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Juhász Gyula

Március idusára
Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idõk végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születõ tavasznak.
Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derûs fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.
Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai
És lángoló Petõfi szava zengett,
Kokárda lengett és zászló lobogott;
A költõ kérdett és felelt a nemzet.
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót
Lelkes tömeg, de munka dala harsog,
Szépség, igazság lassan megy elõre,
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövõbe.
De azért lelkünk búsan visszanéz,
És emlékezve mámoros lesz tõled,
Tûnt március nagy napja, szép tavasz,
Mely fölráztad a szunnyadó erõket,
Mely új tavaszok napját égre hoztad,
Mely új remények ibolyáját fontad.
Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!
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Önkormányzati hírek
Köszöntöm a Petõházi Krónika Tisztelt Olvasóit.
A Képviselõ-testület 2010. december 14-én és 21-én tartott
ülésein foglalkozott a helyi adókkal. Tekintettel arra, hogy a
MCZRT petõházi gyárának bezárásával jelentõsen lecsökkent
az iparûzési adó bevételünk, a Képviselõ-testület úgy ítélte
meg, hogy az így kiesett bevételünk pótlására módosítani kell
az építményadó rendeletünket és be kell vezetni új adónemként
a telekadót. Mindkét esetben elsõdleges cél az volt, hogy ne
terheljük lakosainkat.
Mindkét adónemnél a bevallási nyomtatványokat mindenkinek ki kell tölteni. A magánszemélyeknél, amennyiben
vállalkozási tevékenységet nem folytatnak és kizárólag a lakóingatlanuk áll tulajdonukban adóterhet nem jelent a módosítás.
A Képviselõ-testület 2010. február 14-én tartott ülésén
tárgyalta az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1.
fordulóját. A költségvetésünk fõbb számadatai: bevételi és
kiadási oldal: 464.019.000 Ft. Tartalék: 241.170.000 Ft.
Tervezett beruházásaink:
Nemzeti Diverzifikációs Programban benyújtott pályázaton
39.162.326 Ft támogatást nyertünk. Ennek keretében kerül
sor a Közösségi ház emeletén, cukoripari és helytörténeti
kiállítás valamint kisebb elõadótermek kialakítására. A
tekepályán külsõ homlokzati szigetelés, nyílászáró csere,
tetõhéjazat csere és teljes belsõ festés valósul meg. A Dózsa
Gy. utcában egy jelentõs zöldterület fejlesztés lesz, parkosítással pihenõhelyek kialakításával. Sajnos itt a meglévõ járda
felújításra nem lehetett pályázni, így azt Önkormányzatunk
önerõbõl vállalta. A negyedik helyszín a ravatalozó festése és
külsõ faszerkezeteinek mázolása.
(Folytatás a 2. oldalon!)
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Önkormányzati hírek
(Folytatás az 1. oldalról!)
LEADER IV. tengely pályázatán a
tekepálya belsõ felújítására nyert
1.600.069 Ft felhasználásával valósítjuk
meg a tekepálya vizesblokkjainak felújítását. A beruházásokra a közbeszerzési
eljárás márciusban indul és reményeink
szerint a kivitelezési munka májusban
megkezdõdik.
Lakossági észrevételek alapján tervezzük járda építését, amely a Kerekes
és Mátyás király utcákat köti össze a
Dózsa Gy. utca járdájával. Amennyiben
pályázati lehetõség lesz járda helyett
kerékpár út építésére kerül itt sor.
Zárt rendszerû csapadékvíz elvezetést
a Rákóczi utcában , valamint a Rákóczi
utcai kertek tó felöli oldalán tervezzük.
A 85-ös fõút SHELL kút felöli bekötõ
útjának (az ún. fekete út) felújítására
pályázni szeretnénk.
Az Önkormányzat költségvetése a
2011-es évben is lehetõséget biztosít
arra, hogy az elõzõ évekhez hasonlóan

biztosítsuk támogatásainkat, itt csak a
nagyobbakat kiemelve: egyesületeink
támogatása, nyugdíjas utalványok, a
tankönyv támogatás, beiskolázási támogatás, Bursa pályázat, HPV védõoltás
költségeinek átvállalása.
Továbbra is minden ingatlan részére
biztosít Önkormányzatunk a 2011-es
évben egy 3 m3-es konténert. Próbaként
tervezzük zöld hulladék összegyûjtésére
30 m3-es konténerek biztosítását.
Szeretném felhívni az ebtartók figyelmét arra, hogy minden esetben bírságot
szabok ki, amennyiben bejelentés
érkezik, hogy a kutyák közterületen kóborolnak. A bírság összege 30.000 Ft-ig
terjedhet, ami ismételten is kiszabható.
Petõháza területén több ingatlantulajdonos is engedély nélkül tárol közterületen különbözõ anyagokat. Több esetben elõfordul az is, hogy az úttest mellé
különbözõ anyagokat helyeznek ki
(kövek, karók, betondarabok). Ezeknek
a tárgyaknak a kihelyezése balesetveszélyes. Sajnos sokan tárolják gépjármû-

Petõházi Polgári Kör tájékoztatója
2002-ben alakult meg falunkban a
Polgári Kör Egyesület, amely, mint
ahogy neve is jelzi, elsõsorban a polgári
értékrend megõrzését és megújítását tekinti céljának, s alapvetõen kulturális,
szociális, közérzetjavító, hagyománytisztelõ céllal alakult meg. Rendszeresen, évrõl évre részt veszünk jótékonysági akciók lebonyolításában. Egyesületünk legnagyobb bevételi forrása a minden évben, a farsang idõszakában megrendezésre kerülõ bál nyeresége, melyet
az elmúlt évben a következõk szerint
használtunk fel.
• A 2010-es évben ebbõl támogattuk
20 000 Ft-tal ifj. Sarkady Sándor legújabb könyvének megjelenését. Õ több alkalommal is járt falunkban, tartott elõadást, vagy éppen ünnepi szónokként köszönthettük egy-egy megemlékezésen.
• Hagyományainkhoz híven az elmúlt
évben is támogattuk a Gyermeknapi rendezvényt. A Habakuk Bábszínház fellépési költségeinek egy részét, mintegy
50.000 forintot vállalt fel az Egyesület.
• Csatlakoztunk az edelényi árvízkárosultak megsegítésére kezdeménye-

zett helyi akcióhoz is. Ennek keretében
50.000 forintos ajándékcsomagot állítottunk össze a falunkban vendégeskedõ
gyerekek családjai részére.
• Az októberi iszap-katasztrófát követõen pedig 20.000 forint támogatást
szavazott meg az Egyesület tagsága a
Kolontáron élõ Fuchs család részére.
Az idei évben február 5-én tartottuk
meg farsangi bálunkat, melynek bevételét idén is jótékonysági célokra fordítjuk.
Köszönjük minden kedves bálozónak,
hogy részvételével támogatta rendezvényünket, s ezúton is köszönetet mondunk
támogatóinknak a felajánlásokért, tombolatárgyakért.
Továbbá kérjük, hogy amennyiben
egyet ért céljainkkal, elképzeléseinkkel
személyi jövedelemadója 1%-val támogassa Egyesületünket.
Petõházi Polgári kör Egyesület:
18973970-1-08
HAJRÁ MAGYARORSZÁG, HAJRÁ
PETÕHÁZA!
Lévainé Soós Klára

veiket, mezõgazdasági gépeiket is közterületen. Felhívom a petõházi ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy közterületen 48 órán túl csak polgármester által
kiadott közterület-használati engedéllyel lehet az abban meghatározott
anyagot, a meghatározott módon és ideig
tárolni.
Kérem az ingatlantulajdonosokat,
hogy a közterületen tárolt valamennyi
anyagot távolítsák el, gépjármûveik tárolásáról, parkolásáról saját ingatlanukon
belül gondoskodjanak 2011. március 15tõl a közterületen engedély nélkül tárolt
anyagok esetén szabálysértési eljárást
folytatunk le. A bírság összege 30.000
Ft-ig terjedhet, ami ismételten is kiszabható.
Kérem tisztelt lakosainkat, hogy fenti
kötelezettségeiknek a biztonságos lakókörnyezet megteremtése érdekében
mindenki önként tegyen eleget!
Horváthné dr. Dávid Mária jegyzõ

FELHÍVÁS 1%
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák a falunkban mûködõ
egyesületeket! A következõ helyi szervezetek tudják fogadni
a felajánlásokat:
„Petõházáért” Közalapítvány:
18539185-1-08
Petõházi Horgászegyesület:
19106214-1-08
Petõházi „Nefelejcs”
Nyugdíjas Klub Egyesület:
18535648-1-08
Petõházi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület
18539130-1-08
Petõházi Polgári Kör
Egyesület:
18973970-1-08
Petõházi Sportegyesület:
19882503-1-08
TÁMOGATÁSUKAT
ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK!
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Kövesházi István emlékére
Szomorúan értesültünk róla, hogy
március 4-én elhunyt Kövesházi István,
a Petõházi Cukorgyár egykori fõkönyvelõje, a petõházi labdarúgás legendás
alakja.
Kövesházi István 1925. január 10-én
született Kapuváron. Az elemi iskola
elvégzése után Sopronba, a Fáy András
Kereskedelmi Középiskolába került, ahol
1944-ben érettségizett. Felvételt nyert a
budapesti Közgazdasági Egyetemre, ahol
megkezdte tanulmányait, de a háború
közbeszólt, bevonult katonának és 1944
karácsonya elõtt szovjet hadifogságba
esett. Hétévnyi megpróbáltatás után 1951ben térhetett haza, és Petõházán, a cukorgyárban kapott munkát. Végigjárva a hivatali ranglétrát, 1975-ben a gyár fõkönyvelõje lett. 1985-ös nyugdíjazásáig ezt a
felelõsségteljes beosztást töltötte be. Kiemelkedõ szakmai munkáját magas állami
kitüntetéssel ismerték el.
Alakja elválaszthatatlanul összeforrt
szeretett sportágával, a labdarúgással.
Rajongásig szerette a focit, a játékot
magát, de nagy szeretettel és megbecsüléssel fordult a labdarúgók felé, legyenek
akár csapattársak, vagy gondjaira bízott
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fiatalok. Nagyon büszke volt arra, hogy
17 évesen bemutatkozhatott az SVSE
felnõtt csapatában. Petõházán, ahogy Õ
írná csupa nagy betûvel, a KINIZSI-ben
1952-ben játszotta elsõ mérkõzését és
összesen hét évig szerepelt a csapatban,
az utolsó évben már mint játékos-edzõ.
Tudatosan készült az edzõi hivatásra.
1959-ben a Testnevelési Fõiskolán szerzett segédoktatói képzettséget, majd
1968. augusztus 1-én megkapta edzõi
oklevelét. 189 mérkõzésen dirigálta a
Kinizsi felnõtt csapatát, ugyanakkor
kiemelkedõ szerepe volt az utánpótlásnevelésben is. Nagy érzékkel ismerte fel
a tehetségeket, minden segítséget megadott nekik, hogy jó labdarúgókká váljanak, pályafutásukat nagy szeretettel
kísérte végig, figyelte tanítványai sorsának alakulását a civil életben is. Mindig
büszke volt sikereikre, boldogulásukra.
Kövesházi István a petõházi sport fáradhatatlan, precíz krónikása volt. 1997ben megjelent munkája, a Petõházi Labdarúgás 50 éve a focirajongók bibliájává
vált, sugárzik belõle az a tisztelet és szeretet, ahogy a szerzõ érzett a labdarúgás,
a labdarúgók iránt.

A közösség érdekében végzett munkáját Petõháza Önkományzata 2009-ben
„Petõházáért Emlékérem”-mel ismerte el
és tudjuk, hogy nagyon nagyra tartotta
ezt az elismerést.
Családja, gyermekei, unokái nagyon
fontos szerepet játszottak életében,
nagyon figyelt rájuk és minden segítséget megadott nekik, hogy megtalálják
helyüket az életben és sikeresek legyenek. Különösen István unokája labdarúgó pályafutását kísérte nagy figyelemmel és gondoskodással, nem hiányozhatott egyetlen mérkõzésérõl sem.
Mint ahogy nem hiányozhatott a
petõházi csapat edzésérõl, mérkõzésérõl
sem, legyen bármilyen mostoha az idõjárás, legyen bármilyen nehéz helyzetben a csapat, ott volt a lelátón, a pálya
mellett és szorított kedvenc együtteséért,
klubjáért. Tudjuk, hogy csak személyében nem lehet a továbbiakban velünk,
de tekintete odaátról is a petõházi labdarúgást vigyázza.
Emlékét kegyelettel megõrizzük,
nyugodjon békességben!
Piskolti Béla
elnök Petõházi SE

A Petõházi Nefelejcs Nyugdíjas Klub Egyesület közhasznúsági jelentése
A Petõházi Nefelejcs Nyugdíjas Klub Egyesület, mint
közhasznú szervezet a Ksztv.-ben elõírt éves (2010 évi)
BESZÁMOLÓJÁT a közgyûlés 2/2011 (02. 07.) NYE.Kgy.
HATÁROZAT-ával elfogadta:
2010 évi egyszerûsített közhasznúsági mérleg és eredmény
levezetést is tartalmazó számszaki beszámoló jelentést
célfeladat szöveges értékeléssel.
2010 évi egyszerûsített éves számviteli adatai:
Mérleg fõösszege: (e Ft-ban) 1.321 /1.320.937
Befektetett eszközök:
0
Forgóeszközök:
1.321
Saját tõke:
1.321
Kötelezettség:
0
Összes bevétel:
1.321 /1.320.937
Összes költség:
993
/993.355
Tárgyidõszaki eredmény:
328
/327.582

Ft/

- Kulturális feladat éves tevékenység 3/4 része - kistérségi
találkozók, meghirdetett versenyeken fellépés (vers, tánc, ének,
teke, kártyaparti stb.) 10-15 alkalommal.
Helyi rendezvényeken részvétel szerepléssel, közremûködéssel stb.
- Környezetvédelem – temetõk, közterületek takarítása –
tavaszi nagytakarítás
- Gyermek- és ifjúságvédelem - gyermektáborban besegítés
a gyermekek étkeztetésénél, felügyeletük ellátásában.
A részletes beszámolók az egyesület elnökénél hétfõi foglalkozási napokon megtekinthetõk.
Petõháza, 2011. febr. 17.

Ft/
Ft/
Ft/

Az egyesület közhasznúsági tevékenységeinek az alapszabályban rögzítettek szerint eleget tett:
- Egészségmegõrzés - eü-i elõadások, szûrések, biotermék,
bemutatók.
- Szociális munka - idõsek segítése, beteglátogatás, jelzõszolgálat.

Összeállította:
Gazdag Istvánné Egyesület Titkára
A Petõházi Nefelejcs Nyugdíjas Klub Egyesület megköszöni támogatóinak személyi jövedelemadójuk 1 %-át. 2010- ben
befolyt összeget 23.773 Ft-ot kulturális célfeladat teljesítéséhez használtuk fel – kulturális örökségünk ápolása körében,
ének-zene, tánc, vers tanulásához, mûveléséhez.
Kérjük továbbra is támogassák egyesületünket!
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Iskolánkban történt
A petõházi iskola harmadikos és Orsolya és Gyõrfi Cintia 2. osztályos,
negyedikes tanulóival február elején a Bujtás Barbara Zsuzsanna és Németh
Fertõszéplaki Tájházakba látogattunk, Vivien 3. osztályos, Csiszár Szimonetta
ahol a „Paraszti polgárosodás tárgyi és Rádler Aliz 4. osztályos tanulóinkkal.
világa, nemzeti jelképek” címû vándor- Nagyon büszkék vagyunk rájuk, hiszen
kiállítást tekintettük meg.
ügyesen szerepeltek.
A vándorkiállítás 16 tablón mutatta be
Horváth-Kis Katalin és Bujtás Barbara
a XIX. sz. második felében lezajlott pol- Zsuzsanna is 3.-3. helyezést értek el saját
gárosodási folyamatot. Megismertetett korosztályukban a „K. László Szilvia: Ki
bennünket a paraszti gazdaságokban és van a telefonban?”, illetve a „K. László
a földmûvelési módokban bekövetkezett Szilvia: Erdei igazság” címû versekkel.
változásokkal. Kishegyi Gyula tanár
Gratulálunk kisdiákjainknak!
bácsi érdekes – a korosztályhoz alkalmazkodó - elõadása kapcsán sok értékes ismeretet szerezhettünk.
A vándorkiállítást
saját tárgyi anyaggal
és a korszakhoz kapcsolódó, térségünkben gyûjtött tárgyakkal is kiegészítették.
Ezek közül már néhányat ismertek tanulóink. Az eligazodásban sokat segített nekünk Piskoltiné Magyar Marianna tanárBujtás Barbara Zsuzsanna 3. o.
nõ, aki szívesen, kedés Horváth-Kis Katalin 1. o.
vesen válaszolt gyermekeink kérdéseire.
Marianna nénivel a kemencés foglalkozHagyományos farsangi bálunkat febtatóban - mézeskalácsból - Kossuth- ruár 26-án tartottuk a Közösségi Házban.
címert is készítettünk. Mindenki örömMint minden nagyobb rendezvény
mel vett részt a foglalkozáson.
elõtt, izgalommal készültünk. Arra
Örültünk az ajándék kiadványnak is, törekedtünk, hogy Szülõ, gyermek, s
amely feldolgozza a kiállítás anyagát. minden kedves vendég jól érezze magát
Köszönjük!
ezen a délutánon, s hogy közösen, együtt
Február 16-án Nagylózson – alsó tago- szórakozzunk a gyermekekkel.
zatosok számára - rendezett szavalóversenyen vettünk részt tehetséges diákKöszönjük a kedves Szülõknek, s minjainkkal: Bencze Léda, Horváth-Kis den támogatónknak, hogy hozzájárultak
Katalin és Illés Anna 1. osztályos, Both a bál sikeres lebonyolításához.

Ügyesen szerepelt Génius tánccsoportunk, s hatalmas tapsot kapott néptánccsoportunk is.
A jelmezes felvonuláson nem gyõztünk csodálkozni, hogy milyen sok szép,
igényes jelmezt láthattunk. Minden jelmezesnek kis ajándékkal kedveskedtünk,
az elsõ 3 helyezett pedig még további
meglepetésben részesült. 1. helyezést ért
el Fõzõ Krisztián, aki kártyalapnak
öltözött. 2. lett Horváth Flórián, szõlõsgazda, 3. pedig Belsõ Richárd, aki lányként mutatkozott be. Gratulálunk!
A „Rokonok” együttes gondoskodott
a jó hangulatról. Kellemes zenéjükre
öröm volt táncolni.
A két részletben lebonyolított tombolasorsolást mindenki izgatottan várta.
Sokan értékes nyereményekkel lettek
gazdagabbak. Igyekeztünk - és sikerült
is megoldani -hogy minden tanulónk
nyerjen valamit, s ne üres kézzel, csalódottan távozzanak.
Örültünk, hogy a kedves Szülõk is
bekapcsolódtak a mulatságba, s táncoltak
velünk együtt, hiszen: „Az emberek
egymásért születtek.” (Marcus Aurelius)
Reméljük, jövõre is ilyen jó hangulatú
bált szervezhetünk.
Sass Andrásné
tagintézmény-vezetõ

KEDVES LÁNYOK és FIÚK!

AQUAFITNESSRE ALAPULÓ EDZÉS

Ha szeretnél egy jó csapat tagja lenni!
Szeretnéd testedet formálni, edzeni, szeretnél zenére mozogni!
Esetleg még Aquafitness bemutatón is szeretnél részt venni!
Gyere Te is az Aquafitnessre alapuló edzésre!

HARC A KILÓK, ÉS A NARANCSBÕR ELLEN!

ELSÕ EDZÉS IDÕPONTJA:
FERTÕSZENTMIKLÓS MÛVELÕDÉSI HÁZ
március 18-án (péntek) 17 óra
PETÕHÁZA KÖZÖSSÉGI HÁZ
március 24-én (csütörtök) 17 óra

Elsõ edzés idõpontja:
Fertõszentmiklós, MÛVELÕDÉSI HÁZ:
március 21-én (hétfõ) 18, 30 óra
Petõháza, KÖZÖSSÉGI HÁZ:
március 25-én (péntek) 18,30 óra

Esetleg már hallottál az Aquafitness jótékony hatásáról,
de még nem próbáltad? Itt az ideje, hogy megismerd!

Petõházi
Egyházközség hírei
Kedves Krisztusban szeretett Testvéreim!
„Ébredj föl, ébredj föl, kelj föl.
Jeruzsálem!” (Izaiás 51,l7a.)
Néha-néha elõfordul, hogy visszaemlékszünk az éjjeli álmodásunkra. Természetünkben minden éjjel álmodunk és az
álmaink történetének részeseivé válunk.
Azonban csak kevés olyan jó élményû
visszatérõ álmunk van, amelyre a nappali
ébrenlétünkben emlékszünk. Mégis
vannak ilyen nappali visszaemlékezéseink. Sõt olyanok is, amelyeket ismétlõleg
is átélünk. És bátorkodunk elmondani
családtagjainknak, szomszédainknak,
például: szép és gondozott autópálya
szélén jártunk. Pontosan le is tudnám festeni az útszéli vágott füves szegélyt, a
kettõs korlát fehér szalagját, amely elõre
viszi tekintetünket a messzebb lévõ úti
célra: a szél- és forgalomcsendes utat.
Családtagjaink halála után, vagy a temetõi sírbolt elmélkedõ imádsága közepette
úgy érezzük, hogy mi is mintha egy meghatározatlan idõre itthagynánk a földi menedékhelyünket és egy szebb és tágasabb csoda-világba lépnénk át. – Különös élményünk van néha otthon a csendes esti, özvegyi szobában, amikor nézzük a halk televíziót vagy végezzük az estéli imádságainkat. És akkor megcsikordul az ajtó. A
mûködõ televízió kikapcsol. – Az elsõ
ijedelem után eszünkbe jutnak az eltávozott
szeretteink, és kedves párbeszédbe kezdünk
Õvelük. Mintha az õseink szólnának
hozzánk és vigaszt nyújtanak, vagy éppen
izgalmat keltenek bennünk.
A fenti szentírási idézetben egy másik
világ ébredésérõl van szó. Ami régen
elmúlt, az él tovább, de valahogyan másként. Jobban és a régi idõk után lelkiebben és szeretetben gazdagodva kellene
tennünk, amit még megtehetnénk. – A
temetési gyászszertartásokkor összevetjük a földi világban szerzett lelki kincseinket és az odaáti vágyakozásainkat.
Ahol az Úr letöröl szemünkrõl minden
könnyet és ott nem lesz sírás és jajgatás,
hanem minden jóra változik. Ahogy a
természet sóhajtozik egy jobb jövõre,
úgy a mi lelkünk is szárnyalni kíván egy
beteljesedett életre. Ahol igazságot lel a
sértett lélek. A megalázott és néha megszégyenített lelkünk jogos igazságra vágyik. Az isteni tiszta szeretet, ahol nincs
kérkedés és alakoskodás.
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Húsvéti gondolatok
Krisztus Urunk megváltotta életünket
1979 éve. Erre vágyakoztak régen az
egyiptomi, sumér, akkád kultúrák papjai
is. Én mint papotok - és papjaink - nagyobb lelki hatalmat kaptam Jézustól,
mint elõtte bárki a hívek szolgálatára. Mi
többet tudunk és élünk át.
Mégis Krisztus keresztjébõl nem mindig születik jobb nemzedék. Azonban
folyamatosan árad a mai „Szent Mag”
kitartása és gyümölcse: sugárzik felénk,
köszönet nékik.
Az elmúlt napok friss híre, hogy egy
templomba járó férfi 68 éves buszsofõr,
aki képviselõi testületi tag volt egy kis
Komárom-megyei falucskában, öngyilkos lett Júdás apostol módjára. Mégis neki is ott a reménye, hogy a meg nem értett
földi élet, és a betegségben megkapott
szenvedés után egy fényút várja, amelynek végén ott van Jézus.
Egy 92 éves dédmama, akinek 13
leszármazottja lett a földi életében, szoReviczky Gyula

Feltámadás
Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Sziveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az istenember
Gyõzedelmesen!
Akik tanait gyülölték,
Meg nem ölheték.
Nem rejthette sír magába
Égi szellemét.
Mert égbõl eredt s nem is volt
Születése sem...
Feltámadt az istenember
Gyõzedelmesen!
Kettõs ünneplés azóta
Minden kikelet!
A mennyországé s a földé...
Ünnepeljetek!
Adjatok hálát, hogy ismét
Új világ terem,
S feltámadt az istenember
Gyõzedelmesen!

morúan mondta a beteg ágyán, hogy elhagyták az õsi hitet: nem járnak templomba
és otthon sem imádkoznak. Lelki gyötrelmét végig a szent átköltözés gyümölcsére
irányította. Reméli, hogy nemzedéke
rátalál a Fényre. Az igazi katolikus hitre.
Halála után a hitben egyik tékozló idõs
leánya azóta már templomba jár és vezekel.
Jézus Krisztus feltámadása gyógyír az
elrontott múltbeli életünkre és segítség
a holnapra. – Hitgyakorlás alapja a bensõleg megtért lélek. Van, akinek a nagyböjt túl hosszú, nem is negyven napig
szenved, hanem sokkal tovább. – A végén ott lesz a leegyszerûsödött gondolat,
a hitben, templomban és családszeretetben lekötelezett élet. Nem minden fontos, amit körénk árasztanak, hanem az a
fontos, amit mi a hitben teremtünk meg
magunk köré a feltámadt Jézus erejében.
Solymos Mihály plébános
2011 Húsvétján
Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicsõ;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nõ;
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen...
Feltámadt az istenember
Gyõzedelmesen!
Adjatok hálát s virágot,
Tömjént hozzatok.
Hallelujah! hallelujah!
Zengje ajkatok.
Mert feltámadtok ti is még
Valamennyien,
Mint az istenember egykor:
Gyõzedelmesen.

Petõházi
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Ornitológiai Világbajnokság
Ornitológiai Világbajnokságot rendeztek 2011. január 19. és 29. között a
franciaországi Tours-ban. Miért is szerepel ez a hír a Petõházi Krónikában?
Apropóját az adja, hogy Bak István helyi
díszmadártenyésztõ tagja volt annak a 4
fõs delegációnak, amely képviselte hazánkat a neves versenyen.
A világbajnokságon 20 ország képviseltette magát, mintegy 23.300 madárral.
A Magyar Díszmadártenyésztõk Országos
Szövetsége 100 madárral nevezett,
melyek közt szerepelt Bak István 2 kéksárga arapapagája is. A verseny elsõ 3
napja volt a nagy megmérettetés ideje.
Ekkor járta végig a zsûri a hatalmas pavilont, hozta meg döntését. A bírálók az
adott fajokra jellemzõ hang, alak, tollazatszín alapján állították fel a rangsort. A
magyar tenyésztõk nagyon szép eredményekkel büszkélkedhetnek, hiszen 2
arany-, 2 ezüst- és 2 bronzérem is az õ
birtokukba került. A díjazott madarak
közt voltak Bak István papagájai is. (1)

A következõkben Bak István mesél
arról, hogy miként kezdett díszmadarakkal foglalkozni:

Közel harminc éve foglalkozom madarakkal. Az elsõ pár úgy került hozzánk,
hogy kislányomnak, Juditnak nagyon
tetszettek és az egyik barátomtól
kapott egyet, aminek társ is kellett:
aztán úgy szaporodtak, hogy az
hihetetlen! Õk voltak az elsõ
kedvencek és elindult a „lavina”.
Szép lassan gyûltek a madarak,
egyre nagyobb és viszonylag ritka
fajokat kezdtem tenyészteni.
Következtek, az Ausztrál papagájok:nimfapapagáj, sándorpapagájok, rozellapapagáj, királypapagáj.
Azután jöttek a többiek, az
Ázsiai papagájok: Kissándorok, valamint Nagysándorok.
Egyre nagyon élvezettel neveltem, õket, gondoskodtam róluk, kezdetben a gyerekek is: Õk
szedték a „tyúkhúrt” az
árok szélérõl.
Majd az Afrikai fajok
következtek, törpe papagájok: Fischer, rózsásfejû,
Jákó papagáj (szürkepapagáj).
Késõbb a Dél-Amerikai
papagájok, az Amazonok
különbözõ fajtái, az Arák:
zöldszárnyú ara: az egyik
legnagyobb testû papagáj,
kék-sárga ara (ara-ararauna). Õk a kedvencek,
ebbõl a fajtából jelenleg
(1) A magyar küldöttség a díjkiosztón
négy darab van.
A rangsor felállítását követõen terméA tenyész pároktól korán elveszem a
szetesen a látogatók elõtt is megnyílt a tojásokat/ezzel késztetem õket újabb
kiállítás. A világbajnokság közönsége az tojásrakásra/ és keltetõ gépen keltetem
európai faunára jellemzõ madarak mellett ki õket. Amint kibújnak a tojásból, attól
rengeteg egzotikus madárfajt is megte- fogva én etetem õket kézzel egy speciális
kinthetett. Láthatók voltak a kanárifélék etetõ anyaggal, négy-öt óránként, akár a
és papagájok mellett ún. európai vadma- csecsemõket, négy hónapos korukig.
darak is, mint például a stiglic, meggy- Késõbb reszelt gyümölcsöt és zöldségvágó, süvöltõ. Ezeknek tenyésztését a féléket, fõtt tojást, csíráztatott magokat
Magyarországi törvények tiltják, így kapnak táplálékul. Nagyon aranyosak,
nálunk tartásuk és szaporításuk tilos.
úgy jönnek utánam, mintha én lennék az
Ezúton is gratulálunk az elért eredmé- anyjuk. Néhány szót hamar megtanulnak,
nyekhez, s további szép eredményeket így oda kell figyelni, hogy mit mondunk,
kívánunk!
nehogy kellemetlen helyzetbe hozzanak.
Lévainé Soós Klára (az elsõ fiókáknál bizony megtörtént).

A fiókákat általában az unokáim
nevezik el. Az egyiket Árvácskának
kereszteltél: megkérdeztem tõlük, hogy
miért? Hát… mert egyedül van!
Ebbõl a fajtából már tizenegyet neveltem fel s nagyon sok díjat nyertem velük
különbözõ kiállításokon. (2)

(2) Díjak
A kék sárga arán kívül még van az
úgynevezett zöldszárnyú ara (ez nagyobb
testû mint a kék-sárga). Érdekességként
megemlítem, hogy a nevével ellentétben
a piros szín a domináns. Ezeket a papagájokat nehezebb költésre bírni.
Jelenleg tizenkét fajta van a tenyészetemben. Érdekesség a barátpapagáj mely
kolóniában él, olyanok mint a kisgyerekek. Állandóan „csicseregnek”, rikácsolnak, hangoskodnak, de nagyon aranyosak! 30-40 cm-es ágakból hatalmas
fészket építenek, mint egy kocsikerék,
mely tele van labirintussal: ide rakják tojásaikat.
A papagájok nagyon szép és értelmes
madarak, szebbnél szebb színekben pompáznak. Akit egyszer igazán megfogott
ez a látvány és elkezd egy-két papagájt
venni, annak annyi!!! Akkor már jön a
többi! Fantasztikus élmény, amikor az
ember kiül a madárház elé és gyönyörködik a 40-50 madárban! Elfelejt mindent az alatt az idõ alatt, s arra eszmél,
hogy rászólnak: Helló papa este van! A
sok csodás dolog mellett amit nyújtanak,
természetesen sok munka is van velük. A
rendszeres gondozás, etetés, takarítás,
fertõtlenítés… mellett, évente 5-6 magyar
és nemzetközi kiállítás, na és az idei
esztendõben a Világbajnokság Franciaországban! Hát ehhez már kicsit megszállottnak kell lenni. (3)

Petõházi
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papagájt „pampakaj” -nak
nevezte, ami fecsegõ locsogónak felel meg. A szó még
sokat változott. A beduin
kereskedõk, akik a madarakat
Észak-Afrikába vitték eladásra, pl. „bábagá”-ra módosították, majd innen jutott
a madár jóval késõbb, francia,
illetve portugál közvetítéssel
Európába, és neve is itt nyerte
el a ma elterjedt „papagáj”
formát.
Késõbb már a jákópapagáj
törzsalakja, a Psittacus eryt(3) Bak István díjnyertes madaraival
hacus erythacus is kedvelt
Néhány gondolat a papagájokról szó importáru lett. Amikor a kedves, szelíd,
tanulékony madarat kézre hívták, német
eredetét illetõen:
Papagáj szavunk Közép-Afrikából nyelvterületen ez így hangzott: „ja,
származik - Sierra Leonéban él egy komm!”, vagyis „na,gyere!”. Ezt a madár
néptörzs, a timneh, amelyrõl a jákópa- úgy adta vissza, hogy „jákó”, és ez – név
pagáj egyik alfaja a Psittacus erythacus gyanánt – rajta is maradt.
A papagájok tudományos neve –
timneh nevet kapta. E néptörzs az említett

Krónika

Hagyományaink szerint advent 4.
vasárnapján tartottuk a falukarácsonyt.
Adventi programjaink tetõpontja volt ez
a rendezvény, a legmeghittebb, legszeretetteljesebb délután, amikor a falu
apraja-nagyja együtt ünnepelt. Mindenki
ajándékkal szívében érkezett. A fellépõk
mûsorukkal örvendeztették meg a közönséget, melyre már hetek óta lázasan készültek. A közönség soraiban ülõk pedig
kitüntetõ figyelmüket adták ajándékba,
mellyel megtisztelték a színpadra lépõket.
Az ünnepi mûsort Piskolti Béla polgármester úr köszöntõje nyitotta meg,
majd ezt követte a „Petõházáért” Em-

Krónika
Psittacus – pedig görög eredetû. Kutatva
az ógörög szótárban, megtaláljuk a
pszitta szót, amelynek jelentése: hí, hajj,
huss – az ókori baromhajcsárok ily módon bíztatták állataikat.
Feltalálási helyükrõl, vagy az ott élõ
néptörzsrõl nevezték el a dél-amerikai
aymara-, gvajakil-, pávuapapagájokat. A
vörösessárga hasú Aratinga Solstitialis
neve a napra utal. A lóri maláj szó, a „nüri”
- bõl származik, amit bizonyos területeken „lüri” - nek ejtették – jelentése:
fénylõ. Szintén maláj szó a „kaka”, amely
idõsebb testvért jelent, és azt a „tua”
szóval – öreg érett – erõsítik meg. Ily
módon a „kakadu” név a madár hosszú
élettartamára utal. A maoriknál a „kaka”
szó papagájt jelent, ebbõl ered az egyik
Nestor-papagáj és a bagolypapagáj neve.
Az arák rikácsolásából Burmeisternek
az „ara-ra” hangsor csendült ki, ez a név
tehát hangutánzó.
Bak István

Falukarácsony
lékérmek átadása. A
2010-es év díjazottjai:
Horváthné Kiss-Tóth
Etelka óvodapedagógus, dr. Andorka Sándor
háziorvos voltak, valamint posztumusz díjjal
tüntette ki önkormányzatunk Horváth Géza
atyát, aki 2010 novemberében hunyt el, Õ volt
falunk lelkipásztora
1992 és 2004 között.
Ezt követõen az óvodások mûsorával
folytatódott a délután, akik a karácsony
lényegét Jézus születéstörténetét elevenítették meg betlehemes játékukkal.
Ezután az iskolások
léptek színpadra. Mûsoruk 3 részbõl állt. Az
elsõ részben az adventi
idõszakot idézték fel,
majd a kis Jézus születését elevenítették fel
dallal és verssel. Végül
az emberi gyarlóságról
szóló történetet láthattunk Horrifikusz, a rabló
címmel.

A folytatásban az Ifjúsági Klub mûsora
következett. Pintér Márton elõadásában
Szent Pál Szeretethimnuszát hallhattuk,
majd a Delta együttes Csillog a fény
címû dala hangzott el.
A programot a nyugdíjasklub mûsora
zárta. Az énekkar elõadásában karácsonyi énekek csendültek fel. Verset
mondott: Gazdag Istvánné, Horváth
Tiborné, Ábrahám Ferencné, zongorán
közremûködött: Rázó Emõke a Soproni
Zeneiskola tanára.
A színvonalas mûsorszámok igazi
ünneppé varázsolták ezt a délutánt. Köszönet ezért a szereplõknek és felkészítõiknek egyaránt!
Lévainé Soós Klára

Petõházi
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Karácsonyi koncert

Szilveszteri koccintás

Adventi programjaink záró rendezvénye volt a karácsonyi
koncert, melyre 2010. december 21-én, kedden került sor a
Közösségi Házban. Ez alkalomból már másodszor vendégszerepelt nálunk a fertõszentmiklósi általános iskola gyermekkórusa, valamint a nõi kar. Fellépésüket nagy várakozás elõzte
meg, hiszen tehetségük és felkészültségük ismert a lakosság
körében. Elõadásukban karácsonyi énekek, könnyû zenei
dallamok csendültek fel nõi, vegyes és gyermekkari elõadásban.
A színvonalas mûsort idén is vastapssal jutalmazta a lelkes
közönség. Koncertjük még meghittebbé tette és tovább fokozta
a várakozás hangulatát a közelgõ ünnep elõtt.
Lévainé Soós Klára

Szilveszteri koccintásra vártuk az érdeklõdõket szilveszter
éjszakáján a templom elõtti térre. Örömünkre szolgált, hogy
sokan jöttek ki a hideg ellenére is, hogy közös koccintással
köszöntsék az új esztendõt.
A kiérkezõket fél 12-tõl hangulatos zene fogadta, majd a
Himnusz elhangzása után kezdõdhetett a pezsgõbontás. Elõkerültek a tûzijátékok és a repülõ lámpások, melyek tovább
fokozták a vidám hangulatot. Az összegyûlt társaság fél 2-ig
beszélgetett, ünnepelt együtt.
Lévainé Soós Klára

Megyei nyugdíjas klubvezetõk találkozója-értekezlete
Nyugdíjas klubvezetõk kihelyezett értekezletének színhelye volt 2011. január 12-én a petõházi Közösségi Ház.
A z Életet az Éveknek Országos Szövetségének Gyõr-MosonSopron megyei vezetõi kaptak meghívást erre a rendezvényre.
A Szövetség megyei vezetõje Zsámbokiné Budai Anna, aki jó
kotlós módjára gyûjti maga köré a klubokat, azok vezetõit és
tagjait.
Értekezlet témája: 2011-es év programjainak összeállítása
volt. Nagyon gazdag programtervezet állt össze, amely
megvalósításában aktív szerepet vállal a Petõházi „Nefelejcs”
Nyugdíjas Klub Egyesület. Második éve tartozunk ehhez a
mozgalomhoz és bátran kijelentem úgy magam, mint
klubtársaim nevében, hogy munkájuk nagyon elnyerte
tetszésünket. Nagy összetartás jellemzi a mozgalmat. Mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy a megye 42 településének

Egészséget Mindenkinek!

klubvezetõi közül 38 képviseltette magát. Nagy elismeréssel
szóltak a Közösségi Ház külsõ és belsõ színvonaláról.
Klubtagjaink közül 12 fõ vállalta, hogy házi sütésû süteménnyel vendégeljük meg õket. Nagyon finom édes és sós
sütemények kerültek az asztalra, amit ezúton is szeretnék megköszönni. Köszönöm Kiss Fábiánnénak és Semperger Ferencnének, hogy elvállalták a háziasszony szerepét. Vezették körbe,
mutatták be a házat és kínálták a vendégeket.
Köszönöm Lévainé Soós Klára asszonynak, hogy helyet
adott ahhoz, hogy itt tudtunk találkozni, köszönöm, hogy
bíztatott, hogy más programoknak is szívesen ad otthont falunk
impozáns létesítménye, a Közösségi Ház.
Asztalos Gyuláné
Klubvezetõ

Védekezzünk a megfázás ellen

Nagyon sokszor hallottuk már szüleinktõl, orvosoktól,
segítõ szándékú ismerõseinktõl, hogy a betegség megelõzésére
tett erõfeszítéseinket szervezetünk meghálálja. A téli idõszakban megnövekszik a meghûléses és a fertõzõ vírusos megbetegedések száma. Ez a veszély nemcsak õsszel és télen, hanem a kora tavaszi idõszakban –tavaszi fáradtság – még fokozottabban jelentkezik. Mindig reménykedünk, hogy a
betegség elkerül minket, bízunk a saját immunrendszerünk
erõsségében. Közösségekben élünk: iskolában, munkahelyen,
vonaton, bevásárló helyeken, orvosi rendelõkben, autóbuszon
nagyon könnyen megfertõzõdhetünk.
Az orron és szájon keresztül belélegzett vírusok a lappangási
idõszak – egy-három nap – után már megbetegítik a szervezetünket. Influenzáról akkor beszélünk, amikor hirtelen
magas lázzal és az egész testre kiható fájdalom és levertség,
elesettség gyengíti szervezetünket. A sima egyszerû megfázás
esetén is hasonlóan rosszul érezzük magunkat, sõt a tünetek
sokszor hasonlítanak az influenzához. Ez utóbbi lassabban
alakulhat ki.
Az influenzás beteg orvosi kezelést is igényel, de mindenképpen fontos az ágynyugalom. Ilyenkor a láz csillapítását és

a sok folyadék megitatását tartsuk szem elõtt. Lehet alkalmazni
a meghûléskor használt és jól bevált házi praktikákat is, pl:
sós vizes gargalizálás, gyógyteák fogyasztása, inhalálás, emelt
dózisú C-vitamin, stb.
Ezekben az idõszakokban sok embernek gondot okoz az,
hogy beoltassa magát vagy sem. Érdemes meghallgatni az orvosa
tanácsát mindenkinek. A döntés a mi kezünkben van, de tisztában
kell lennünk saját egészségi állapotunkkal, immunrendszerünk
erejével. Akárhogyan is döntünk, az egészséges szervezet
igényli az egészséges immunrendszert. Minden rendelkezésünkre
álló eszközzel erõsíteni kell az immunrendszert, fõleg a megfázásos, járványos idõszakokban. Egy cél lebegjen szemünk elõtt:
megelõzni a bajt, megelõzni a megfázást. Másképpen: hatékony
és jó megelõzés már fél egészség.
Néhány hasznos tudnivaló
A közösségekben dolgozó emberek könnyebben kaphatják
el a betegséget pl: valaki rájuk tüsszent vagy köhög. Célszerû
többször kezet mosni, fertõtleníteni, sõt a torok fertõtlenítésére
is fektessünk hangsúlyt.
Hideg, szeles idõben fontos a meleg sapka viselete. Fejünk
igen érzékeny a meghûlésre megfázásra, sok létfontosságú
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szerv található itt. Hiányos, lenge öltözés gyengíti az immunrendszert, mert hidegben túl sok hõt ad le a szervezetünk.
Öltözködjünk rétegesen!
Gyakran látunk embereket behúzott nyakkal sál nélkül,
felhajtott kabátgallérral közlekedni. A nyaki gerinc két oldalán
vannak olyan pontok, amelyek érzékenyek a hidegre. Ha fázik
a nyakunk érzékenyebbek leszünk a megfázásokra. Borongós,
hideg szeles napokon szükséges a sál viselése.
Gyakori probléma a hidegláb szindróma. Fõleg a nõk szenvednek tõle sokat. Anyagcserezavar, keringési problémák vagy
rosszul megválasztott zoknik cipõk is okozhatják. A hidegláb
szervezetünk számára azért probléma, mert a nyálkahártyák –
orrüreg, szájüreg – vérellátását rontja, a vírusok baktériumok elleni
védekezés gyengül. Több figyelmet a lábunkra.
A betegségek ellen az immunrendszerünk fitten tartása érdekében a helyes vitamindús táplálkozással is védekezhetünk.
Ilyenkor nagyon jó a nyers savanyú káposzta, magas C-vitamin tartalma mellett hasznos tejsav-baktériumokat is tartalmaz
erõsítve a bélflórát és az immunrendszert.

Sok és finom meleg gyógynövény teát igyunk megfázásos
idõszakokban. Javasolt hársfavirágtea, csipkebogyótea, gyömbértea, bodzavirág tea.
Régóta tudott, de mára a kutatási eredmények is bizonyítják
a rost dús táplálkozás elõnyeit. Rostokat a gyümölcsök zöldségek is tartalmaznak, de a legtöbbet a teljes kiõrlésû gabonák.
Rendszeres fogyasztásuk segíti a szívbetegség, a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a koleszterinszint és egyéb gyulladási folyamatok elleni gyógyítás hatékonyságát.
Az immunrendszert erõsíti a rendszeres testmozgás, meditálás és a célzott személyre szabott masszázsterápiák alkalmazása is.
Védjük, óvjuk egészségünket! Mindennap tegyük fel magunknak azt a kérdést, mi jót s hasznosat tehetünk aznap az
egészségünk érdekében. Pl: cukros üdítõk helyett tiszta vizet
iszom stb.
Jó egészséget mindenkinek!
Szigeti Gábor
reflexológus

Az igaz történet ereje…
A helyi polgári kör tagjai ez év januárjában is megemlékeztek a doni áldozatokról, ami a megszokottól egy kicsit
eltérõ módon történt.
A délutáni program a Közösségi Ház
könyvtárában vette kezdetét. Számomra
nagyon érdekes volt az az érzés, ami ott
hatalmasodott el bennem. A történelemrõl beszélgettünk rengeteg, történelmet
felidézõ könyv mellett. Jobb és méltóbb
helyet talán nem is kaphatott volna az
aznapi program.
Mindenki ismeri a történelem ezen
szakaszát, de olykor egy-egy újból elhangzott mondat, újra hallott anekdota,
történet megint felszabdalja a lassan
begyógyulónak tûnõ sebeket. Viszont
ezekre a felszabdalt sebekre a társadalmunknak szüksége van azért, hogy ne
felejtsük eredetünket, ne felejtsük el
azokat a bátor embereket, honfitársainkat, akik hazánkért áldozták fel életüket.

Krónika

Lévainé Soós Klára néhány bekezdést
olvasott fel, aminek a folytatása egy
kötetlen beszélgetésbe váltott át. Mivel
a résztvevõk életkora vegyes volt, ezért
történt, hogy a fiatalabbak meglepõ és
egyben igen megrázó történeteket hallhattak az idõsebb korosztálytól. A fiatalok, akik csak a történelemkönyvekre
hagyatkozva ismerik a rész illetve egész
eseménysorozatot. De jelen voltak olyanok is, akik a saját bõrükön tapasztalták
meg a II. Világháború kínjait.
A Közösségi Ház meleg könyvtári
szobájából útra kelt a kis csapat a januári
hideg, zimankós sötétségben. Hihetetlen,
hogy mennyit fejlõdött a világ, hiszen
régen elõdeink a saját lábukon, olykor
még cipõ nélkül is zarándokoltak a
végtelen pusztában. Mi, a modern technikát felhasználva, autóba szálltunk a
hideg és az esõ elõl menekülve, és a
Millenniumi Park felé tartottunk, hogy

ott is megemlékezzünk, gyertyát gyújtsunk az elesettek emlékére.
Egy gondolat maradt csak így, az
írásom végére.
A könyv jó barátja az embernek – tartja
a mondás. Segít elképzelni és látókörünkbe terelni olyan dolgokat, eseményeket,
történéseket, amikrõl csak hírbõl hallottunk. De mégis! Ezen a rendhagyó estén az
igazi érzések, az igazi örömök és fájdalmak, az akkor és ott kimondott szóban még
nagyobb hangsúlyt kaptak. Hogy mi lehet
öröm egy ilyen konok idõszakban? Például
egy újszülött megérkezése. De ez az esemény nemcsak örömet, hanem szerencsét
is hozott egy falunkbeli számára. Egyenesen megható volt végighallgatni a valós
történetet egy tagunk szájából, hogy az õ
születésével talán meg is mentette az édesapja életét, mivel õt éppen akkor engedték
haza egy kevés idõre, amikor a fia világra
jött. Így édesapját méltányosságból nem
küldték vissza a frontra, a tulajdonképpeni
halálba.
Csiszár Renáta

Asztalitenisz verseny

Amatõr pingpongozók mérték össze
tudásukat február 19-én, a Közösségi
Házban. A felnõtt kategóriában meghir-

detett versenyre 11-en neveztek.
A sportág kedvelõi ismét jó hangulatú délutánt tölthettek el, izgalmas mérkõzéseken vívták ki a
továbbjutást. A csoportmérkõzéseket követõen 6- an folytathatták
a versenyt: Prokop István, Ötvös
Péter, Balogh János, Németh János,
Horváth Balázs és Molnár Miklós jutott a
középdöntõbe. Innét egyenes kieséssel 3

versenyzõ került a döntõbe, ahol körmérkõzéseken dõlt el a helyezések sorsa.
A versenyen a következõ eredmény
született:
1. helyezett: PROKOP ISTVÁN
2. helyezett: NÉMETH JÁNOS
3. helyezett: ÖTVÖS PÉTER
Gratulálunk az elért eredményekhez!
Lévainé Soós Klára
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Babakiállítás
Januárban egy héten át adott otthont
Közösségi Házunk a Gyõri Babaklub alkotásaiból összeállított kiállításnak. Az
ünnepélyes megnyitóra 2011. január 28án került sor, melyet megtiszteltek jelenlétükkel a Gyõri Babaklub képviselõi:
Németh Józsefné és Paray Júlia Gyöngyi.
Az ünnepi mûsorban nagycsoportos óvodásaink is szerepet vállaltak. Elõadásukban farsangi csúfolók, gyermekjátékok
hangzottak el, Varga Gitta pedig zongora
elõadásával emelte a megnyitó színvonalát.
A kiállításon Bordós Józsefné, Hegyi
Tiborné, Horváth Elemérné, Nagy Ernõné, Németh Józsefné, Paray Júlia Gyöngyi, Takács Zsuzsó, Ujj József és Ujj
Józsefné, Varga Ottóné babáit és mackóit
csodálhatták meg a látogatók. Az alkotások nem csak készítõik technikai tudásáról, kreativitásáról, rendkívüli ügyességérõl árulkodtak, de örömet szereztek
gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt.
A kiállítás nagyon sok látogatót vonzott.

A petõháziak mellett a környezõ településekrõl is érkeztek érdeklõdõk. A felnõtteket leginkább az aprólékos, mindenre,
még a legapróbb részletekre is kiterjedõ
munka nyûgözte le, amely a babák, mackók megformálását, ruházatuk elkészítését jellemezte. A gyerekek nagy lelkesedéssel fedezték fel az ismerõs mesefigurákat, örvendeztek egy-egy mesejelenet kapcsán. A Szent Erzsébetet megformáló baba kapcsán felidézték legendáját, Mátyás király alakjához kapcsolódóan pedig mesékrõl, történelmi eseményekrõl beszélgettek. A népviseletes
babák ízelítõt adtak abból a sokszínûségbõl, gazdagságból és szépségbõl, melyek a magyar népviseletet jellemzik. Láthatók voltak Waldorf babák is. Ezeken a
babákon az arcvonások kevésbé kidolgozottak, így a látogató olyannak formálhatta, képzelhette, amilyennek látni akarta õket. A textibõl készült Róza babák
mellett fafaragással készült, - a legkisebb
ujjpercekig aprólékosan kidolgozott- re-

Petõházi Krónika konyhája
Tejleves nagypéntekre
Hozzávalók:1,5 l tej, 4 dkg liszt, 3 dkg
cukor, 2 dkg só, fél citrom reszelt héja, 2
dkg vaj. Finom metélt leves tészta.
A tejet felforraljuk, hozzáadjuk a
szárazon világosra pirított lisztet, és ismét felforraljuk. Belefõzzük a finom
metéltet, sóval, cukorral és citromhéjjal
ízesítjük. Amikor levesszük a tûzrõl,
tetejére tesszük a vajat.
Húsvéti sonka fõzése: a sonkát attól
függõen mennyire sós 1-2 órára hideg
vízbe áztatjuk. Majd annyi vízben, hogy
ellepje, megfõzzük. Fontos, hogy mindig
forró vízbe kezdjük a fõzést, hogy az ízek
ne fõjenek ki, a fõzõ vízben hagyjuk
kihûlni.
Húsvéti maradékok felhasználása

Sonkás karfiol tejfölösen
Hozzávalók: 1,2 kg karfiol, 10 dkg
vaj, 20 dkg sonka, 1,5 dl, tejföl, 5 dkg
reszelt sajt, só, bors, petrezselyem zöldje.

A karfiolt nem túl puhára fõzzük. A
sonkát összevágjuk vékony metéltre (ne
daráljuk) a vágott zöldséggel együtt a
felolvasztott vajba megfogatjuk, majd
hozzáadjuk a karfiolt is. Sóval, borssal
fûszerezve pár percig hevítjük. Tûzálló
edénybe tesszük, elosztjuk rajta a tejfölt,
megszórjuk reszelt sajttal és sütõben kb.
5 percig szép pirosra sütjük

Rántott tojások
Hozzávalók: 4 db tojás, 5 dkg sonka, 1 dl tejföl, panírozáshoz: 1 db tojás,
4 dkg liszt, 6 dkg zsemlemorzsa és olaj
a kisütéshez.
A keményre fõzött tojások tetejét
levágjuk, sárgájukat kikaparjuk és összetörjük. Apróra vágott sonkával és a tejföllel elkeverjük. Ezzel a töltelékkel megtöltjük a tojásokat, majd panírozva bõ
forró olajban piros ropogósra sütjük.
Zöldborsó fõzelékhez vagy spenóthoz
tálaljuk.

Krónika
mekmûveket is láthatott a közönség.
Köszönjük a Gyõri Babaklub tagjainak, s vezetõjüknek Keglovich Ferencnének, hogy alkotásaikat Közösségi Házunkban bemutathatttuk.
Lévainé Soós Klára

FARSANGI BÁL
A Petõházi Polgári Kör Egyesület február 5-én tartotta hagyományos farsangi
bálját. A tavalyi év sikerén felbuzdulva
az idén is több bálozó érkezett jelmezben. Volt, aki Túró Rudinak vagy éppen
apácának öltözött, de megérkezett Besenyõ Pista bácsi, valamint a fõvarázsló a
bohóc társaságában. Az ötletes, mókás
maskarák már az elsõ pillanattól kezdve
pompás hangulatot teremtettek. A vacsorát követõen a Rokonok együttes húzta
talpalávalót. Éjfélkor került sor a tombolahúzásra, valamint a jelmezes bálozók
megjutalmazására. Ezt követõen hajnalig
folytatódott a vidám mulatság.
A bál bevételét az egyesület az idei
évben is jótékony célokra fordítja.
Lévainé Soós Klára
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Farsang napján áll a bál...
„Farsang napján áll a bál,
minden gyermek erre vár.
Maskarát ölt kicsi, nagy,
nem tudom, hogy te ki vagy!”
A farsang a tél és tavasz küzdelmének
szimbolikus megjelenítése.
Idõszaka a vízkereszttel kezdõdik, és
húsvétvasárnapot megelõzõ 40 napos
böjt kezdetével zárul. A tavasz a természet újjászületésének ideje, új élet kezdete. A farsangi jókedv, mulatság eredetileg a tavasz eljövetelén érzett örömnek
volt a kultikus kifejezése.
A február a farsang hónapja az óvodákban is. Ennek jegyében a Kincseskert
Óvoda kis „lakói” is e témakörben jeleskedtek. Már hetekkel a bál elõtt
elkezdõdött a készülõdés. A farsangi
népszokások felelevenítésével, maszkok,
álarcok, szemüvegek, jelmezek készítésével foglalatoskodtunk.
Az óvodások télbúcsúztató farsangi
báljára 2011. február 18-án került sor, melyet a Közösségi Házban rendeztünk idén
is.

Zsúfolásig megtelt a díszterem, nagyon sok vendég volt kíváncsi az ovisok
jelmezes felvonulására.
Többek között tiszteletét tette Piskolti
Béla polgármester úr is.
Minden évben nagy készülõdés elõzi
meg az ovis bált. A gyerekek már jó elõre
eltervezik, milyen jelmezbe szeretnének
bújni, az anyukák, nagymamák pedig
hozzálátnak a szebbnél szebb, ötletesebb
ruhaköltemények elkészítéséhez. Így aztán minden kis ovis jelmezben szerepelhetett a színpadon mindannyiunk örömére.
A falu apraja-nagyja várta, hogy megnézhesse az óvodások mûsorát. Az óvodavezetõ köszöntõje után a Génius
Mûvészeti Intézmény petõházi óvodások csoportját láthattuk, majd az óvodások elõadása következett.
A dalok, versek, táncos mozgásformák
és nem utolsósorban a játékok, mind a
farsangi hangulat megalapozását szolgálták. Minden korcsoport mûsorral kedveskedett a közönségnek.
Nagy sikert aratott a kicsik és a nagyok vidám farsangi mûsora, de nagy
tapssal jutalmazták a német nyelvû körjátékokat is.

Krónika
Az óvodai farsangi bálon együtt ropta a táncot a melegszívû Micimackó, a
vidám Boszorkák, a mosolygós Dínó, a
csodaszép Tündér, az angyali Hercegnõk,
a csinos Cowboy lány, a kecses lábú
Balerinák, a „nemfélõs” Nyuszikák, a
félelmetes Oroszlán, az üde kis Pillangó,
a vidám Egérkék, a segítõ Pókember, a
harcra kész Ninja és még sok más jelmezes
gyerek. A jelmezes felvonulás után ajándékkal jutalmaztuk kis növendékeinket.
Hadd emlékezzenek majd erre a kis ovibulira.
Meglepetésvendégeink is voltak: Lili
és Lali bohócok, akik különbözõ trükkökkel kápráztatták el a nagyérdemût,
majd sok-sok lufi állatkát hajtogattak a
gyermekek legnagyobb örömére.
Köszönjük a zsákbamacska felajánlásokat, a segítõ kezeket, a Szülõi Munkaközösség aktív közremûködését a rendezvény szervezésében és lebonyolításában, valamint a Közösségi Ház igazgatójának, Lévainé Soós Klárának, hogy
helyt adott rendezvényünknek.
Az ovifarsang megrendezését szponzoraink is segítették. Köszönet és hála
illeti önzetlenségüket. Külön megköszönjük Kóbor Csaba alpolgármester úrnak a büfé és a zene lebonyolítását, amivel már évek óta támogatja intézményünket.
Szeretnénk köszönetet mondani a családoknak, hogy a nehéz anyagi körülmények ellenére is áldoztak erre a rendezvényre. A bálunk bevételét a kirándulásra, és a gyermeknapra fogjuk felhasználni.
Munkatársaimmal együtt reméljük,
mindenki nagyon jól érezte magát az
ovisok farsangi mulatságán.
Boháné Gergácz Lívia
Óvodavezetõ

ÁLLAMPOLGÁRI TUDNIVALÓK
TÛZ ESETÉN
A természeti csapások és a szándékosság kivételével szinte minden esetben a
figyelmetlenség, gondatlanság, olykor a
nem kellõ szakértelem a tüzek okozója.
Mindig van valaki, aki szabálytalanul
használta a fûtõberendezést, tiltott helyen vagy figyelmetlenül dohányzott, éghetõ anyagot helyezett a hõforrás közelébe, felügyelet nélkül hagyta, vagy nem
ellenõrizte gyermekét.
Közös érdekünk, hogy munkánk gyümölcse a hosszú évtizedek alatt megszerzett, berendezett lakás ne váljék pillanatok alatta a lángok martalékává.
Amennyiben tüzet észlelünk, késedelem nélkül jelezzük a tûzoltóságnak,
minden perc számít, életet menthet!
Hogyan jelezzük a tüzet?
Tûzjelzéskor közölni kell:
1. A tûz pontos helyét (címét). Többszintes lakóházban a helyi jelzéskor fontos az emeletszám megjelölése is.
2. Mi ég, mi van veszélyeztetve.
3. Emberélet van-e veszélyben.
4. A jelzõ személy nevét, telefonszámát.
Tûzjelzéskor a lehetõ legnagyobb
mértékben õrizzük meg nyugalmunkat,
higgadtságunkat.
Amikor a tûzeset címe (helye) a tûzoltóság tudomására jutott, azonnal megtörténik a riasztás és kivonulnak az adott
helyszínre. A feltett kérdéseket ne fogadjuk ingerülten, türelmetlenül. Igyekezzünk pontosan válaszolni, az adatok amelyeket kérdeznek nélkülözhetetlenek lehetnek. A kiegészítõ információkat rádión továbbítják a már vonuló tûzoltók
parancsnokának.
A tüzet lehetõleg távbeszélõn jelezzük a 105 -ös hívószámon, annak hiányában bármilyen más, arra alkalmas figyelemfelkeltõ módon (kiabálással, kürttel, vészcsengõvel, szirénával, haranggal,

stb.) kell az állampolgárok figyelmét felhívni a veszélyre.
A tûz- és káreset jelzésére bármely szervezet, vagy állampolgár használatában
levõ távbeszélõ készülék díjtalanul
igénybe vehetõ. A tûzjelzõ személy azt
is igényelheti bárkitõl, hogy a jármûvén
díjtalanul a legközelebbi távbeszélõ készülékhez, tûzoltósághoz, rendõrséghez,
polgármesteri hivatalhoz szállítsa, vagy
a jelzést helyette az illetékes szervezethez
továbbítsa.
Különösen fontos a tûz gyors jelzése
lakóház esetében, mivel a tûz ilyen épületben több ember életét és otthonát is
veszélyezteti. Természetesen ilyen lakóházakban több ember is rendelkezésre áll
ahhoz, hogy a tûz jelzésével egyidejûleg
az oltást is meg lehessen kezdeni.
Ha közös használatú helyiségben
(pincében, kerékpártárolóban, ruhaszárítóban stb.) következett be a tûz, legfontosabb teendõ a füst eltávolítása a lépcsõházból. A füst elvezetésére használnak az
ún. füstelvezetõ ablakok, melyeket a lépcsõházból, földszintrõl és a legfelsõ emeletszintrõl lehet kinyitni.
A tûz jelzésével egyidejûleg kezdjük
meg a tûz oltását. Erre nagyon alkalmasak
az emeletszinteken levõ fali tûzcsapok.
Kezelésüket feltétlenül sajátítsuk el!
A tûzjelzéssel egy idõben riasztani kell
a tûz által veszélyeztetett környezetet, a
lakókat és meg kell kezdeni az emberek
mentését, ha ez szükséges.
Mindig legyünk tekintettel arra, hogy
a füst legalább olyan veszélyt jelent a lakók életére, mint maga a tûz, az égés. A
tûz környezetébõl kezdetben még ki lehet menteni az értékeket, bútorokat, és
így a tûz terjedése is gátolható, illetõleg
a kár mérsékelhetõ.
Menekülésnél mindig legyünk figyelemmel a következõkre:
- Ha a folyósón, lépcsõházban füst van,
már a lakásban vizezzünk be valamilyen

nagyobb ruhadarabot (fürdõköpenyt,
takarót, stb.) és terítsük a fejünkre. Orrunkra szorítsunk vizes zsebkendõt.
- A folyosóra kilépve az ajtót csukjuk,
de ne zárjuk be.
- Meghajolva, esetleg kúszva meneküljünk, mivel a füst felfelé terjed, alul a
padlóhoz közelebb veszélytelenebb és a
padló közelében a hõmérséklet is alacsonyabb.
- A legrövidebb úton kíséreljük meg a
szabadba való kijutást. Menekülésre liftet, felvonót ne használjunk, mert az elromolhat a tûz következtében, vagy áramkimaradás esetén megállhat.
- Elõfordulhat, hogy a földszinti kijárat
felé a tûz már nem teszi lehetõvé a menekülést. Az öt emelet feletti lakóépületeknél a tetõn, vagy a legfelsõ szinten levõ
átjáró folyosón is menekülhetünk.
Ha a lakásból nem tudunk a folyosóra
kimenni:
- Az ajtót be kell csukni, de nem bezárni!
- Az ajtónyílást belülrõl körbe tömítsük el vizes ruhával.
- Csapból jövõ vízzel locsoljuk az ajtót és a ruhát, így hosszú ideig meggátolhatjuk a tûz tovaterjedését.
- Ne ugorjunk ki az emeleti ablakon,
az a biztos halált jelenti! A tûzoltók gondoskodnak a mentésrõl.
Hogyan cselekedjünk, ha emberélet
került veszélybe?
A tûz oltását végzõk gyakran kerülnek olyan helyzetbe, hogy életmentést
kell végrehajtaniuk. A mentés közben
azonban saját testi épségükre is gondolniuk kell.
Minden életmentés során:
- gyerek, mozgás-, és cselekvõképtelen, sérült, beteg, öreg majd egyéb személy mentése a helyes sorrend,
- védjük a légutakat és a szemünket
(szemüveg, motoros szemüveg, vízbe
mártott ruhadarab) segítségével,
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- biztosítsuk a légzést a száj és az orrnyílások elé kötött, vízbe mártott zsebkendõvel,
- kössünk derekunkra kötelet, amivel
szükség esetén kihúzhatnak bennünket
a veszélyeztetett területrõl,
- harmonikaszerûen összehajtott és a
vállra vetett vizes takaróval induljunk
menteni,
- a vizes takarót borítsuk a mentendõ
személyre és teljesen burkoljuk be vele,
- visszafelé is nagy óvatossággal haladjunk,
- ablakon át történõ mentésnél, a
tûzbõl mentettet, fejjel elõre adjuk ki
Mit tegyünk ha a ruhánk meggyulladt?
- Égõ ruhával feküdjünk le a földre és
hengeredjünk meg! A futás serkenti a lángokat, növeli az égési sérülést.
- Mások oltása esetén testünk felõl
kezdjük meg a takarást.
- Az égett, esetleg még parázsló ruhát
óvatosan kell lefejteni és el kell oltani. A
testhez tapadt parázsló részeket vizes ruhával történõ letakarással kell oltani.

A lakásban keletkezett tûz esetén:
- Késedelem nélkül kezdjük meg a tûz
oltását. Gondoljunk arra, hogy minden
tûz elõször kis tûz és a háztartásban található egyszerû eszközök jól felhasználhatók az oltásra:
- vízzel teli vödör, lavór, fazék, vizeskancsó, vagy felmosó ruha,
- szikracsapóként vízbe mártott cirokseprû,
- autoszifon, szódásüveg (irányítható
vízsugarat ad ),
- vizes takaró, szõnyeg, fürdõköpeny,
fürdõlepedõ, törölközõ,
- nagy szolgálatot tehet a lakásban rendelkezésre álló tûzoltó készülék.
Ha a lakásban a tûz már annyira kiterjedt, hogy nem tudjuk eloltani, elsõ feladat a PB-gázpalack eltávolítása, a tûz és
robbanásveszélyes anyagok szabadba való kivitele, a lakás teljes áramtalanítása.
Vízszegény helyeken, tanyákon, hétvégi faházak mellett a hordóban felfogott esõvíz és a mellette levõ vödör adott esetben
jó szolgálatot tehet. Ne hiányozzon az ásó
a lapát, vagy a vízbe mártott cirokseprû sem.

A kerti vagy a lakásban levõ vízcsapokra kis ügyességgel gumitömlõt szerelhetünk és ezzel - szükség esetén - a lakás
távoli pontján is olthatunk tüzet.
Az emberi beavatkozás nélkül megszûnt vagy a tûzoltóság közremûködése
nélkül eloltott tüzeket is haladéktalanul
be kell jelenteni a tûzoltóságnak!
Minden tûzeset tanulságul szolgál a
jövõre nézve, ha megállapítjuk a keletkezésének okát! Csak az okok ismeretében tehetünk megelõzõ intézkedéseket
arra, hogy akár ugyanott, akár más helyen még egyszer ne keletkezhessen tûz
hasonló módon.
Szilveszter éjjelén tûz Petõházán
Szilveszter éjjelén 23.30 órakor kapta
egyesületünk a riasztást, feltehetõen pirotechnikai eszköz a Kerekes utca végén
meggyújtotta a ház mellett lévõ tujákat.
Egységünk 6 fõvel a helyszínre érkezett
és a kiérkezõ hivatásos állománynak segítséget nyújtott.
Kürtös Ákos

Meghívó

Meghívó

Sok szeretettel hívunk
és várunk minden érdeklõdõ
felnõttet és gyermeket

Sok szeretettel hívunk
és várunk minden érdeklõdõ
felnõttet és gyermeket a

VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ
VERSENYÜNKRE
Helyszín:
Petõháza, Közösségi Ház
Idõpont:
2011. április 4. 14.00 óra
A környezõ iskolák számára
meghirdetett rendezvényen,
a magyar irodalom egy-egy alkotását
hallgathatják a résztvevõk,
a versenyzõk elõadásában.

„A Közösségi Ház programjai és fotók a
www.fertopart.hu/petohaza-kozossegi-haz
címen megtekinthetõk.”

GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ
TALÁLKOZÓRA
Helyszín:
Petõháza, Közösségi Ház
Idõpont:
2011. március 24. 14.00 óra
A találkozó megszervezésével szeretnénk
a környékbeli iskolák
színjátszó csoportjainak lehetõséget adni
a bemutatkozásra, ismerkedésre.
„A Közösségi Ház programjai és fotók a
www.fertopart.hu/petohaza-kozossegi-haz
címen megtekinthetõk.”
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É L E T K É P E K

Falukarácsony, Ifjúsági Klub

Óvodások betlehemes játéka a falukarácsonyon

Karácsonyi koncert

Óvodás tánccsoport

Szilveszteri koccintás

Szilveszteri lampionok

Szilveszter

Tombolasorsolás
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Aerobik Klub év végi záróbuli

Megemlékezés a Doni áldozatokról

Babakiállítás egyik részlete

A Gyõri Babaklub képviseletében Németh Józsefné
és Paray Júlia Gyöngyi a kiállítás megnyitóján

Az iskola farsangi bálja

Kincseskert Óvoda farsangi bálja

Licskainé Stipkovits Erika szakpszichológus elõadása

Asztalitenisz verseny 1. helyezettje, Prokop István

Petõházi

16. oldal

Az Internet vonzó, de veszélyes!
(Részletek a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendõr-fõkapítányság Bûnmegelõzési Osztálya által készített kiadványból.)
Manapság már szinte nem is lehet létezni Internet nélkül, ez nem is lenne baj,
ha az mindig biztonságos lenne. Egyes
weboldalakon a fiatalok olyan tartalmakkal találkozhatnak, amelyek veszélyt
jelenthetnek fejlõdésükre. A felnövekvõ
nemzedék napról-napra otthonosabban
mozog az Internet világában, elõszeretettel igénybe vett alkalmazásaik között
nem csupán a tartalmi szolgáltatások
megtekintése áll, hanem a chatelés és az
E-mail küldés is.
A védelemben szoftveres szûrõprogramok is segítségünkre lehetnek, azonban a technikai megoldások soha sem
helyettesíthetik a szülõi felügyeletet.
Ennek érdekében az Internetet használó
gyermek szüleinek tisztában kell lenniük
az Internet használatával és tartalmával.
Így válhatnak képessé arra, hogy gyermekeikkel megbeszéljék azokat a kérdéseket és problémákat, amelyet a gyermek
is észlel, illetõleg így lesz képes megelõzni a bajt.
A tisztességes tartalmú weboldalak
mellett ugyanis könnyen találkozhatunk
olyanokkal, amelyek megtévesztõ, hamis
információkat, vagy a gyermekek egészséges erkölcsi- és szellemi fejlõdésére káros információkat közölnek (pornográfia,
erõszak, szektatanok).
A tapasztalat azt mutatja, hogy a szülõk ugyan megtanítják a gyerekeket,
hogy miként kezeljék, ha az utcán találkoznak egy rosszindulatú emberrel, de
az Interneten zajló hasonló szituációk elkerülésére õk sincsenek felkészülve. Nagyon fontos, hogy az ilyen oldalak elkerülése érdekében a szülõ irányítsa a
gyermek internetes tartalmakkal kapcsolatos érdeklõdését, legyen a segítségére
felfedezni azokat a honlapokat, amelyek
a gyermekek számára érdekesek, hasznosak és szórakoztatóak.
Fontos szabályok a világháló használatához:
- Ha a szülõ jól ismeri gyermekét, és
annak napirendjét, továbbá bizonyos
szabályokhoz és tevékenységekhez köti
a számítógép és az Internet használatát,
akkor nagyban megelõzhetõk az Internet-függõség, és egyéb problémák kia-

lakulása.
- Nagy segítség lehet, ha a számítógépet nem a gyermek szobájában, hanem
egy közös helyiségben tartják.
- A rendszeres közös családi programok megtartásával szintén csökkenthetõ
az Internet-függõség kialakulásának
veszélye.
Miért a bûnözök paradicsoma az
Internet?
Az Internet fantasztikus találmány, ám
anonimitásából adódóan a bûnözök kedvelt területe, a pedofiloknak a világháló
ideális hely az ismerkedésre. Azok a személyek akik ilyen jellegû bûncselekményeket követnek el, az Internetet elsõsorban: ismerkedésre, kapcsolattartásra,
tiltott pornográf felvételek, videó anyagok közzétételére használják. Az igazán
„profik” titkos oldalakon cserélgetik és
kínálják eladásra a képeket és videókat,
emellett pedig a net anonimitásának köszönhetõen férkõznek a gyerekek közelébe. Gyakran más személynek adják ki
magukat. Sokan hosszú heteken, hónapokon át vadásznak, és férkõznek áldozataik bizalmába, várják az alkalmat a személyes találkozásra. Találkozásukat
igyekeznek akkorra idõzíteni, amikor a
gyermek zaklatott lelki állapotban van,
ilyenkor még sebezhetõbbek a kicsik, és
naivan besétálnak a barátjuknak hitt
elkövetõ csapdájába.
A chat, mint találkozóhely
Chatelés:
A chatelõk virtuális „szobákban” való
találkozása elsõsorban írásban, esetenként már tematikus csoportosításban valósulhat meg, illetve a felhasználó beállítást választhat, hogy az üzeneteit a többi
chatelõ is tudja olvasni, vagy - ha privát
kapcsolatot nyit - csak egy személy.
Viselkedés a chatszobában
A legtöbb chat-rendszerben névtelenül, vagy álnéven kerülnek egymással
kapcsolatba a résztvevõk. Az ember adhat magának egy becenevet. Az anonimitás alapján olyan emberek kerülnek egymással kapcsolatba, akik a normális életben sosem ismerkednének meg. Itt nem
kell megadnia a kort, nemet, vagy más
jellemzõket, ha valaki nem akarja.
Ha gyermekünk chatszobákban beszélget vagy ismerkedik, fontos annak
tudatosítása, hogy az ilyen beszélgetés
alkalmas lehet arra, hogy valaki olyat

Krónika
állítson magáról, ami nem is igaz. Lehet
az is, hogy sértõ, bántó gondolatok jelennek meg. Ilyenkor a legjobb elhagyni a
chatszobát, vagy éppen jelenteni kell az
ilyen jelenséget a moderátornak, aki a
sértõ beszélgetést folytatót kizárhatja,
letilthatja. Szükséges megemlíteni, hogy
a chatszobák alkalmat adhatnak arra is,
hogy a résztvevõk egymást személyes
találkozóra invitálják, ezért abban az
esetben, ha gyermekünk egy eddig ismeretlen személlyel készül találkozóra,
- a veszély elkerülése végett - a legjobb
elkísérni õt.
Jó tanácsok!
- Szoktassa hozzá a gyermekét, hogy
az internetezés lehet közös program, is
és nem csak elvonulva, az egyedüllét
titkosságában lehet élvezni!
- A szülõ mindig legyen érdeklõdõ
akkor, ha a gyermek valamilyen, általa
felfedezett netes újdonságról számol be,
vagy éppen valami olyanról, amely a számára nem tetszõ. Az ilyen beszélgetések
segíthetik az igényes internetezés kialakítását. Ezen alkalmak lehetnek jók arra
is, hogy gyermekünkben tudatosítsuk,
hogy a zavaró, nem tetszõ oldalakat csak
egyszerûen hagyja el, hiszen az internetezés szabadsága éppen arra jó, hogy azt
tekintsük meg, ami számunkra hasznos
és helyes.
- Készítse fel gyermekét az Internet
világára!
- Használjon megfelelõ szûrõprogramokat!
- Ajánljon megfelelõ alternatív programokat a számítógépes játékok és az internetezés túlzott használata helyett!
- Amennyiben tudomására jut, hogy a
gyermekét bármilyen formában zaklatják
az Interneten keresztül, forduljon a rendõrséghez!
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Madárszárnyakon

Földünk egyik legizgalmasabb és
leglátványosabb, évrõl-évre megismétlõdõ természeti eseménye a madárvonulás.
E sokáig megmagyarázhatatlannak tûnõ,
ezért sok téves hiedelemmel övezett
jelenséget a XIX. sz. vége óta kutatják
tudományos módon. Az azóta rendelkezésünkre álló rengeteg adat és a fejlõdõ
technika segítségével ma már tisztábban
látjuk a részleteket. A tavaszi-õszi költözés oka az élelemhiány, kiváltója a nappalok hosszának rövidülése, amely kihat a
madarak hormonális egyensúlyára: elindítja a költözési ösztönt. A hõmérséklet
változásai önmagukban nem indítják meg
a vonulást. A madarak élõhelyük változtatásával délebbi, táplálékban gazdag
területekre jutnak el. A távolságok néha
több ezer km-t jelentenek. A navigációt
„természetes iránytûik” segítik: a föld
mágneses tere, a nap és a csillagok állása.
Azoknál a fajoknál amelyek egyedei
hosszabb életet élnek, fontos szerepe van
a tanulásnak is.
Míg a hazánkban fészkelõ madárfajoknak több mint a fele útra kel a nyár
végével, az õsz beköszöntésével, addig
a tõlünk északabbra fészkelõ fajok közül
számos választja a Kárpát-medencét s
így hazánkat átvonulása során pihenõhelyként, vagy célállomásul a hosszú
téli hónapokra.
Minden évben sok „tollas látogatót”
vonzanak a fontosabb vonulási útvonalak mentén található madárgyülekezõ- és
pihenõhelyek. Különösen nagy tömegekben keresik fel a madarak a vizes élõhelyeket, vagyis azon területeket ahol az
ott élõ növények, állatok életében a víz
meghatározó szereppel bír. Pl.: sekély tavak, tározók, holtágak, folyószakaszok,
nedves rétek, halastavak. Különleges

élõviláguk és érzékenységük miatt ezek az életterek azonban rendkívül
veszélyeztetettek. Azok,
amelyek kiemelkedõen
fontosak, a nemzetközi
jelentõségû vizes élõhelyek védelmére létrehozott, Ramsari Egyezmény oltalma alá tartoznak. Ilyen, ún. Ramsari
Terület a Fertõ-Hanság
Nemzeti Parkban: a Fertõ-tó (1989) és a DélHanságban a Nyirkai-Hany (2006).
A nemzeti parkot „rendszeresen látogató” nagy lilikek, vetési ludak és a velük
érkezõ alkalmi vadlúd vendégek (vörösnyakú lúd, apáca lúd és mások) elõsze-

retettel keresik fel a tó körüli legelõ- és
mezõgazdasági területeket táplálékszerzés céljából, míg éjszakára a nyílt vízfelületekre húznak be, így kikerülendõ a
szárazföldi ragadozók jelentette veszélyeket.
A magyar Fertõn fészkelõ nyári ludak
(kb.: 400 pár) enyhébb teleken áttelelnek, hidegebb idõben tovább vonulnak
és a telet délebbre, akár Észak-Afrikában,
Algériában, Tunéziában töltik.
Az itt telelõ nyári ludak között Lengyelországból, Csehországból érkezõk is
vannak. Az elsõ csapatok szeptember
végén, október elején jelennek meg, és
márciusban indulnak vissza fészkelõ területeikre.
Számszerûleg a szeptember hónaptól
márciusig tartó, hó közepi libaszámlálás
során veszik õket számba. A tó partvonala
mentén, a jellemzõ ki- és beszállóhelyeknél kialakított megfigyelõpontokon madarászok egy idõben számlálják a mozgó
libatömegeket. Ez a tó hazai és osztrák
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részén együttesen kb. 30-40 ezres egyedszámot is jelenthet „vadlúdfronton”, a
telelés idõszakában.
Természetesen nem õk az egyetlen téli
vendégek. Ez idõtájt különféle átvonuló
és enyhe idõjárás esetén a be nem fagyott
vizeken áttelelést is megkísérlõ madárfajokkal találkozhatunk. Pl.: vadrécék
(csörgõ-, tõkés- kanalas-, kendermagos,
nyílfarkú réce), szárcsák, danka- és sárgalábú sirályok, bütykös hattyúk, a repce
és lucerna földeken telelõ rágcsálók után
kutató szürke gémek és nagykócsagok
kerülnek leggyakrabban a távcsõ látómezejébe.
Apropó madármegfigyelés! 1992-ben
indította el a Birdlife International (Nemzetközi Madárvédelmi Tanács) az „Európai Madármegfigyelõ Napok” programot. A rendszeresen, október elsõ hétvégéjére meghirdetett „mozgósításnak”/
akciónak több célja is van: madárgyûrûzés, adatgyûjtés, ismeretterjesztés, kikapcsolódás és játék. Játék, merthogy az európai országok egymással is
versenyeznek, hogy hol figyeltek és számláltak meg
több madarat az adott napokon. Magyarország mindig az
elsõ három helyezett között
szerepelt.
A program hazai koordinátora a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület
(MME). Az egyesülettel karöltve, mint
jeles napi rendezvényt hirdeti meg évrõlévre igazgatóságunk is ezt az akciót.
Nagy örömünkre, egyre többen (iskolai
osztályok, családok, baráti közösségek...)
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bátorodnak fel és látogatnak ki a természetbe, odaszánva szabadidejüket hogy
élményt és ismereteket szerezzenek lakókörnyezetük természeti értékeirõl. A
Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
által szervezett egyéb „madaras” programjainkat („Kezdõ Madarászok Napja”,
„Madarak és Fák Napja”, stb.) ajánljuk
minden madárbarát és természetet ked-

velõ figyelmébe, amelyekrõl bõvebben
a nemzeti park honlapján, a „Turisztikai
programajánló”- ban lapozgatva olvashatnak.
A Fertõ-tájhoz és a Hansághoz kötõdõ,
õsztõl tavaszig itt tartózkodó vízimadarakat bárki könnyedén megfigyelheti
az alábbi helyszíneken: Fertõújlak
határában, az elárasztásokon (Nyéki szál-

lás, Borsodi dûlõ, Cikes), a Dél-Hanságban, a Hansági-fõcsatorna és a Rábca
egyes szakaszain, illetve a Nyirkai-Hany
élõhely-rekonstrukciónál.
Valamennyi helyszínen megfigyelõtornyok segítik a sikeres madarászatot.
Szöveg: Fertõ-Hanság
Nemzeti Park

Rendõrségi felhívás
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Az elmúlt idõszakban megszaporodtak illetékességi
területünkön az úgynevezett TRÜKKÖS LOPÁSOK, melyek
az alábbiak:
- az elkövetõk tûzifa értékesítésével, termék vásárlásának
ürügyével, gáz- vagy villanyóra leolvasónak, nyugdíjfolyósító
munkatársának, lépcsõházakban takarítónak adják ki magukat,
- jellemzõen idõsebb személyeket szemelnek ki és szinte
mindig legalább ketten érkeznek,
- SZINTE KIVÉTEL NÉLÜL MINDEN ESETBEN NAGY
CÍMLETÛ BANKJEGGYEL AKARNAK FIZETNI, VAGY
ENNEK FELVÁLTÁSÁT EGYÉB ÜRÜGGYEL KÉRIK,
- a pénz felváltása után valamilyen okkal (pl. vizet kér egyikük, vagy wc - re szeretne menni) elterelik a figyelmet,
- amíg a sértett nem figyel, a korábban pénzvisszaadás miatt elõkészített megtakarított összeget ellopják!
A FENTIEK MIATT NYOMATÉKOSAN KÉRJÜK, HOGY:
- az Önhöz becsengetõ idegeneket semmi esetre se engedje
be,

- legyen figyelemmel az utcába, lakókörnyezetébe érkezõ
idegenekre,
- az ismeretlen, gyanús személyeket vagy jármûveket jelezze a rendõrség felé,
- ha már megtörtént a baj, haladéktalanul értesítse a
rendõrséget a 112, 107, vagy a 0699/311-234-es telefonszámon,
- próbálja meg minél jobban megfigyelni az elkövetõt, az
általa használt jármûvet, annak rendszámát,
-a rendõrség kiérkezéséig kérjük, ne nyúljon azokhoz a
dolgokhoz, amelyeket az elkövetõ megfoghatott.
MÉG EGY JÓ TANÁCS: NAGY ÖSSZEGÛ MEGTAKARÍTOTT PÉNZÉT LEHETÕLEG TARTSA PÉNZINTÉZETNÉL,
VAGY HELYEZZE EL OTTHONÁBAN TÖBB HELYEN,
KISEBB ÖSSZEGEKBEN.
Köszönjük figyelmét!
Sopron-Fertõd Kistérség Többcélú Társulása
Soproni Rendõrkapitányság

FIGYELEM!
Képviselõ-testületi döntés értelmében Petõháza területén egyetlen adománygyûjtõ szervezet sem
kap engedélyt adománygyûjtés végzésére! Errõl a döntésrõl tudomása van a fertõdi Rendõrörsnek is!

A petõházi Polgármesteri
Hivatal 2010. december 1. napjától 2011. február 28. napjáig
terjedõ idõszakra az alábbi anyakönyvi adatokat közli:

GYERMEKSZÜLETÉS:
2010.09.25.
Ács Dávid

HALÁLOZÁSOK:
2010.12.06.
Hajdu Vince László

2011.02.20.
Gubics Hanna

2011.02.21.
Stárits Imre

HÁZASSÁGKÖTÉS:
--------------

2011.02.26.
Fülöp Imre
7.

Anyakönyvi hírek

Megolgások:
1. Négy macska van a szobában
2. A számot leírjuk, és a papírt megfordítjuk, így 999 lesz belõle.
3. Egyik ember az almával együtt a kosarat is megkapja.
4. Sehogy. Télen nem terem barack.
5. Úgy lehetséges, hogy Sebes Sólyom az édesanyja.
6. Merítsük tele a 9 litereset, majd ezzel töltsük meg a 4 litereset kétszer és mindkétszer ürítsük is ki. A maradék egy liter vizet is töltsük a
4 literesbe. Ezután újra töltsük tele a 9 litereset és töltsünk a 4 literesbe amennyit csak lehet, ez 4-1=3 liter, tehát épp 6 liter maradt a 9
literesben.
Ötven nyilat lõnek ki, mert egy indián egy nyilat két perc alatt tud kilõni.

Petõházi
Kissné Horváth Júlia

Tavasz közelít
Gyönyörû szép fényével,
éledezik a természet.
Rügyek pattannak sebesen,
fülemüle csilingel
itt van már a kikelet

Hírnökök
Láttam barkát nyiladozni,
a kikeletben õ is bízik,
komótosan bontakozik,
vele a tél el nem bánik.
Dölyfös kutyatej sárgán virít,
a tavasz közel, el is hiszi.
Mire föl ez a kirívó öltözet,
beléd még dér is költözhet.

Mentovics Éva
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~~~ Gyermeksarok ~~~
Viccek
- Anyu! Nagyon fáj a torkom, meg a hasam is!
- Ó, te szegény! Mibõl is írtok ma dolgozatot?
Pistike, addig nem állhatsz fel az asztaltól, amíg meg nem eszed
a vacsorát! - mondja haragosan az anyuka.
- Jaj, de jó, akkor holnap nem mehetek iskolába!

– Sose aggódj, drága párom! –
vigasztalja pók anyó.
– Hálót szõni – úgy gondolom –
fészer mellett volna jó.
Költözhetünk akár tüstént –
szólok a húsz gyereknek...
sátrat verünk, s holnaptól már
duci dongót ehetnek.

Hogyha te is arra járnál,
lesd meg bátran, barátom!
Ott feszül a míves háló,
fent, a szénás padláson.

Logikázz!
1. Hány macska van a szobában?
A szobának négy sarka van. Minden sarokban ül egy macska. Minden macskával szemben három macska ül. Minden macska farkán is ül egy macska.
Hány macska van a szobában?

A pók család
szerencséje

Útra kelt a népes család,
s mire a Hold felébredt,
beszõtték a fészer sarkát,
lett ott háló temérdek.

Pillekönnyû csipkekendõ
díszíti a sarkokat,
olyan fehér, olyan tiszta,
akárcsak a patyolat.

Reggel, amint Kakas Kázmér
jelezte a fél hatot,
a legfürgébb pók legényke
tervezte az étlapot.

2. A 666-ot másfélszeresére kell növelni
úgy, hogy nem szorozzuk és semmiféle
aritmetikai mûveletet nem végzünk vele.

– Bármerre is szövöm hálóm,
nincs egy fia haszna se.
Nem jön arra légy, vagy dongó,
de még egy csöpp hangya se.

– Fõételnek töltök legyet,
rántok darázscsemegét…
tálalok még aszalt méhet,
ínyenc szakács remekét.

3. 5 alma
A kosárban öt alma van. Az almákat úgy
kell elosztani öt ember között, hogy
mindenki kapjon egy almát és a kosárban
is maradjon egy. Hogyan csinálnád?

Bosszankodik pók apóka,
morgolódik szerfelett.
Napok óta nincs kapása,
nem fogott, csak egy legyet.

Hetek óta fáj a fogam
egy kis hangyabefõttre…
azt hiszem, hogy dongótortát
szervírozok elõtte.

Pedig folyton sürög-forog,
hálót csomóz, tettre kész,
ám a zsákmány bárhogy nézzük,
bizony-bizony csenevész.

Sürgött-forgott, mint a szélvész,
míg a család felébredt…
csipketálcán tálalta a
hatfogásos ebédet.

– Szörnyû ez a sivár étlap,
töprenghetek, hogy legyen.
Hetek óta éhezem csak,
kopog mind a nyolc szemem.

Örvendezett pók apóka:
– Csodás helyen tanyázunk,
ilyen remek vadászlesnél
nem kopik fel az állunk.

Minden hálóm érintetlen,
semmi mozgás, mit tegyek ?
Hogy osszam el családom közt
ezt a csöppnyi kis legyet?

Könnyes szemmel szólt anyóka:
– Jó lesz ez a hely nekünk.
Látod, apjuk, milyen ügyes
szakács lett a gyermekünk?

4. A folyó másik partján
A folyó egyik partján állsz, a túlsó oldalon van egy barackfa. Hogyan mész át a
másik oldalra nyáron? Van egy csónakod így át tudsz evezni. És télen, hogyan
mész át barackot enni? A folyó befagyott
így nem tudsz csónakkal menni.
5. Indián család
Két indián üldögél a patak partján, majd
az egyik megszólal.
-Uff, kicsi Réti Szellõ te vagy az én fiam!
Erre a másik mondja:
-Uff, Sebes Sólyom, viszont te nem vagy
az én apám!
Hogyan lehetséges ez?
Megoldások a 18. oldal alján.

Sportrovat

Sopronban fociztunk...
A téli délelõttön már fél kilenc órakor
Sopronban voltunk. Az öltözõben társaimmal, edzõinkkel, szüleinkkel esélyeinket
latolgattuk. Míg a tornán résztvevõ többi
csapat nagyszámú játékos kerettel érkezett,
addig mi csak a minimálisan szükséges
létszámmal (4+1 fõ) tudtunk kiállni.

2011. jan. 29-re meghívást kaptunk
Sopronba, az 1. Aranykalász Kölyök Kupára, mely az egyetemi tornacsarnokban
került megrendezésre.
A szokásosnál is jobban izgultunk,
mert a tornára a 2002-es születésû, s az
ennél fiatalabb focistákat várták. Összeszokott, nagy csapatunkból kis csapat
lett, amelyet még tovább karcsúsított
néhány társunk megbetegedése.
Mindezek ellenére lelkesen, s nagy
izgalommal vágtunk neki a megmérettetésnek.

A hat csapatot két csoportra osztották.
Mi a Nagycenkkel, és az SVSE „A”
csapatával kerültünk egybe. Elsõ mérkõzésünket az SVSE „A” ellen játszottuk.
A nagy küzdelemben 1:0-ra nyertünk. Kis
pihenõ után a Nagycenket 3:1-re legyõzve vártuk a helyosztós ellenfelünket. A
döntõbe jutásért az SVSE „B” csapatát
kaptuk. Kis csapatunk – nagy lelkesedéssel, cserelehetõség nélkül, erõn felüli
teljesítménnyel – fölényesen 8:0-ra
nyert.
HURRÁ!!! – döntõsök vagyunk.
Teljesen kimerülve, de óriási elszántsággal léptünk pályára ismét az SVSE
„A” ellen.
A döntõ mérkõzés nagy küzdelmet hozott, s a rendes játékidõ alatt nem született gól.

Következtek a hétméteres büntetõ rúgások. Az izgalom tetõfokára hágott!
A büntetõ párbajban sikerült felülkerekednünk. Ács Dominik, majd Németh
Dominik is betalált. Nekem sikerült két
büntetõt is hárítanom, s így mi lettünk a
torna gyõztesei.
Szép kupával, és egy aranyéremmel a
nyakunkban térhettünk haza Petõházára.
Köszönet FERI bácsinak, TAKI bácsinak a felkészítésért és lelkesítõ munkájukért, valamint családjainknak a buzdításért, támogatásért.
A tornán résztvevõ csapatok és tagjai:
- SVSE „A”
- SVSE „B”
- SC Sopron
- Nagycenk
- Nebuló SE Kapuvár
- PETÕHÁZA: Ács Dominik, Ivancsics Péter, Németh Dominik, Riba Tamás
Petõháza, 2011. február
Ivancsics Petike

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.
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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

