá válik;

- A vihar kitörését megelõzõen gya-
kori a teljes szélcsend, vihar elõtti csend”;

- A tavasztól õszig terjedõ idõszak-
ban gyakran hallható távoli mennydör-
gés illetve látható villámlás;

- A madarak nem énekelnek, és vé-
dett helyet keresnek;

Lehetséges óvintézkedések szélvi-
har-károk csökkentésére

- Az épületek ajtóit, ablakait be kell
csukni;

- Azokat a szabadban lévõ tárgyakat,
amelyeket a szél elsodorhat, le kell sú-
lyozni, vagy le kell kötözni;

- Haladéktalanul meg kell szüntetni
minden, a szabadban végzett tûzveszé-
lyes tevékenységet;

- A háziállatokat védett helyen kell
elhelyezni;

- Villámcsapás okozta károk elkerü-
lése érdekében húzzunk ki lehetõleg
minden a konnektorból;

- A villámcsapás okozta károk csök-
kenthetõk az épületek legmagasabb
pontjaira szerelt, szakszerûen megter-
vezett és kivitelezett villámhárítóval.

A NYÁRI BETAKARÍTÁSI
MUNKÁK TÛZVÉDELMÉRÕL
Lassan közeledik az aratás idõszaka.

Mindenkinek érdeke, hogy a sok mun-
kával megtermelt javak tûzkár nélkül
betakarításra kerüljenek.

A nyári betakarítási munkákban dol-
gozó erõ- és munkagépek tulajdonosai-
nak a gépek tûzvédelmi felülvizsgálatát
(a gépek szemléjét) el kell végezni. A
tulajdonos a felülvizsgálat eredményes-

ségérõl igazolást ad ki, amennyiben saját
maga nem vesz részt a betakarítási mun-
kákban. Az igazolást a gép fülkéjében
kell elhelyezni. A gazdálkodóknak az
alábbi tûzvédelmi elõírások betartását
kell szem elõtt tartaniuk:

- Betakarítási munkában résztvevõ
erõgépek tûzvédelme

- Munkagépek, kombájnok tûzvé-
delme

- Aratás tûzvédelmi elõírásai
- Szalmaösszehúzás, kazalozás tûz-

védelmi elõírásai

Kérésére egyesületünk további segít-
séget ad. Kérjük keresse fel egyik tagun-
kat, illetve látogasson el weboldalunkra.

KIRÁNDULÁS A SZABADBAN
Kirándulásaink alkalmával is vigyáz-

ni kell környezetünkre.

Erdõben csak a kijelölt helyen gyújt-
sunk tüzet a sütés-fõzés idejére. Elõfor-
dulhat, hogy száraz idõben egyáltalán
nem szabad az erdõben vagy annak köze-
lében tüzet rakni, mert ettõl a száraz avar
is meggyulladhat, és komoly kárral járó
erdõtûz keletkezhet. Mielõtt olyan hét-
végi programot terveznénk erdõben, erdõ
szélén, melyben szerepel tûzgyújtás (sü-
tés-fõzés), gyõzõdjünk meg arról, hogy
van-e életben tûzgyújtási tilalom.

Tûzgyújtási tilalom lehet:
- Országos Tûzgyújtási tilalom,
- Megyei szintû tûzgyújtási tilalom.

Tûzgyújtási tilalomról értesülhet web-
oldalunkról, illetve a községben kihelye-
zett hirdetõtáblákon!

A tûz helyszínét csak akkor szabad
elhagyni, ha meggyõzõdtünk arról, hogy
nem áll fenn újragyulladás veszélye.

Jó tanácsok:
- Csak szélcsendes idõben gyújtsunk

tüzet a szabadban!
- Erdõben csak a kijelölt tûzrakó he-

lyen tüzeljünk és csak akkor, amikor
nincs tûzgyújtási tilalom!

- A tüzet nem szabad õrizetlenül
hagyni, veszély esetén vagy ha már nincs
rá szükség, azonnal el kell oltani!

- A tûzgyújtás színhelyén olyan esz-
közöket kell készenlétben tartani, ame-
lyekkel a tûz terjedése megakadályoz-
ható, illetõleg a tûz eloltható.

A DOHÁNYZÁSRÓL
TÛZVÉDELMI SZEMPONTBÓL
A dohányzás - még ha oly káros is az

egészségre - végsõ soron magánügy, ha
nem zavarja környezetünket. A mérgezõ
füst azon kívül, hogy roncsolja a tüdõt,
szennyezi a levegõt, magában hordozza
a pusztító tûz keletkezésének lehetõségét
is. Kevesen gondolnak arra, hogy a do-
hány izzó parazsa 800 C° hõmérsékletû,
így lángra lobbanthatja a könnyen gyul-
ladó anyagokat.

Ha már dohányzunk, ne gyújtsunk rá
olyan helyen, ahol tilos és erre felirat is
figyelmeztet.

Ne gyújtsunk rá padláson, pincében,
tûzveszélyes anyagok közelében, erdõ-
ben és beérett gabonatáblák közelében.
És ami a legfontosabb ágyban sohase
dohányozzunk! Az izzó, mérgezõ füsttel
égõ ágynemû szén-monoxid mérgezést
okoz, az „áldozatjelölt” már nem is érzé-
keli, hogy körülötte lángol a szoba, és
valódi áldozattá válik.

Az ágyban történõ dohányzásnál min-
den haláleset úgy kezdõdik, hogy elõ-
ször a ruha, vagy az ágynemû gyullad
meg, majd a matrac, végül a kárpitozott
bútor, amelyen az áldozat a tûz kialaku-
lásakor feküdt.

Ne dobjon el senki égõ, parázsló gyu-
fát, cigarettát, hiszen mindkettõ tüzet is
okozhat. A hamu, a cigarettavég vagy a
pipa elégett maradéka hamutálba való és
nem a környezetbe, szemetes, vagy papír-
kosárba.

Tanácsok röviden és tömören:
- álmosan és ágyban soha ne dohá-

nyozzon,
- használjon nagy, széles éghetetlen

anyagból készült hamutartót,
- ne dohányozzon alkohol, vagy

gyógyszer hatása alatt,
- nyomja el cigarettáját a dohányzás

befejezése után,
- a hamutartót csak teljesen kihûlt

állapotban ürítse ki.

Gondolja meg! Ennyi tennivaló után
nem lenne-e olcsóbb és egészségesebb
leszokni a dohányzásról?
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Utcabálról jött a hír…
Igazi nosztalgikus hangulatú batyus

utcabálba hívunk minden bulizni vágyót

PETÕHÁZÁRA A JÓKAI UTCÁBA

Idõpont: 2010. július 3. 20 óra

Miki tészta
10dkg zsír,10 dk dió,30 dkg cukor,37

dkg liszt, 1 tojás és egynek a sárgája, 1
sütõpor, 1, vanília 3dl tej. A zsírt, cukrot,
tojást kikeverjük, hozzáadjuk a diót,
vaníliát és a sütõporral elkevert liszt felét.
A másik felét a tejjel váltakozva tesszük
bele. Ki zsírozott és lisztezett tepsiben
sütjük. Porcukrozva, vagy lekvárral
kínáljuk.

Petõházi krónika konyhája
Paradicsomleves más módon
20 dkg zöldség, 2 evõkanál olaj, 1

evõkanál liszt, 6 dl paradicsomlé, 8 dkg
cukor, só, 5 dkg reszelt sajt.

Az apróra vágott zöldséget megpirít-
juk az olajon, meghintjük a liszttel és
még egy kicsit pirítjuk. Feleresztjük 1-2
dl vízzel és a paradicsommal. Jól kifor-
raljuk majd összeturmixoljuk. Cukorral,
sóval ízesítjük, sajtgaluskát fõzünk bele.
Tálaláskor reszelt sajttal meghintjük.

Sajtos galuska
1 tojás, 4 dkg vaj, 4 dkg reszelt sajt, 1/

2 dl tej, liszt, só, liszt.
A tojást , sót, vajat kikeverjük, majd

hozzáadjuk a tejet és annyi lisztet hogy
galuskatésztát kapjunk. Forrásban lévõ
levesbe szaggatjuk.

Karalábéleves
2 karalábé, 20 dkg vegyes zöldség, 1

ek. liszt, 2 ek. olaj, pici pirospaprika. Az

apróra vágott zöldségeket és karalábét
az olajon megpirítjuk, meghintjük liszt-
tel és még egy kicsit pirítjuk, megszórjuk
pirospaprikával, felengedjük. Húsgalus-
kát fõzünk bele, tálalás elõtt fél órával.

Húsgaluska
12 dkg darált csirke vagy sertés hús,1

tojás, 3 dkg búzadara, 1 dkg liszt, só, õrölt
bors, vágott és legalább fél óráig pihen-
tetjük.

FELHÍVÁS
A vakáció ideje alatt, az idei

évben is szervezünk napközis
nyári tábort. Idõpont: 2010. július
12-16-ig, naponta 8.00-16.00
óráig. Helyszín: Közösségi Ház.
A részvétel ingyenes.

Tevékenységek: kézmûves fog-
lalkozások, túrázás, sport- és sza-
badidõs foglalkozások. Tábor-
zárás péntek este tábortûzzel.

Tízórait és uzsonnát minden
gyermek otthonról hoz. Ebédet
igény esetén térítés ellenében biz-
tosítunk.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

A tervezés könnyítése érde-
kében kérjük, hogy elõre jelezze
gyermeke részvételi szándékát,
valamint ebéd iránti igényét.

Jelentkezni július 10-ig lehet a
Közösségi Házban. A táborba
várjuk az óvodából kimaradó
leendõ elsõ osztályosokat is!

Lévainé Soós Klára

Ha pedig egyre tart a nyári zápor,
s esõ mossa arcunk,

akkor sem keseredünk el,
hanem tartunk egy

„Közösségi Ház-i bulit”!

Mottónk: Ha jöttök lesztek,
amit hoztok isztok, esztek!

Gyere el, s csináljunk egy örült
nagy bulit az éjjel!

Zene:
CSISZÁR DUÓ
ÉS KRISZTI

Kedves Petõháziak!
A nyári vakáció ideje alatt a Közösségi Ház

heti rendszerességgel mûködõ programjai változnak!

Nyáron szünetel
a tartásjavító gerinctorna és a jógafoglalkozás!

Szeptembertõl azonban újra várjuk Önöket a foglalkozásokra!
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Sportrovat

A labdarúgó csapatoknál a legutóbbi
beszámoló óta nemcsak beindultak a
különbözõ bajnokságok, hanem lassan
a végéhez közelednek a 2009/10-es baj-
nokság tavaszi szezonjának küzdelmei.

A felnõtt csapat a 28. forduló után a 3.
helyen áll, a bajnokságban 14 gyõzelem
és 6 döntetlen mellett 7 vereséget jegyez
a csapat, eddig 48 pontot gyûjtött. Ki-
mondottan jónak mondható a csapat
szereplése, ha a hátralévõ két forduló és
a kedvezõtlen idõjárás miatt kétszer
elhalasztott, Jánossomorja elleni mér-
kõzés eredményei a tervek szerint ala-
kulnak, csapatunk megszerezheti a
bronzérmet. Azt hiszem, ez minden vára-
kozásunkat felülmúlóan szép siker lenne.

Remekül szerepelt õsszel az ifjúsági
(U 19-es) csapat, és a 3. helyrõl várta a
folytatást. A tavasz egy árnyalatnyival

Beszámoló a Petõházi Sportegyesület
tavaszi eredményeirõl

gyengébbre sikerült, így jelenleg a 4.
helyen áll a csapat. Reméljük sikerül
megtartani ezt az elõkelõ pozíciót, ami
ismerve a nehézségeket nagyon szép
eredmény lenne a fiataloktól.

A serdülõ (U 15-ös) csapatunk is
remekül helytállt a 13 csapatosra bõvült
mezõnyben. Õk már befejezték a bajnok-
ságot, 11 gyõzelem és 1 döntetlen mel-
lett 12 vereséget szenvedett a csapat, ez
a 9. hely megszerzését tette lehetõvé.
Csak gratulálni lehet mindenkinek, aki
részese ennek a szép eredménynek.

A tekecsapat az NB-II észak-nyugati
csoportjának küzdelmeit az õszi szezon
után a 10. helyen zárta, 11 mérkõzésbõl
3 gyõzelem és 8 vereség volt a mérleg.
Sajnos a tavasz nem úgy sikerült, ahogy
szerettük volna, csak egy-egy gyõzelem
és döntetlen jelentett pontszerzést, így a

12. helyen fejeztük be a bajnokságot, ami
egyben búcsút is jelent az NB-II-tõl. Re-
méljük, hogy ez a gyenge szereplés nem
szegi kedvét a játékosoknak és hamaro-
san újból szép sikerekrõl számolhatunk
be.

Az egyesület március 26-án tartotta
évi rendes közgyûlését, ahol a szakosz-
tályok 2009-rõl szóló beszámolóit és az
egyesület gazdálkodásáról tartott beszá-
molót fogadta el egyhangúlag a szép
számban megjelent tagság.

A bajnokságok végeredményeirõl, a
nyári felkészülésrõl a Krónika következõ
számában számolunk be tisztelt olva-
sóinknak.

Addig is: Hajrá Petõháza!

Piskolti Béla
SE elnök

Korábbi cikkünkben örömmel ad-
tunk hírt arról, hogy településünkön az
óvodás- és kisiskolás korosztály milyen
nagy lelkesedéssel és kitartással futbal-
lozik. Talán kevesen tudják azt, hogy
ez a kis csapat elsöprõ sikerrel képvi-
selte Petõházát az U9-es korosztály ta-
vaszi fordulóján, 2010. március 27-én,
melyet településünkön tartottak meg.
Zsúfolásig megtelt a strand parkolója
már a kora reggeli órákban, hiszen öt
csapat és lelkes szurkolóik érkeztek
hozzánk, hogy összemérjék tudásukat.
Két lelkes kis focistánk (Kocsis Marcell

A PETÕHÁZI ÖSSZECSAPÁS
és Tóth Lionel) így emlé-
kezik erre a napra:

Március 27-én mérkõz-
tünk meg az ellenfelekkel.
Az ellenfeleink az SC Sop-
ron, az SVSE, az FSE, a
Hegykõ és a Nagycenk
voltak. Elsõként a Nagycenk
csapatával játszottunk és 5-
2-re nyertünk. Másodszorra
az SVSE csapatával kerül-
tünk össze és 2-0-ra nyer-
tünk. Szerencsére bekerül-

tünk a döntõbe, ahol az SC
Sopron ellen mérkõztünk, és
1-0-ra megnyertük a döntõ
mérkõzést. A meccs után na-
gyon elfáradtunk, ezért
pihentünk egy kicsit, közben
izgatottan vártuk az ered-
ményhirdetést. Végül kide-
rült, hogy elsõk lettünk. Bol-
dogok voltunk, mert a nagy,
városi csapatokat is sikerült
legyõznünk.

 A dobogó második foká-
ra álhatott föl az SC Sopron

csapata. Harmadik helyezést ért el a
hegykõi csapat. Negyedik lett az SVSE
foci klubja. Ötödik helyezést szerzett
az FSE csapata. Végül kiderült, hogy
utolsók lettek a nagycenkiek.

Büszkék lehetünk arra, hogy ilyen
lelkes és sikeres utánpótlás mûködik
Petõházán. Bízunk abban, hogy közü-
lük minél többen kamatoztathatják
tudásukat néhány év múlva a serdülõ,
az ifjúsági, majd a „nagy” csapatunk-
ban.



A Föld napja alkalmából az Ifjúsági Klub a játszótéri
játékok festését vállalta. Ekkor íródott az alábbi vers.

A nagy festés

„Süni” kezében ecset,
játszótéren festeget,
ám a többiek se restek,
hisz a klubtagság kötelez,
nem lógnak õk a szeren,
vagy igen?
Barnulnak a hinták, csúszdák,
falovak,
megújulva várják
az apróságokat. Kissné Horváth Júlia

KERÉKPÁRTÚRA!
Programunkra várunk minden sportbarát

gyermeket, családot egyaránt.

2010. július 2-án, pénteken

Útvonal: Petõháza-Fertõboz majd vissza.
Indulás: 9 órakor a Közösségi Ház elõl

Amire szükséged lesz:
- jól felszerelt kerékpár
- fényvisszaverõ mellény
- hideg élelem

Program: Tízórai a hegykõi játszótéren
Hidegség: az Árpád kori Szent András
templom megtekintése-Fertõboz: Gloriett-ki-
látó - hazaút pihenõ a fertõszéplaki játszó-
téren.

Jelentkezési határidõ: 2010. június 28. hétfõ

Jelentkezés:
Lévainé Soós Klára: 06-30/99-33-934
Zombóné Györe Tímea: 06-30/268-98-45
Rádler-Baumgartner Ildikó: 06-20/96-44-260

Tekerj Velünk!
Esõ esetén új idõpont júl. 5. hétfõ!

JÚLIUS:
~ Júl.3. Batyus utcabál (Jókai utca)
~ Kirándulás: Aerobik Klub
~ Júl. 12-16 Nyári tábor
~ Kirándulás: Zalaegerszeg AquaCity

Vízicsúszda és Élménypark

AUGUSZTUS:
~ Balatoni hétvége: Ifjúsági Klub
~ Kiállítás: Höveji csipke
~ Megemlékezés: aug. 20.
~ Kerékpártúra: Ifjúsági Klub
~ Nyári est: Közösségi Ház belsõ

udvar (zene, filmvetítés)

SZEPTEMBER:
~ Egészségdélután
~ Szept. 25. 2 éves a Közösségi Ház
~ Elõadás pszichológiai témában

Programajánló!

Gloriett-kilátó Zalaegerszeg, AquaCity

Petõházi Krónika22. oldal



Petõházi Krónika23. oldal

Kedves Petõháziak!
Valamennyien értesültünk az ország északi részét sújtó árvízrõl, melynek következtében nagyon

sok honfitársunk került nehéz, gyakran kilátástalan helyzetbe.
Önkormányzatunk Képviselõ-testülete június 7-én tartott ülésén határozott arról, hogy

támogatja edelényi gyerekek falunkban történõ nyaraltatását.
Július 12. és 16. között rendezzük meg hagyományos nyári napközis táborunkat. Ide várjuk az

Edelénybõl érkezõ vendéggyerekeket, akik számára az utazást és az itt tartózkodást is szeretnénk
ingyenessé tenni.

Arra kérjük Önöket, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz, és közösen összefogva
nyújtsunk segítséget a bajba került családoknak, gyerekeknek! Elsõsorban anyagi támogatást
várunk, melybõl a táboroztatás költségeit fedezzük, de természetesen egyéb adományokat is szívesen
fogadunk. Az óvodában, a boltokban, a Polgármesteri Hivatalban és a Közösségi Házban helye-
zünk el az adománygyûjtõket, melyekben az edelényi gyerekek petõházi nyaralásához várjuk a
felajánlásokat.

Külön gyûjtést is szervezünk. Az edelényi szakemberektõl kapott információk szerint leg-
nagyobb hiány a személyes higiénéhez szükséges eszközökben mutatkozik: tusfürdõ, fogkrém,
sampon, tisztitó-fertõtlenítõszer, mosószer, gyermekruha, pelenka.

A gyûjtés idõpontja 2010. július 7-én, 9.00–17.30 óráig, helyszíne: Közösségi Ház.
Az így összegyûlt adományokat az Önkormányzat kisbuszával juttatjuk majd el Edelénybe.
Kérünk mindenkit, hogy adományaikkal segítsék a rászoruló családokat!
Bõvebb információ kérhetõ az alábbi telefonszámokon:

Zombóné Györe Tímea: 06-20/5173-466
Lévainé Soós Klára: 06-20/2309-706

„Bizony mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”
(Mt 25,40)

Támogatásukat elõre is megköszönve, s az összefogás erejében bízva:

Petõháza Község Önkormányzata
Gondoskodás Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgáltató

Oázis Közhasznú Nonprofit Kft.



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
A fotókat készítették az Életképek és a Krónika rovathoz: Csiszár Renáta, Kissné Horváth Júlia és Holper Ferenc

Nyomdai munkák: Rábaközi Nyomda, Himod, Széchenyi u. 43. Felelõs vezetõ: Kovács Gyõzõ

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.

Kihívás Napja az iskolában Kihívás Napja az óvodában

Kihívás Napja: biciklizni indul az ovis csapat Kihívás Napja: délutáni görkorcsolyázás

Kihívás Napja: iskolások verseny közben Kihívás Napja: játék közben az ovisok


