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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 szól a hit. 

Mint gazda, kit õsi házából kivertek, 
s megjelennek a rablók, fosztogatók, 
gyorasn leverik a címert s a keresztet, 
s a magyarnak bottal osztanak útravalót. 

Szomorú szívvel 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 gazdakénrt lépek a magyar földre, 
és szent szavait sohasem feledem.

Szentmihályi Szabó Péter

TRIANON SEBEI

Köszöntöm a Petõházi Krónika Tisztelt Olvasóit!

Petõháza Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
március 10-én tartott ülésén  megalkotta a 2/2011.(III. 11.) ÖK
rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl.

A közterületekre kihelyezett, sokszor balesetveszélyes
tárgyak megszüntetésére már többször felhívtam lakosainkat,
sajnos eredménytelenül.  Képviselõ-testület emiatt módosította
a helyi környezet védelmérõl, a közterületek és ingatlanok
rendjérõl, a település tisztaságáról szóló 10/2002. (VI. 25.)
önkormányzati rendeletét. A rendelet 8. § (7) bekezdése
értelmében „Tilos közterületen építési törmeléket, szemetet,
köveket, karókat vagy más balesetveszélyes tárgyakat
elhelyezni.” Ennek szankciójaként pedig: Szabálysértést követ
el és –amennyiben súlyosabbnak minõsülõ cselekmény nem
valósul meg- ismételten is kiszabható, 30.000 Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal sújtható, aki “16.§ (2) m) Közterületen építési
törmeléket, szemetet, köveket, karókat vagy más baleset-
veszélyes tárgyakat elhelyez,”. Ehhez kapcsolódó probléma
volt még a mezõgazdasági és egyéb eszközök, jármûvek
közterületen  történõ tárolása. Az idézett rendelet 10.§ (4) bek.
értelmében: Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángaz-
dálkodáshoz szükséges gépek, jármûvek tárolása közterületen
tilos! Ezen rendelkezésnek is meg van a szabálysértési minõsí-
tése, így bírság kiszabásával fel tudunk lépni szükség esetén.

Többször felhívtuk lakosainkat arra is, hogy gépjármûveiket
ne a közterületen tárolják, hanem arról saját ingatlanaikon
gondoskodjanak. Különösen problémát jelent ez az olyan
keskeny utcáknál, mint például a József A. utca. Az utcán
parkoló jármûvek akadályoznak egy esetleges mentési munkát
is (tûzoltók, mentõk felvonulása). A Képviselõ-testület ezért
döntött itt várakozni tilos tábla kihelyezésérõl.
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Önkormányzati hírek
(Folytatás az 1. oldalról!)

Képviselõ-testület megalkotta a   4/
2011.(IV. 15.) ÖK rendeletét A felnõtt
korúakra vonatkozó szociális ellátások
helyi szabályairól szóló  2/2007. (II. 15.)
ÖK. rendelet módosításáról, ami a nyug-
díjasoknak húsvétkor és karácsonykor
juttatott vásárlási utalványok szabályait
pontosította. A módosító rendelkezés ér-
telmében az idei évtõl azok részesülhet-
nek élelmiszer vásárlási utalványban,
akik petõházi állandó lakosként nyilván-
tartottak, tartózkodási hellyel más tele-
pülésen nem rendelkeznek, életvitelsze-
rûen Petõházán élnek és

a)   60. életévüket a juttatás évének
január 1. napjáig betöltõ öregségi nyug-
díjasok,

b) azon rokkantnyugdíjasok, akik rok-
kantnyugdíj ellátásukon kívül, más rend-
szeres jövedelemmel nem rendelkeznek.

Képviselõ-testület támogatta a Kapu-
lan Kft-t, internet és egyéb telekommu-
nikációs szolgáltatások kiépítésére Petõ-
házán. A Kft az átjátszó antennát a cukor-
gyár kéményére helyezi el.  A Kft vállalta,
hogy térfigyelõ kamerákat telepítenek
községünkbe, ezzel is elõsegítve a köz-
biztonságot.

Képviselõ-testület hirdetmény közzé-
tétele nélküli, egyszerû közbeszerzési
eljárás megindítását határozza el „Petõ-
háza 2011. évi építési beruházásai” cím-
mel el az alábbi beruházásokra: 1. rész

Közösségi Ház emeletének felújítási
munkái, kis létszámú csoportos foglal-
koztató helyiségekké történõ átalakítása
mintegy 329,56 m2-en, a volt Cukorgyári
tekepálya külsõ-belsõ felújítása, vala-
mint a Ravatalozó épületének felújítása
2. rész Dózsa György utca parkosítási
munkái. A közbeszerzési eljárásra Képvi-
selõ-testület a következõ vállalkozá-
sokat hívta meg ajánlattevõként: Fertõ-
di Építõ és Szolgáltató Zrt, Sopron,  Be-
tonépfor Kft, Fertõszentmiklós, Mester-
pont Kft, Petõháza, WOOD 2002 Bt,
Petõháza, Kertem Bt, Petõháza, L+P Kft,
Iván. A 2. rész tekintetében a nyertes aján-
lattevõ L+P Kft. A munkák megkezdésére
2011. augusztus 1-jén kerül sor, a befe-
jezési határidõ: 2011. október 31. Az 1.
rész tekintetében még sajnos jogorvos-
lati eljárás van folyamatba a Közbesz-
erzési Döntõbizottság elõtt.

Az elmúlt idõszakban megnövekedett
a Fertõendéd felé vezetõ úton a forgalom.
A forgalom biztonságosabbá tétele érde-
kében a Dózsa Gy. utcai kanyarulatnál az
úttesten forgalomlassító domb, valamint
a templom oldali járda - Fertõendréd felé
vezetõ út találkozásánál  gyalogos forga-
lom terelõ létesítésére kerül sor.

Képviselõ-testület foglalkozott a te-
metõ parcellázottságának kérdésével.
Irányelvként fogalmazta meg, hogy a sír-
helyek kialakításának az eddigieknél szi-
gorúbb rend szerint kell történnie. Teme-

tés esetén a soron következõ sírhely meg-
vásárlására van lehetõség. Az urnák föld-
be temetésére kialakításra került egy urna-
sírhely parcella, ami a bal oldali urnasor
elõtt húzódó járda mellett helyezkedik
el. A jövõben urnákat csak itt lehet föld-
be temetni (illetve a vonatkozó szabá-
lyok magtartásával régi sírhelybe).

Képviselõ-testülete elfogadta Petõ-
háza Község Önkormányzat Képviselõ-
testületének 2011 – 2014. évekre szóló
Gazdasági Programját, valamint a 6/
2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelettel
a Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.

Képviselõ-testület az április 28-án
tartott ülésén megalkotta továbbá a helyi
építési szabályzatról szóló, többször mó-
dosított 9/2003. (VIII. 01.) rendelet mó-
dosításáról szóló rendeletét, valamint a
telekadó módosításáról szóló rendeletét.

LEADER keretében, a 135/2008. (X.
18.) FVM rendelet alapján falumegújítás-
ra és – fejlesztésre igénybe vehetõ támo-
gatás jogcímre benyújtott, multifunkciós
sportpálya létesítésére 12.996.250 Ft-ot
nyert Önkormányzatunk. A pálya megépí-
tését az Ifjúság utcai zöld területen ter-
vezzük.

Szép nyarat kívánok minden petõházi
lakosnak!

Horváthné dr. Dávid Mária
jegyzõ

Kedves Olvasó!

 A petõházi Önkormányzat honlapján
már az elõzõ évben megjelent a hír, hogy
a cukorgyár bezárása után létrejött egy
közhasznú alapítvány, felsorakozva a
már mûködõ rendkívül hasznos petõházi
alapítványok mellé. Velük, közös célja-
inkból kifolyólag nem konkurenciát,
hanem alkotó együttmûködést, kiegészí-
tést, sokszínûséget szeretnénk kialakítani.
Az alapítvány létrejöttérõl a tavalyi falu-
nap elõestjén tartott, „a volt cukorgyári
dolgozók találkozóján” már elhangzott
egy rövid tájékoztatás, s megragadva a
lehetõséget ezúton egy kicsit részlete-
sebb ismertetést szeretnénk eljuttatni
Önökhöz, a leginkább érintettekhez.

 Az 1889-ben Kõhidáról átköltözött és
itt megalapított cukorgyár, történetének
legutóbbi idejében Petõházi Cukorgyár,
késõbb a Petõházi Cukoripari Rt, majd a
Magyar Cukor Zrt. Petõházi Cukorgyára
néven, a hajdani soproni cukortermelõ
körzet büszkeségeként, annak leg-
hosszabb életû tagjaként szolgálta a hazai
élelmiszerellátást. Az Észak-dunántúli
cukorgyártás megszüntetéséig az ország
cukoriparának, ha nem is a legnagyobb,
de minden körülmények között legered-
ményesebb, legkorszerûbb, minõségében
egyik legkiemelkedõbb, Európában is
elismert cukorgyáraként üzemelt.

 A gyár bezárása nagyon sok embert
megérintett, sokunkat lelkileg is nagyon
megviselt. Nehéz volt elviselni a gyár

elõtt elmenõ könnyes szemû nyugdíja-
saink, volt dolgozóink, - még ha átmene-
tileg is - munka nélkül maradt munkatár-
saink fájdalmát, elkeseredését. De talán
csak néhány család kivételével azokban
is nyomot hagyott, akiknek valamilyen
korábbi munka, vagy tradicionálisan
családi kötõdése volt a gyárhoz. Petõhá-
zán és a szomszédos településeken sokan
élnek ilyenek. A falu közösségének a –
jobb levegõ, kisebb közúti forgalom elle-
nére – a megszokott bevételek elmaradá-
sával sem volt mindegy a tulajdonosok
döntése.

 Az érzések gondolatokat, majd szán-
dékot, végül tettet generáltak. A nagyon
összetett érdekekbõl született rossz gaz-
dasági döntést már nem volt mód meg-

Cukoripari és Helytörténeti Gyûjtemény
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változtatni, ezért én is és még néhányan
úgy gondoltuk, nem szabad hagyni, hogy
a múlt ködébe vesszen a Petõháza fele-
melkedésének biztosítékát jelentõ cukor-
gyár története, az elõdök tevékenysége,
melyre származásra, szülõhelyre, nemze-
tiségre való tekintet nélkül, a gyár 128
éves történetének feldolgozása során oly
büszkék lehettünk. Ipartörténeti felelõs-
ségünk, hogy Magyarország egyik húzó-
ágazatának, a cukoriparnak az ipartörté-
netét, az egyes gyáraink történetét, a Petõ-
házi gyár történetét utódaink számára
megõrizzük nehogy a feledés jótékony
homályába merüljön.

Kézen fekvõ volt egy cukorgyári, cu-
koripari emlékeket bemutató modern
múzeumi értéket képviselõ gyûjtemény
megvalósításának gondolata. Ha már
gyûjteményt tervezünk, elengedhetetlen
a faluközösség helytörténeti elõéletének
római kori, a keresztény térítés, majd a
középkori emlékeinek bemutatása. Sok
petõházi, vagy Petõházához kötõdõ hely-
történeti munka látott napvilágot, ezek
alkotóit is szívesen látnánk munkáikkal
gyûjteményünk szellemi értékének növe-
lésében. Ha ekkora vállalkozásba fogtunk,
nem szabad kihagynunk a cukor, a répa-
cukor, de a régió cukorgyárainak rövid tör-
ténetét sem, és a cukor révén az egészséges
életmódhoz kötõdõ szemléletformáló
feladatainkat sem kerülhetjük meg.

Ezt az örökségmegõrzõ szándékot az
Önkormányzat vezetése, tisztségviselõi
kezdettõl felkarolták, a Közösségi Ház
emeleti része átalakítási lehetõségének
biztosításával pedig megteremtették a
gyûjtemény leendõ otthonát. Jogilag is
létrejöhetett az alapítás.

 A közhasznú alapítvány neve: Petõ-
házi Cukoripari és Helytörténeti Gyûjte-
mény Közhasznú Alapítvány.

Jogállása: nyílt alapítvány, székhelye:
9443 Petõháza Kinizsi u. 51.

Az alapítványt 10 magánszemély hozta
létre (nevük természetesen a gyûjtemény
tájékoztatójában megörökítésre kerül)
180 000Ft alaptõke összeadásával.

Mindig is voltak a szakmájukhoz kö-
tõdõ olyan emberek, akik az új dolgok
megjelenése mellett a régi eszközöknek,
tárgyaknak is tisztelettel adóztak. Ezek a
volt munkatársak jóvoltából szintén az
alapítvány tulajdonába kerültek, egyes
tárgyakat a MC Zrt. adott át, más tárgya-
kat a múzeum létesítés hírére, volt
társgyári kollégáktól, vagy a néhai dol-
gozók leszármazottaitól kaptunk.

Az Alapító Okirat 2010. május 07-én
emelkedett jogerõre.

Az alapítvány céljai:
- a hazai és a helyi cukorgyártás tech-

nikai-, technológiai múltjának, emberi
oldalának megõrzése, a dokumentumok,
ismeretek közkinccsé tétele. A petõházi
egyéb helytörténeti emlékek gyûjtése,
megõrzése, rendszerezése és bemutatása.

- a gyûjtemény sajátos eszköztárával
az iskolai oktatás segítése, kiegészítése,
a sokoldalúan tudásorientált generációk
mindennapi életünkhöz kapcsolódó isme-
reteinek bõvítése általános iskoláktól a
nyugdíjas klubokig.

- a helytörténeti, technika történeti ér-
tékeket a múlt hagyományõrzõ szándé-
kával kívánjuk megõrizni, nyitottá tenni.
A gyûjtemény a magyar élelmiszertörté-
neti és a magyar cukoripar történeti tudo-
mányos kutatás lehetõségét megteremtve
segíti feltárni, megismerni a szûkebb és
tágabb régió cukorgazdaságának valós
történetét.

Az alapítvány további célja a gyûjte-
mény bemutatásával és programjaival be-
kapcsolódni a Fertõ-tó menti turisztika
kulturális kínálatába, ipartörténeti szeg-
mensének bemutatásával növelve annak
választékát, vonzerejét, becsábítani Petõ-
házára is a kerékpáros turizmust, helytör-
téneti többletet adni a strandoló közön-
ségnek. Nem titkolt vágyunk a régiós cu-
koripar történet színvonalas felkarolása,
bemutatása a soproni elsõ magyar fino-
mítótól a mai határon átnyúló kapcsola-
tokkal együtt. Tudjuk, bizony ez nagy
falat.

Az alapítvány elsõ Kuratóriuma:
- Tömördi Máté nyugdíjas mérnök, a

kuratórium elnöke, - Dr. Tóth Imre,
Soproni Múzeumok igazgatója, kurató-
riumi tag, - Kaufman Ilona, adjunktus
NyME, kuratóriumi tag, - Lévainé Soós
Klára, kuratóriumi tag, - Csiszár Renáta,
kuratóriumi tag

A gyûjtemény
helyszínének terve-
zési munkáit az Ön-
kormányzat elkészí-
tette, a szerkezetáta-
lakítási program
alapján kiírt FVM
pályázaton nyert
pénzbõl a közbe-
szerzési eljárás befe-
jezése után megin-
dulhatnak az átala-
kítási munkák. Or-

szággyûlési képviselõnk, Ivanics Ferenc
közbenjárására a Gyõr-Moson Sopron
Megyei Önkormányzat Közgyûlésének
elnökétõl Dr. Szakács Imrétõl ígéretet
kaptunk arra, hogy selejtezésre szánt mú-
zeumi üvegtárlókhoz juthatunk.

Idõközben szándékaink támogatókra
is találtak, akiknek ezúton is megköszön-
jük támogatásukat. (Bétacukor Petõháza
96, Petõházi Önkormányzat, Axel Sprin-
ger-Budapest Kiadó Kft pénzbeli támo-
gatással, az MC Zrt. a tervezett infopul-
tokhoz régi számítógépekkel segített)

A különbözõ okok miatt elhúzódott
elõkészítõ munka után az igazi nagy fe-
ladat csak most kezdõdik. Ehhez a volt
munkatársaink, a faluközösség önzetlen
segítségét is kérjük. A kiállításra kerülõ
tárgyak eszközök szalonképessé tétele a
fõ feladat. Természetesen a szállításokkal,
berendezéssel, belsõ elrendezéssel kap-
csolatban is jól jönne a segítség, hiszen a
fennálló jogszabályok alapján személyi
jövedelemadó %-ra még nem számítha-
tunk. Mint mindenki, mi is reményke-
dünk a helyi vállalkozások erejükhöz
mért támogatásában is. Hangszalagra
rögzített beszélgetések születtek, számos
gyári esemény videoszalagos változatát
digitalizáltuk, sok munkatársunktól kap-
tunk eddig ismeretlen képanyagokat a
cukorgyári eseményekrõl, melyeket digi-
talizálva kívánunk megõrizni az utókor
számára, egyben számítógépes képernyõ-
kön is bemutatni.

A kuratórium eddigi munkáját az 1910
évi közhasznúsági jelentés foglalja össze.

Terveinkrõl, a beindult folyamatok ál-
lásáról természetesen folyamatosan tá-
jékoztatást adunk Önöknek, Valamennyi-
õtöknek.

Tömördi Máté
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Nagy utat tettünk meg a tanév kezdete
óta, még ha rövidnek tûnik is az eltelt
idõ.

Ilyenkor mi, tanítók is elgondolko-
dunk azon, hogyan teljesítettünk a gyer-
mekekkel közösen, mit tehettünk volna
még jobban a tanévben. Egy régi népi
mondásban sok bölcsesség rejlik:

„Ha okosan sebeztél, szerettél, ha
rosszul szerettél, sebeztél.”

Ha õszinték vagyunk egymáshoz, s rá-
világítunk egymás hibáira, megtiszteljük
a másikat azzal, hogy elmondjuk a véle-
ményünket a nem éppen jó döntéseirõl,
cselekedeteirõl, még ha az nem is esik
jól neki – vagyis ha okosan sebzünk -,
szeretünk.

A szeretet nem szabadosságot, engedé-
kenységet jelent, hiszen nem úgy kell
szeretni gyermekeinket, hogy minden-
ben egyetértünk velük. Pontosan abban
áll a legnagyobb felelõsségünk, hogy
észrevegyük azokat a cselekedeteiket,
melyek nem jó irányba terelnék életüket.
Ha nem reálisan értékelünk, vagyis
rosszul szeretjük õket, nagy hibát köve-
tünk el, hiszen becsapjuk õket, s nem
lesznek tisztában saját képességeikkel,
teljesítményeikkel.

Nehéz feladat elfogadtatni vélemé-
nyünket, de ha a kölcsönös bizalom,
õszinteség kialakul, ez is megoldható.

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

„Mert semmi sem rakódik le és ivódik
be olyan mélyen, mint az, amit az elsõ
években vetettek belénk.”   /Rotterdami
Erasmus/

Tudom, hogy iskolánk nevelõi igye-
keznek mindent megtenni annak érde-
kében, hogy ezek az élmények pozitívak
legyenek.

A komoly tanulás mellett szabadidõs
programokat is szerveztünk gyermekeink
számára.

Idén kirándulásunk úti célja Fertõd
volt. Lelkes és felkészült idegenvezetõink
gyermekeink életkorához igazodva mu-
tatták be a kastélyt, mesélték el történetét.
Az ismereteket mindig valamilyen kép-
hez, illetve tárgyhoz kötötték, s így az
sokkal jobban elmélyült tanulóinkban.

Egyik másodikosunk így mondta el
véleményét a látottakról: „Ez pompás
volt!”

A parkban ezután jót játszottunk, piz-
záztunk, majd pedig megtekintettük Fer-
tõszéplakon a Lámpamúzeumot, ami -
vendéglátónknak köszönhetõen - na-
gyon érdekes volt.

Fertõszentmiklóson – anyaiskolánk-
ban - tartottunk néhány testnevelés órát
a tanmedencében, ahol még azok a tanu-
lók is szívesen mozogtak a vízben, akik-
bõl a víz közelsége eddig félelmet vál-
tott ki.  A fényképek magukért beszélnek.

Idén is Petõházán rendeztük meg a
Csipet-Olimpiát.

ELÉRT EREDMÉNYEINK:
Kislabda-hajítás:

1. osztály: Illés Anna 3. helyezett
Ács Dominik 3. helyezett

2. osztály: Gyõrfi Cintia 1. helyezett
Tóth Bence 1. helyezett
Ivancsics Péter 2. helyezett

3. osztály: Rosta Melani 2. helyezett
Kocsis Barnabás3. helyezett

4. osztály: Csiszár Szimonetta
2. helyezett

Ivancsics Kristóf2. helyezett
 Síkfutás:

1. osztály: Horváth Kira 3. helyezett
Ács Dominik 1. helyezett

2. osztály: Takács Olivér 1. helyezett
3. osztály: Kocsis Barnabás1. helyezett
Medicinlabda-dobás:
1. osztály: Zombó Petra 2. helyezett
2. osztály: Horváth Nóra 2. helyezett

Nagy Roland 3. helyezett
Csapatunk az összesített eredmények

alapján 2. lett. Gratulálunk a fertõszent-
miklósiaknak, akik idén is elvihették a
kupát.

A sporteredmények is nagyon fonto-
sak, hiszen a sport, a testmozgás testi,
lelki egészségünk alapja, ezenkívül pe-
dig kitartásra, küzdésre nevel, de fokozza
az alkalmazkodóképességet is.

Gratulálunk!
A tanulásban kiemelkedõ eredményt

elért tanulóink a tanévzárón könyvjuta-
lomban részesültek.

Kitûnõ tanulmányi eredményt értek el:
1. osztály: Bencze Léda

Horváth András

Horváth-Kis Katalin
Magyar Zsófia
Stárics Gábor

2. osztály: Augmayer Anna
Both Orsolya
Ivancsics Péter
Németh Dominik
Zombó Rebeka

3. osztály: Kocsis Barnabás
Németh Vivien

4. osztály: Magyar Dávid
Zombó Márk

Diákjainknak nagyon sok szeretettel
gratulálunk, s továbbra is ilyen kitartást
kívánunk nekik és szüleiknek is!

Természetesen a többi tanulónkra is
nagyon büszkék vagyunk. Mindegyikü-
ket meg lehet dicsérni saját, egyéni fej-
lõdésükért.

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál
nekik, de soha nem fogják elfelejteni,
hogy hogyan érezték magukat szavaid-
tól. “ (Buehner, Carl William)

Köszönöm a kedves szülõk, kollégák
együttmûködését, s örömmel várom újra
a szeptembert.

Remélem, kedves gyerekek, Ti is!?
Szeretettel:

Sass Andrásné
tagintézmény-vezetõ
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Közösségi Ház hírei
Köszöntöm a kedves Olvasókat!

Mint arról már korábban beszámoltam
2 sikeres pályázatnak köszönhetõen, a
Közösségi Házunkban közel 4 millió
forintos fejlesztést valósíthattunk meg az
elmúlt fél évben. Ennek eredményeként
vásároltunk 11 db laptopot, illetve a
rendezvények, elõadások színvonala-
sabbá tételéhez projektort. Az elmúlt ne-
gyedévben elkezdõdhettek, sõt mára már
le is zárultak azok a képzések, tanfolya-
mok, melyek forrását ugyancsak a
pályázaton elnyert összegbõl biztosítot-
tuk. Településünkön angol nyelvi kezdõ
tanfolyamot, és számítástechnikai alap-
képzést valósítottunk meg, de a nevelés-
sel kapcsolatos kérdésekrõl is hallhattak
elõadást az érdeklõdõk. Az angol nyelvi
tanfolyamot 20, míg a számítástechnikát
15 résztvevõvel indítottuk, az érdeklõdés
azonban sokkal nagyobb volt. Azok szá-
mára, akik helyhiány miatt nem tudtak
részt venni a tavaszi tanfolyamokon jó
hír lehet, hogy a nyári szünet után újabb

képzések indulnak majd, várhatóan szep-
tember végén, illetve október elején. Ná-
lunk számítástechnika és egészséges élet-
mód szerepel a kínálatban, Fertõszent-
miklóson angol haladó tanfolyam, míg
Röjtökmuzsajon szintén számítástechni-
ka indul az õsz folyamán. Pontos idõpon-
tokról ismét szórólapokon, illetve hirde-
tésekkel tájékoztatjuk a lakosságot. Érde-
mes a részvételi szándékot mihamarabb
jelezni, hiszen a létszámhatárokat a haté-
konyság és a tárgyi feltételek miatt tarta-
nunk kell.

A nyár folyamán fõként a gyerekek
számára biztosítunk programokat a sza-
badidõ helyes eltöltéséhez. Idén is szer-
vezünk napközis tábort, melynek idõ-
pontja: 2011. július 11-16-ig. Várjuk az
iskolásokat, valamint a nagycsoportból
kimaradó leendõ elsõsöket is. Középis-
kolásaink segítõként szintén bekapcso-
lódhatnak programjainkba. Kérjük, hogy
a részvételi szándékot az iskolában ka-
pott jelentkezési lapon, vagy telefonon
jelezni szíveskedjenek 2011. július 4-ig

a következõ számon: Lévainé Soós Klára
20/230-97-06.

Az Ifjúsági Klub fiataljainak részvé-
telével idén nyáron is tervezünk néhány
napos nyaralást a Balatonnál.

A nyár programjai közül nem hiányzik
majd az utcabál sem. Néhány környéken
lakó jelezte, hogy a rendezvény a korábbi
években kellemetlenséget okozott szá-
mukra, így más helyszínen rendezzük
meg. Az idén a Malom utca ad otthont az
utcabálnak, melyet július 23-án tartunk
majd.

A Közösségi Ház nyáron is nyitva áll
az érdeklõdõk elõtt. A heti rendszeres-
séggel ismétlõdõ programok közül a jó-
ga, a kamasz klub és a tartásjavító torna
szünetel a vakáció alatt, de a könyvtár,
az internetes hozzáférés továbbra is biz-
tosított, s heti két alkalommal az aerobik-
órákra is várjuk a mozogni vágyókat!

Mindenkinek jó pihenést és nyaralást,
kívánok!

Lévainé Soós Klára

2011. május 17-én tartotta éves Köz-
gyûlését a Petõházi Polgári Kör Egye-
sület. Németh Tihamérné ismertette a
2010-es év mérlegbeszámolóját, melyet
egyhangú igen szavazattal fogadott el az
egyesület tagsága.

Második napirendi pontként a 2010-
es évre vonatkozó beszámoló hangzott
el az alábbiak szerint:

– Az egyesület szervezte a doni áttö-
rés évfordulóján a megemlékezõ elõ-
adást, melyet Németh László igazgató úr
tartott a Közösségi Házban.

– A hagyományos farsangi bál bevé-
telét 2010-ben is jótékony célokra
fordította a Polgári Kör.

Ebbõl az összegbõl, valamint sze-
mélyi jövedelemadó 1%-ból támogat-
ta a tagság az edelényi árvízkárosulta-
kat, valamint a vörösiszap-katasz-
trófában érintett petõházi kötõdésû
családot.

A hagyományokhoz híven az egye-
sület részt vállalt a gyermeknapi ren-
dezvény szervezésében és költségei-
nek finanszírozásában, továbbá anya-

Petõházi Polgári Kör Egyesület beszámolója
gi támogatást nyújtott ifj. Sarkady
Sándor könyvének megjelenéséhez is.

– Az egyesület tagjai aktívan vettek
részt a nemzeti ünnepek alkalmaival az
megemlékezéseken, az augusztus 20-i
tábori szentmise pedig a Polgári Kör
szervezésében valósult meg.

– A Föld Napja alkalmából szervezett
takarítási napon került sor a Millenniumi
Emlékparkban a sziklakert elbontására
és füvesítésre, valamint a játszótéri nö-
vényzet nyírására, a játszótér környeze-
tének rendbe tételére.

– A falunapi programokba is bekap-
csolódtak az egyesület tagjai, akik aktív
szerepet vállaltak a vacsora elkészítésé-
ben.

– Augusztus végén került megrende-
zésre a hagyományos nyári piknik, mely-
nek legfontosabb célja a közösségépítés,
a tagság összekovácsolása.

Harmadik napirendi pontként került
sor a 2011-es év programjának ismerte-
tésére és elfogadására. Ezt követõen a
tisztújítással zárult a Közgyûlés.

Lévané Soós Klára

Pósa Lajos

Magyar vagyok

Magyar vagyok, magyar.

Magyarnak születtem.

Magyar nótát dalolt a dajka felettem.

Magyarul tanított imádkozni anyám

És szeretni téged, gyönyörû szép hazám!

Lerajzolta képed szívem közepébe,

Beírta nevedet a lelkem mélyébe,

Áldja meg az Isten a keze vonását!

Áldja meg, áldja meg magyarok hazáját!

Széles e világnak fénye, gazdagsága

El nem csábít innen idegen országba,

Aki magyar, nem tud sehol boldog lenni!

Szép Magyarországot nem pótolja semmi!

Magyarnak születtem, magyar is maradok,

A hazáért élek, ha kell, meg is halok!

Ringó bölcsõm fáját magyar föld termette,

Koporsóm fáját is magyar föld növelje!
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Óvodai hírek

Az udvar szebbé tétele
a szülõk segítségével.

A szülõi munkaközösség szervezé-
sében két napos udvarrendezést szervez-
tünk óvodánkban.

Az elõkészületekben többször össze-
ültünk, hogy megbeszéljük a munkát,
összehangoljuk a feladatokat.

A játékokkal jól felszerelt, bizton-
ságos óvodánk udvarán álló homokozó
fölé egy napvitorlát terveztünk, aminek
költségét a farsangi bálunk bevételébõl
finanszíroztuk. Benke Kati rendelte meg
a vitorlavásznat, a tartógerendákat a
Gubics család felajánlásával ingyen kap-

Szülõi összefogás a Kincseskert Óvodában
tuk, a cementet és a vitorlához
szükséges feszítõ eszközöket
pedig a Wágner család vállalta
át. Segítõink italfogyasztását a
Markó család biztosította.

A két napon nagyon sokan
segítettek nekünk, nehéz lenne
felsorolni, hiszen anyukák és
apukák dolgoztak akár estig is,
önzetlenül, fáradtságot, idõt
nem nézve. Meg is lett az ered-
ménye, hiszen lefestették a kis-
házat, a játéktárolót, a hintalo-
vat, a kerti padokat, a homo-
kozót. Ástak, betonoztak, kapáltak,
szegélyeztek, virágokat ültettek. Vala-

mint lett egy megújult, esztétikus, mo-
dern, árnyékos homokozónk.

Köszönet és hála érte.

Kihívás napja
Óvodásaink nagy örömmel, lelkese-

déssel fogadták, hogy mi is részt vehe-
tünk ezen a mozgásos napon.

Délelõtt a megszokott napirendünktõl
eltérve szerveztünk a gyerekeknek prog-
ramot. A megérkezés után a kisebbek
hátukon hátizsákkal, amiben az enni-
valójuk volt, gyalogtúrára mentek Fertõ-
szentmiklósra, az ottani játszótérre, ahol
a délelõttöt játszással töltötték.

A nagyobbakkal pedig kerékpározni
indultunk. Végigbicikliztünk a gyerme-
kekkel a kerékpárúton egészen Fertõdig.
Megnéztük a kastély parkját, majd az
ottani játszótéren játszhattak a gyerekek.
Nagyon fegyelmezettek voltak, betar-
tották a követési távolságot és a szabá-
lyokat is. Elmondhatom azt is, hogy
minden gyermek kitartott a hosszú úton,
senki nem panaszkodott, hogy elfáradt.
Nagyon jól éreztük magukat.

A nagycsoportosok kívánságára idén is Szombathelyre kirándultunk a Kaland-
városba. Reggel az esõ csepergett, de nem szegte kedvünket, hogy útra keljünk. A
gyerekek kitartó éneke meghozta a jó idõt, kisütött a Nap.

A megérkezésünket követõen megtízóraiztunk, amit minden kisgyerek hátizsák-
ban otthonról hozott. Majd felfedezhették a gyermekeink a játszóeszközöket. Min-
den korosztály megtalálta a neki való játékot. A kisebbek kipróbálták a sok-sok
rugós játékot, a csúszdás repülõt, a homokszállítós hajót. A nagyobbak kedvence az
óriás csúszda volt, de nagyon tetszett nekik a labirintus, a pókhálós mászóka, a
pörgetõs hinta, de még sorolhatnám. A gyerekeket két csoportra osztottuk, hogy
életkoruknak megfelelõ eszközöket próbálhassanak ki. Jó volt látni a kicsik próbál-
kozásait, a nagyobbak erejét, ügyességét, elszántságát. Azt is megfigyelhettük, meg-
tapasztalhattuk, hogy milyen összetartó a mi óvodánk, hogyan figyeltek egymásra
ovisaink, hogy senki ne vesszen el, illetve ne történjen baleset.

Úgy gondolom, minden kisgyermek elfáradva, de élménnyel gazdagodva ölel-
hette át szüleit késõ délután.

Boháné Gergácz Lívia
óvodavezetõ

Kirándulás
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Nagy napra készültünk a gyerekekkel,
a szülõi munkaközösség tagjaival és
természetesen az óvoda dolgozóival.
Hosszas készülõdés, szervezés elõzte meg
a gyermeknapot, hiszen már másodszor
szerveztünk ilyen tartalmas 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 különleges lesz. Elõre
megbeszéltük velük, hogy minden kis-
gyerek, még a hazamenõsök is délutánig
az óvodában fognak tartózkodni.

A csoportszobákban játszóházat szer-
veztünk, ahol a fiúk indián fejdíszt, a
lányok virágkoszorút készíthettek.

A konyhán ez idõ alatt ismét szorgos
munka folyt. A szülõi munkaközösség
tagjai lángost dagasztottak, majd kisü-
tötték õket. Tízóraira a fokhagymás-, és
tejfölös-sajtos lángost, Benke Emil és
Gubics Róbert apukák tálalták fel a
gyerekeknek. Minden kisgyerek egy, de
volt aki két lángost is meg tudott enni.

Tízórai után folytatódott a játék az ud-
varon. A báli bevételbõl a szülõi munka-
közösség egy kukacos játékot vásárolt,
ami nagyon tetszett ovisainknak, öröm-
mel próbálták ki.

Elõször focimeccset szerveztek az
apukák, a nagyobb fiúk, lányok vegyesen,
csapatot választottak maguk közül és
elkezdõdött a meccs. A mindent eldöntõ
gólt Zombó Máté rúgta, ezzel az õ csapata

Gyermeknap
nyerte el a Kincseskert Kupát. Ezután a
szülõi munkaközösség kihívta az óvoda
dolgozóit egy focimeccsre, ami a gyerekek-
nek is nagyon tetszett. Vidáman rúgtuk a
labdát és az óvoda dolgozói nyertek,
hiszen Eta óvó néni berúgta a gyõztes gólt.

Egy kis pihenõ után akadályversenyt
állítottunk fel a gyerekeknek. Itt is két
csapatot választottak a gyerekek, az
egyik csapat a Kobra, a másik a Gepárd
lett. Nagyon komolyan vették a versenyt,
izzott a levegõ, hogy melyik csapat lesz
a bajnok. A sors úgy hozta, hogy döntet-
len lett a több feladatból álló verseny
eredménye, ezért mindegyik csapat elsõ
helyezést ért el.

Pillanatok alatt delet harangoztak, így
ebédre készülõdtünk, ami idén is Kóbor
Csaba által felajánlott pizza party volt.
Jóízûen fogyasztották el az ízletes, friss
pizza szeleteket.

Ebéd után a kiscsoportosok lepihen-
tek, a középsõ- és nagycsoportosok az
óvó nénik által elmondott mese után az
udvaron felállított ugrálóvárat próbál-
hatták ki. A tulajdonosok, Horváth  Péter
és Horváth István által ismertetett sza-
bályok után birtokba vehették a csúszdás
játékot. Nagyon figyeltek egymásra, nem
volt tolakodás, fegyelmezettek voltak,
nem is történt baleset.

A pihenõ után a picik, a kiscsopor-
tosok is játszhattak, kedvükre csúszdáz-
hattak, ugrálhattak a váron.

Uzsonnára a lángos és a megmaradt pizza
szelet közül választhattak a gyerekek.
Innivalónak pedig a kedvencüket kapták:
„tüzes vizet”, vagyis málnaszörpöt.

Horváth Péter és István különféle lufi-
kat hajtogatott a gyermekeknek, min-
denki választhatott, és haza is vihette,
ami az õ ajándékuk volt, valamint haza-
vihettek Ácsné Polgár Éva jóvoltából
egy érmét, amit erre az alkalomra készí-
tett gyermekeinknek.

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, Wágnerné

Vörösházi Szilviának, Benke Judit Kata-
linnal és Benke Emilnek, Gubicsné Bõsze
Nikolettának és Gubics Róbertnek,
Zombóné Mihalitz Ágotának, akik egész
napjukat feláldozták gyermekeinkért.

Támogatóink:
Ácsné Polgár Évának, aki elkészítette

gyermekeinknek az érmeket, Kóbor
Csaba, Horváth Péternek és Horváth
Istvánnak, akik segítségével ingyen,
önzetlenül szerezhettünk gyermekeink-
nek élményeket.

Köszönet munkatársaimnak is, hogy
egész napjukat feláldozva, közösen él-
vezhettük gyermekeink önfeledt örömét.

Köszönöm gyermekeink nevében is a
fent említett személyeknek, hogy általuk
is megvalósulhatott -már második alka-
lommal- ez a csodálatos nap.

Boháné Gergácz Lívia
óvodavezetõ

Óvodai hírek
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„Bûbájosan, csendesen,
hold kacsingat kedvesen,
mosolyogj csak édesen,
ragyogj, ragyogj, fényesen!
Zengõ hangú kismadár
szárnyat bont, és tova száll,
mesét hint a holdsugár,
aludj, kincsem, aludj már!”

Akár ez az altató is lehetne az, amit
gyermekeiteknek suttogtok, amikor
öletekben ringatva, együtt csendesedtek
el egy hosszú nap után.

A biztonság a gyermek legfontosabb
igénye. Ha tudja, hol az ágya, ki ül oda
mellé, kinek mesélheti el, mi történt vele

az óvodában, ki öleli meg és ki adja a jó
éjszakát puszit, akkor számára a világ
teljes és biztonságos. Innen indulva és
ide érkezve, meg lehet vívni a legerõsebb
kisfiúval is a távirányítós kisautóért,
mosolygós napot lehet rajzolni a rét fölé,
ahol száz színes virág nyílik, mert nem
szorítja a létezés bizonytalansága.

Kedves Anyukák!
Senki sem tudja nálatok pontosabban,

hogy a gyermek az élet ajándéka. Minden
kisgyermek így érkezik, és arról, hogy
ez így is folytatódhasson, ti, az anyukák
gondoskodtok. Apukákkal, nagyszülõk-
kel és dédszülõkkel körülvéve naponta

épül ez a szeretetkör, amelynek köze-
pében áll a gyermeketek, a szívetek-kin-
csetek.

A gyerekek számára az jelenti a csalá-
dot, ahonnan a szeretetet kapják.

Ezekkel a szavakkal, valamint versek-
kel, dalokkal mondták el óvodásaink, mit
is jelent számukra az anyukájuk. Gyer-
mekeink hetek óta készültek erre az ünne-
pi találkozóra, hogy elmondhassák kis
lelkük õszinte vallomásait.

Az édesanyák könnyes szemmel ölel-
ték magukhoz gyermekeiket.

Úgy gondolom meghitt, bensõséges
ünnepség volt az idei anyák napja is.

Anyák napja óvodánkban

Örömmel írhatom, hogy a Sopron-
Fertõd Kistérség Többcélú Társulás
hozzájárult a területén mûködõ óvodák
színes világához.

Érezték, hogy egyre több szülõnek
gondot jelent egy-egy kirándulás finan-
szírozása, bár a szülõk tudják, hogy
gyermekeik számára ezek a programok
elengedhetetlen élményforrások. Fontos,
hogy megéreztessük gyermekeinkkel a
várakozás, a készülõdés, a kirándulások
hangulatát, hiszen ezekbõl az apró kis
örömökbõl, élményekbõl lehet építkezni,
feltöltõdni.

Ezért minden jelentkezõ óvodának, -
nekünk is-  a Kistérség ajándékozott egy
Fertõ - Hanság Nemzeti parki kirándulást.

A belépõjegyeket a Társulás, a buszt
önkormányzatunk finanszírozta, a nem-
zeti park pedig segítségünkre volt a prog-
ramok összeállításában.

A felkínált programok közül a Hanság
élõvilágát bemutató kiállítás megtekin-
tését, - ismerkedést a hansági égerláp
erdõk, láprétek élõvilágával - válasz-
tottuk, és túravezetõt is kértünk a túrához.

A gyerekekkel alaposan felkészültünk
a kirándulásra. Térképen megnéztük a
helyet, könyvekbõl megismerkedtünk az
ott honos növényekkel, állatokkal. El-
meséltük Hany Istók legendáját, vala-
mint a gyerekek kedvencét; Petõfi Sán-
dor: Arany Lacinak címû versét. Megbe-
széltük, hogyan illik viselkedni, amikor
mi megyünk vendégségbe a természetbe,

milyen szabályokat kell betartanunk.
A gyermekeinknek egy életre szóló

élményt adott ez a felejthetetlen nap,
hetekig téma volt játékukban, rajzaikban
a természet, a környezet, az állatok, nö-
vények. Ezt mi sem bizonyítja jobban,
hogy rengeteg szebbnél szebb gyer-
mekmunka született az élményeikrõl.

Örömünkre ismét rajzpályázatot hir-
detett a kistérség, a következõ témaja-
vaslatokkal:

- Mi is „Megörökítettük” a Fertõ-
Hanság Nemzeti Parkot!

- Óvodások emlékei a kirándulásról!
- Világörökségünk az óvodások sze-

mével!
Természetesen könnyû volt a rajzokat

összegyûjteni, hiszen rengeteg alkotás
született. A kiállítás megnyitója, melyen
mi is részt veszünk a gyerekekkel, 2011.
június 14-én a fertõszentmiklósi Önkor-
mányzat kiállítótermében lesz.

A legsikeresebb alkotásokat beküldõ
óvodákat pénzjutalomban részesítik,
melyet az óvodák tárgyi eszközeiknek
fejlesztésére, ezen belül a gyermekek
fejlesztését célzó játékok, eszközök be-
szerzésére fordíthatnak. Már az elmúlt év-
ben is nagyon szépen szerepeltek óvo-
dásaink, hiszen akkor elhozhattuk az 1.
helyezést. Most is szeretnénk nyerni, de
természetesen a részvétel a legfontosabb.

Boháné Gergácz Lívia
óvodavezetõ

Hanság Nemzeti Parkban kirándulás Felhívás
A vakáció ideje alatt, az

idei évben is szervezünk nap-
közis nyári tábort. Idõpont:
2011. július 11-16-ig, napon-
ta 8.00-16.00 óráig.

Helyszín: Közösségi Ház.
Tevékenységek: kézmûves

foglalkozások, túrázás, sport-
és szabadidõs foglalkozások.
Péntek este tábortûz, majd sá-
torozás az iskola hátsó udva-
rán.

Tízórait és uzsonnát min-
den gyermek otthonról hoz.
Ebédet igény esetén térítés
ellenében biztosítunk.

Minden érdeklõdõt szere-
tettel várunk!

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

Jelentkezni július 4-ig lehet
a Közösségi Házban. A tá-
borba várjuk az óvodából ki-
maradó leendõ elsõ osztályo-
sokat is!

Lévainé Soós Klára

Óvodai hírek
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„...és hálát adunk, mert arra méltattál
minket, hogy színed elõtt állhatunk és
szolgálhatunk neked”

2011. június 25-én Solymos Mihály
Petõházán immár 3. éve szolgálatot tévõ
plébános hálaadó szentmise keretében
emlékezik meg pappá szentelése 25.
évfordulójáról.

Az ezüstmise jó alkalom arra, hogy
megköszönve az elmúlt 25 esztendõt,
hálát adjunk a Jó Istennek a gondvise-
lésért, és elgondolkodjunk a papi hivatás
lényegérõl. Negyed század az oltár-
szolgálatban, a lelkek üdvének ápolásá-
ban, a gyermekek keresztény életre neve-
lésében, a „küzdelemben”.

Egyházközség hírei

Ezüstmisés jubileumra készülünk
Imádkozunk, hogy mind többen vá-

lasszák ezt a hivatást, és legyenek méltó-
ak az Úr Jézus szolgálatára az apostolok
utódaiként.

Most innen e sorok írója köszönti Önt
ebbõl az alkalomból egy Sík Sándor
idézettel, majd ennek folytatásaként június
25-én a Szentháromság templomban.

„...Ezüst mise, férfiak ünnepe!
Eljárt az élet forró közepe,
Sürög az ember, korhamvazta fõvel,
A munkából is ima lesz idõvel.
Haszontalan szolgák vagyunk:
A szerelembõl megmaradt a hûség,
Ezüst hajakkal Téged szomjazunk,
Ezüst igazság, ezüst egyszerûség”

Hadarics Ferenc

Boldog János Pál, a mennyek ablaká-
ból add ránk áldásodat! Áldd meg az
egyházat, amelyet annyira szerettél, ame-
lyet szolgáltál és vezettél. Bátran ösz-
tönözted, hogy haladjon elõbbre a világ
útjain, hogy elvigye Jézust mindenkihez
és mindenkit elvezessen Jézushoz. Áldd
meg a fiatalokat, akiket szenvedélyesen
szerettél. Eszközöld ki, hogy ismét ál-
modjanak, hogy ismét feltekintsenek az
égre, hogy megtalálják a fényt, amely
megvilágítja itt lent az élet ösvényeit.

Áldd meg a családokat, áldj meg min-
den családot! Te megérezted a sátán tá-
madását ez ellen az értékes és nélkülözhe-

Angelo Comastri bíboros imája
Boldog II. János Pál pápa közbenjárásáért

tetlen égi szikra ellen, amelyet Isten gyúj-
tott meg a földön. János Pál, imáiddal
oltalmazd a családot!

Imádkozz az egész világért, amelyet
még mindig feszültségek, háborúk és
igazságtalanságok sújtanak. Te küzdöt-
tél a háború ellen, szorgalmaztad a párbe-
szédet és elhintetted a szeretet magvait:
imádkozz értünk, hogy mi is fáradhatat-
lanul a béke munkásai lehessünk.

Boldog János Pál, a mennyek ablaká-
ból áraszd ránk, mindnyájunkra Isten
áldását. Ámen.

Angelo Comastri bíboros
a pápa vatikánvárosi helynöke

Az elsõ feltétel minden keresztény
számára: szeretni Krisztust! Ezért jön. A
szeretet minden igaz ismeret alapja.
„Csak a szívével lát jól az ember.” Csak
azt ismerjük, amit szeretünk, akit szere-
tünk. Csak az fontos, akit szeretünk. Mert
Isten képére vagyunk teremtve, s Isten a
szeretet.

Nem azt mondja, hogy ha van eszetek,
belátjátok, hogy igazat tanítok. Nem
mondhatja ezt, mert az ember csak annak
hisz, akit valamennyire szeret. Az ember

Gondolatok az Oltáriszentség elõtt (Jn. 14,15-21)

csak akkor ismer el valamit igaznak az
emberre vonatkozó tanítások közül, ha
olyantól hallja, akirõl tudni, hogy szere-
tetbõl mondja. Elõbb van a szeretet, s az-
tán jöhet csak a felismerés, s e kettõ indít-
ja meg az akaratot, s az akaratban vagyok
már én jelen. A szeretetben még nem, a
belátásban sem, de az akaratban igen. De
abban a szeretetben, mely már tettekben
nyilvánul meg, abban már szintén jelen
vagyok, s ez mélyebb belátásra vezet, s
ezek így erõsítik egymást.

Nem azért mondja, mert árat akar szab-
ni, vagy feltételt akar állítani, hanem
mert õ szeret minket, s azt akarja, hogy
mi is egyre jobban szeressük, s ehhez meg
kell tartanunk parancsait. Ezáltal alaku-
lunk, formálódunk Isten képmására.

Mi ismerjük, mert megkaptuk, bár
százszor elveszítettük.  Elveszítettük,
mert a világ felé kacsintgattunk, s a világ-
gal töltekeztünk. S akkor sírt a lelkünk a
Lélek után, az Élet után, s Õ visszatért, s
megvigasztalt, megvilágosított, erõvel
töltött el és szeretettel. Mi ismerjük, mert
bennünk lakik.

Ha Õ bennünk lakik a Lélek által, aki
az Atyának és Fiúnak kölcsönös szeretete,
akkor mi is beleolvadunk ebbe a sze-
retetbe, és itt, e szeretet által születünk új
személlyé, így leszünk Isten gyermekeivé,
így leszünk egyek Istennel s egymással, s
mégis külön-külön új személy.

Õ szeret engem, tudom, s én is szere-
tem õt, és ezért megtartom parancsát, a
szeretet parancsát, s akkor Õ szeret en-
gem, és én egyre jobban szeretem Õt, az
Atya is szeret engem, megmutatja magát,
s ez elég nekem, ez az örök élet.

Solymos Mihály plébános

Anyakönyvi hírek
A petõházi Polgármesteri Hiva-

tal 2011. március 1. napjától
2011. május 31. napjáig terjedõ
idõszakra az alábbi anyakönyvi
adatokat közli:

GYERMEKSZÜLETÉS:

Elõzõ számból kimaradt:

2011.01.21. Polgár Máté
2011.01.29. Horváth Bianka

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
2011.03.19.

Kótai Zsanett - Egresits József

HALÁLOZÁSOK:

2011.03.04.
Kövesházi István

2011.04.08.
Németh István

2011.05.16.
Élõ Ferenc

2011.05.18.
Práznek Ferencné
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Nagy eseményre készültünk!
Megalakulásunk 15. évfordulóját

ünnepeltük 2011. 06. 20-án a települé-
sünk vezetõivel, a környezõ települések
nyugdíjasaival és a meghívott kedves
vendégekkel.

Lázas készület elõzte meg ezt az ese-
ményt, hisz 15 év nagy idõ: egy újszü-
löttbõl szárnyát bontogató fiatal lesz,
egy fiatalból érett felnõtt válik, egy fia-
talon nyugdíjba ment egyénbõl is deres
hajú, fájó ízületû nagymama, nagypapa
lesz.

Persze vannak kivételek és ennek élõ
bizonyítékai azok a személyek, akik fel-
vállalják korukat, de a társasági szellem,
az összetartozás, az egymásért és a kö-
zösségért tenni akarás, a felvállalt fiata-
los lendület, egymásra figyelés mind
megszépíti és könnyebbé teszi a magány,
az elkeseredés, az „öregség” nyújtotta
gondokat.

Klubunk lelkes tagjai nagyon sokat
tettek településünk az idõsebb korosz-
tály körében, elvitték Petõháza jó hírét

15 éve együtt a Nyugdíjas Klubban
országhatáron belül és országhatáron túl.
A dalos jókedv, a táncos láb sokszor feled-
tette, ha csak rövid idõre is a kort, a meg-
kopott ízületeket és egyéb korral járó be-
tegségeket. Köszönöm a gondolatot,
hogy 15 évvel ezelõtt egy épp nyugdíjba
készülõ egyénnek, Gazdag Istvánnénak
ötlete támadt a klub megszervezésére.
Köszönöm a gondolatot felváltó tett kö-
vetõinek, az alapító tagoknak, hogy
azóta is együtt, egymásért, a közösségért
tevékenykednek. Köszönöm a késõbb
tagjaink sorába lépõknek, hogy felvál-
lalták a már kialakult közösségi szelle-
met, köszönöm mindenkinek megértést
és köszönöm a néha felmerülõ vitákat is,
hisz az egészséges vita csak elõbbre viszi
az igaz ügyet. A közismert ének szavai-
val kívánok minden kedves nyugdíjas
társamnak jó erõt, egészséget, odaátra
költözötteknek a Jó Isten igaz békéjét és
az örök boldogságot.

Búcsú köszöntõ szavaim: “Nem csak
a húsz éveseké a világ...”

Asztalos Gyuláné

A betegségek lelki okairól, háttereirõl
Ma Magyarországon sajnos, még

mindig él az a nézet, hogy a lelki gondok
nem okozhatnak betegséget, legfeljebb
csak lelki nyavalyákat. Ebben a rohanó
világban nagyon sok ember a saját életét,
félelmekkel, stresszel, aggodalmakkal,
negatív gondolatokkal teli harcként éli
meg,  „De nehéz az élet”. Ezután egyenes
út vezet a depresszióhoz, elégedetlenség-
hez, céltalansághoz, kiábrándultsághoz,
majd az élet értelmének az elvetéséhez
„Minek is élek én”.

A felsorolt negatív lelki hatások testi
tüneteket generálnak. Ugyanis a fizikai
elváltozások már figyelmeztetnek ben-
nünket arra, hogy szervezetünk nem
képes az egészséges egyensúlyt fenntar-
tani. Nem kell bizonygatni azt, hogy egy
szeretett hozzátartozónk elvesztése,
vagy egy jelentõs anyagi káresemény,
vagy a munkahelyünk elvesztése, továb-
bá a kibírhatatlan fõnök és munkatárs
mennyire visszaveti energiánkat, vitali-
tásunkat. Sajnos be kell látni, a nem jól

Egészséget mindenkinek

kezelt negatív érzelmek, lelki hatások
visszatükrözõdnek szerveink mûködé-
seiben.

A lelki érzelmek közül a szomorúság,
a bánat a tüdõt, a félelem a vesét, a düh,
harag a májat, az ijedtség, a boldogta-
lanság a szívet, az önmarcangolás a
gyomrot és a lépet is gátolják normális
mûködésükben. Mivel a folyamatok a
szervezetünkben oda és visszahatnak, a
testi egészségromlást mindig komoly
lelki folyamatok is kísérik. Lassan meg-
jelenik a betegség, mint tünet. Ez már
intõ jel ahhoz, hogy változtatni tudjunk
az életmódunkon.

Lelki problémák hatásai szerveze-
tünkben.

A vese az életerõ „otthona”. Érzelme
a félelem az ijedtség a szorongás. Partner-
kapcsolati zavarok, személyek közötti
konfliktusok esetén vese panaszok is je-
lentkezhetnek. A másik ilyen probléma
a vesekõ, amely a magába zárt félelmet,
sérelmet is megtestesíti. Olyan sérelmek

összegyûjtésérõl árulkodik, amitõl már
rég meg kellett volna szabadulni. A jobb
vese az anyagi világról a bal vese az
érzelmi sérelmekrõl adhat információt.
Ilyenkor az orvos ugrándozásra, lépcsõ-
zésre biztatja a beteget szimbolikusan
jelezve, hogy egy „nagy ugrással” maga
mögött hagyható a múlt sérelme a vesekõ.

Komoly lelki probléma áll az ún. ágy-
bavizelési tünet esetén. A szervezetben
összegyûlt feszültség, rossz bánásmód,
igazságtalanság, túlzott szigor, szülõk
veszekedése, rendezetlen körülmények
stb. a vizelet akaratlan elengedését okoz-
hatja, amely a „hólyag sírásának” is fel-
fogható. Röviden az egyén tiltakozása a
személyét érintõ sérelmekkel szemben.
Sok szeretet segít ennek a problémának
a megoldásában.

A gyomor feladata a kívülrõl jött infor-
mációk befogadása „minden, ami meg-
emészthetõ”. Lelki szinten az odaadást,
a felvevõképességet a megértést és a befo-
gadást jelenti. Zavar esetén „megüli a
gyomrát” vagy „mardossa valami”.
Mindenen belül rágódik, hiányzik az
önbizalom és a biztonságérzet. A gyo-
morfekélyes beteg saját magát emészti,
magát marcangolja. Az ilyen embernek
meg kell tanulnia saját lábára állnia, to-
vábbá tudatosítani kell érzéseit, a kon-
fliktusokat tudja feloldani és az élet ese-
ményeit tudja megemészteni, vagyis
helyesen kezelni.

A vékonybélben a táplálék alkotóré-
szeire bomlik. A félelem a szorongás az
éles kritika hasfájást okozhat. Ha egy
kisgyereknek fáj a hasa és nincs komoly
szervi probléma, akkor, fenn áll a lehe-
tõsége annak, hogy azért nem akar a
gyerek óvodába vagy iskolába menni,
mert fél valamitõl pl. dolgozatírás.
Félelem esetén nincs ideje a szervezetnek
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a bekerült információk elemzésére a
táplálék feldolgozására, az megemész-
tetlenül távozik. Ez a félelem szülte has-
menéses állapot pl. vizsgaidõszakban.

Az emésztés a vastagbélben fejezõdik
be. Sok ember szenved bélproblémákkal.
A leggyakoribb a székrekedés tünete,
mely naponta keseríti az ebben szenvedõ
betegek életét. Lelki háttere múltban
keresendõ. Valamit nem akarunk elenged-
ni, vagy nem akarunk odaadni valamit.
A vastagbél gyulladás esetén félünk
megvalósítani saját elképzelésünket.
Erõsíteni kell az önismeretet és az
önmegvalósítási képességünket. Fel kell
tudni ismerni, mindenki csak a saját
életét élheti.

A civilizációs betegségek közül a cu-
korbetegség, mely a hasnyálmirigy rossz
mûködésének tudható egyre gyorsabban
növekszik. A szerv megbetegedésének
lelki tünetei a szeretet hiányára utalnak.
A mértéktelen cukorfogyasztás, szénhid-
rát bevitel, valamint a szeretet helyett
alkalmazott és használt élményfokozók,
un. boldogság tabletták mind károsítják
e szerv mûködését. Aki nem tud szeretetet
adni az képtelen annak befogadására. A
szeretet befogadását, és a szeretet teljes
átélését is meg kell tanulni. Ellenkezõ
esetben, aki nem szeret az savanyú lesz.

Egy régi kínai mondás szerint – a
haragvó gondolatok a májban lakoznak.
A máj akkor betegszik meg, ha valamibõl
túl sokat kap, túl zsíros étel, túl sok fûszer,
túl sok alkohol. Betegsége esetén az egész
szervezet energiát veszít, csökken az
életerõ. Lelki háttereként elérhetetlen
vágyak, túl szép ideálok, túlfokozott
érzelmek „nagyzási mániában szenved”.
Meg kell tanulni az önkorlátozást, belsõ
nyugalmat, mértékletességet. Az indulatos-
ság leküzdése szintén nagyon fontos.

A máj mellett az epehólyag betegsé-
gei is sok problémát okoznak. Az epehó-
lyagra ható lelki problémák a szabadság
korlátozása, akadályozása, az elfojtott
gondolatok, indulatok és az agresszió.
Ezek következményeként az energia
felhalmozódik, ezt az energiát nem tudja
az egyén idõben levezetni epekövesség
állhat elõ. A megoldás: sok türelem és
még több szeretet.

Az ember a légzõrendszerén keresztül
képes új lelkierõt gyûjteni, és itt vezeti
ki a feszültséget, az elhasznált levegõt
is. A légzés kontaktusteremtés a külvi-
lággal, a szabadsággal, egyben kommu-

nikáció a külsõ és belsõ környezet kö-
zött. Kisgyerekkorban, de felnõtt korban
is gyakran elõforduló jelenség probléma
az orrvérzés. Lelki háttere lehet, olyan
dolgokról szerez tudomást, amikrõl nem
tud beszélni, de feldolgozni sem tudja,
ezért kialakul egy belsõ feszültség, ami
orrvérzéshez vezet. Lehet figyelemfel-
keltés is, lehet a mellõzöttség a megbe-
szélés hiánya, mely szintén vérzéshez ve-
zethet. Megoldás a célok, a vágyak kitû-
zése harmonizálása, majd megvalósítása,
s ezáltal nõ az önértékelés.

A légzõrendszerünk fõ szerve a tüdõ. A
mondás szerint „tüdõ energiájának ereje,
megújulása a tetterõnek”. A szerv mûködé-
sének romlása azt jelzi, hogy az egyén
lemond a megújulás lehetõségérõl, érzéseit
visszafogja. Nincs önbizalma, kevésnek
érzi magát a késõbbi feladatokhoz. Megol-
dás: olyan változtatásra van szükség, amely
lehetõséget teremt az önálló vélemény-
alkotásra és az életfeladatok helyes kezelé-
sére. Önbizalom erõsítése.

Az élet állandó adás és elfogadás.
Akinek asztmatikus tünetei vannak,
annak lelki hátterében szûkmellûség
állhat. Túl sokat ad, vagy túl keveset kap?
Szeretne kapni anélkül, hogy adna? A
betegség azt is jelentheti, hogy valaki
rátelepszik a betegre és az beszorítva érzi
magát. Nehezen kap levegõt. Az ilyen
beteg szabadságra vágyik saját elképzelése
szerint szeretne élni. A tüdõnk tisztán
tartása egész életminõségünkre kihat.

Szervezetünkben a lelki okok legna-
gyobb hatást a szívünkre gyakorolnak.
A szív az érzelem, az agy az értelem
központja. Ha az értelem kerül túlsúlyba
az érzelemmel szemben, akkor a szeretet
felé az út le van zárva. Ilyenkor a szív
egyensúlya felborul. Néhány szólás-
mondás is kifejezi azt, hogy milyen
hatások érik a szívet a mindennapi
életben. Pl.: „valami nyomja a szívét,
nem hallgat a szívére, szívére veszi a
dolgot, vagy szívhez szólóan beszél,
szívtelen, kõszívû.”

Hosszú ideig tartó negatív érzelem,
örömhiány, stressz, feszültség állandó-
sulására a szív érzékenyen reagál. Viszont
a boldogság, a szeretet erõsíti a szívet. A
düh, a csalódás, a gyûlölet, a féltékenység
megszaporázza és rendszertelenné vál-
toztatja a szívverést. Sokan panaszkod-
nak szívritmuszavarra. Az egyén a saját
ritmusából „kiesik.” Az értelem és az
érzelem egyensúlya felborul. Erõs szív-

dobogás, szédülés szabálytalan pulzus
jelzi az egyensúlyzavart. A félelem
felerõsödik, aggodalom lesz úrrá a testen,
a szív kibillen ritmusából.

Az idõskori magas vérnyomás lelki
oka az állandó feszültségben való életrõl
ad információt. A keringési rendsze-
rünket több betegség is éri. Az egyik
ilyen tünet a trombózis. A trombózis
esetén az adott pillanatban jelenlévõ
gond probléma zárja el a lélek szabad
áramlását. Az egyén már nem képes a
kialakult helyzetet kezelni, már nem ké-
pes nézeteinek megvédésére, nem vitat-
kozik, beletörõdik, de ez az állapot igen
feszíti belülrõl. Változtatásokra van szük-
ség, mert életveszélyes állapot alakulhat
ki az elzáródás következtében.

Az élet állandó változás. Minden em-
ber saját, egyéni életútján halad. Amikor
a sors általi kihívásokra nem rugalmasan
válaszol az ember, elváltozások jönnek
létre a szervezetben. Elváltozások akkor
jönnek létre, ha a megoldásra váró fela-
datok nem kerülnek felismerésre, elma-
rad a megvalósítás, blokkolódnak a lelki
és fizikai életfolyamatok. Erõs görcsös
ragaszkodás idejétmúlt eseményekhez,
nézetekhez, sérelmekhez igen erõs me-
revségek, blokkok kialakulásához vezet-
hetnek, amelyek betegségekben jelen-
nek meg.

Megoldás, Túl kellene lépni az adott
helyzetet létrehozó gondolati sémákon,
vagy egyszer és mindenkorra el kell
engedni valakit vagy valamit az életünk-
bõl.

Kívánom, hogy ez mindenkinek
sikerüljön.

Jó Egészséget Mindenkinek!

Szigeti Gábor
reflexológus
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Krónika

Az idei évben a korábbiaktól eltérõen rendeztük meg az
asztalitenisz bajnokságot a Közösségi Házban. A tavalyi év-
ben tapasztalt nagy érdeklõdésre való tekintettel külön ver-
senynapon mérhették össze tudásukat és ügyességüket a felnõt-
tek és a gyerekek.

2011. március 11-én délután került sor a gyerekek verse-
nyére. A petõházi fiatalok mellett a környezõ településekrõl is
érkeztek résztvevõk. Voltak, akik szurkolóként kapcsolódtak
be a programba, õk érdeklõdéssel kísérték végig a meccsek
alakulását.

A csapatok kisorsolását és a szabályok ismertetését követõen
elkezdõdhetett a küzdelem. A csoportmérkõzések után 4 fiatal
folytathatta tovább a versenyzést, s köztük dõlt el az elsõ négy
hely sorsa. Izgalmas mérkõzéseknek lehettünk tanúi, ahol az
ügyesség mellett gyakran a türelem és a higgadtság döntötte
el a helyezések sorsát. A verseny végére a következõképpen
alakult a helyezések sorrendje:

1. helyezett: MADARÁSZ ÁDÁM
2. helyezett: PINTÉR MÁRTON
3. helyezett: HARSÁNYI RICHÁRD
4. helyezett: TÓTH GYÖGY

Asztalitenisz bajnokság
Gratulálunk az elért eredményekhez! A versenyzõknek és a

szurkolóknak egyaránt megköszönjük a részvételt. A verseny
lebonyolításában segítséget nyújtott Prokop István, aki egy-
ben a korábban megrendezett felnõtt verseny gyõztese lett.
Munkáját ezúton is köszönöm!

Lévainé Soós Klára

A falu egyesületeinek és intézményei-
nek szervezésében tartottuk meg ünnepi
megemlékezésünket március 15-én. A fél
6-kor kezdõdõ szentmisét Solymos Mi-
hály plébános úr hazánkért ajánlotta fel.
A szentmise után indult a fáklyás menet
a Millenniumi Emlékparkba, a megem-
lékezés helyszínére. A Himnusz közös
eléneklése után Piskolti Béla polgár-
mester úr ünnepi beszédével indult a mû-
sor. Köszöntõjét Márai Sándor gondola-
tával indította: „Ha az ünnep elérkezik
életedbe, akkor ünnepelj egészen!”. Ezt
követõen március 15. legfontosabb mon-
danivalójára, az ünnep lényegére irányí-
totta a hallgatóság figyelmét: „1848. már-
cius 15-én a magyar nemzet egyöntetûen
fogalmazta meg a célt. Ahogy Kölcsey

Nemzeti ünnepünk: március 15.
írta versében:
„Nemzeti fény a
cél.” A nemzet
megmaradása, a
nemzet szabadsá-
ga, a nemzet jövõ-
je. A nemzet fele-
melkedése. A ma-
gyar nép függet-
lensége. 1848-49.
hõsei tudták: ah-
hoz, hogy mindezt
elérjük, ahhoz,

hogy a nemzeti fény valóban meg-
valósulhasson, össze kell fogni. Hogy
elérjük nemzeti céljainkat, ahhoz egybe
kell forrnia a magyarságnak. Ám ehhez
valóban nemzeti célokat kell képvisel-
ni.”

Beszéde végén nemzeti hagyomá-
nyaink, értékeink megbecsülésének fon-
tosságát emelte ki: „Még egy fontos do-
log van, amelyre 1848. március 15-e
emlékeztet bennünket ma: a haza, a nem-
zet megbecsülése és iránta való hûsé-
günk. A nemzetünkért érzett felelõssé-
günk. Ma Magyarországon is sokan
mondják: a hazafiság valami régi, ócska
holmi, talán már múzeumi vitrinbe való.
Sokan legyintenek rá vagy nevetnek raj-
ta. A hazaszeretet azonban nem ilyen

ócska holmi, hanem ma is nemzetet
fenntartó erõ és erõforrás! Eszünkbe jut-
hatnak õseink, milyen tisztelettel,
elfogultan és könnyes szemmel tekintet-
tek fel a magyar nemzeti lobogóra vagy
a kokárdára, amelybõl az elsõt Szendrei
Júlia készítette Petõfinek. Legyünk büsz-
kék a hazáért harcoló, életüket feláldozó
hõseinkre, a magyar hagyományokra, a
magyar értékekre!”

Végezetül ismét egy Márai Sándor
idézet hangzott el, mintegy keretbe fog-
lalva a köszöntõt: „Szeretni és szolgálni
kell a népet, amelyhez nyelv, emlék, jó
és rossz sors, s a nyelvnél és fajtánál is
erõsebb kötõanyag, a közös nemzeti sors
kötöz: ez a dolgunk Európában!”

Az ünnepi köszöntõ után az óvodá-
sok, majd az iskolások mûsora követ-
kezett. Õk dalokkal, versekkel emlékez-
tek a szabadságharcra, az Ifjúsági Klub
tagjai pedig 1848. március 15. esemé-
nyeit idézték fel. A megemlékezés végén
a Nyugdíjas Klub énekkarának mûsorát
hallhattuk, Ábrahám Ferencné pedig Ady
Endre Felszállott a páva címû versét
mondta el.

 Lévainé Soós Klára
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Füzi László irodalomtörténész a Forrás
folyóirat fõszerkesztõje volt a vendé-
günk március 18-án a Közösségi Házban.

Bár író-olvasó találkozóként került
meghirdetésre a program, mégis több volt
annál, hiszen Füzi Lászlót nagyon sokan
ismerõsként, mások rokonként, s talán
olyanok is akadtak, akik egykori barát-
ként üdvözölték. Világok határán címû
könyve, melyben gyermekkorának törté-
netén keresztül mutatja be a 20. század
társadalmában végbemenõ változásokat,
nagy elismerést váltott ki a petõházi olva-
sók körében is. A könyvet lapozgatva is-
merõs arcokat, helyszíneket fedezhet-
tünk fel, s a történeteket olvasva sokan
érezhették úgy, hogy az ott leírtakat az õ
családjuk is hasonlóképpen élte át. A
könyvben olvasható epizódok, részek
szorosan kapcsolódnak Petõházához, a
petõháziakhoz is, hiszen az író családja
papíron ugyan Fertõszentmiklóson élt,
de valójában Petõházán. Ebbõl a közös-
ségbõl került Õ ki, mely a cukorgyárnak

Füzi László Világok határán
Író-olvasó találkozó

köszönhetõen a munka, sport és a játék
köré összpontosult. A cukorgyár, mint
munkalehetõség a legnagyobb közös-
ségformáló erõ volt településünkön, s be-
zárásával, majd szétrombolásával hatal-
mas ûrt hagyott maga után.

Füzi László néhány gondolatban elme-
sélte, hogy mi történt vele miután elke-
rült Petõházáról, ismertette a könyv kelet-
kezésének körülményeit, beszélt a cím
értelmezésének lehetõségeirõl, hogyan is
lett a Világok határán iker-
könyv. Szívesen válaszolt
a hozzá intézett kérdések-
re, melyekbõl az író iránti
megbecsülés és tisztelet
áradt.

A találkozó vendége
volt Kiss Frigyes, hiszen
gyûjteményébõl is ke-
rültek be fotók a könyvbe.
A faluról készült régi fel-
vételek mellett döbbene-
tes volt látni azokat a

fényképeket, melyek a cukorgyár lerom-
bolásának fázisait mutatták be. Ezeket a
helyszínen rögtönzött kiállításon tekint-
hették meg a vendégek.

Az est jó hangulatú kötetlen beszél-
getésként ért véget, s a találkozás igazi
feltöltõdést és élményt nyújtott mind-
annyiunk számára.

Lévainé Soós Klára

Az idén harmadik alkalommal rendez-
tük meg a gyermekszínjátszó találkozót
a Közösségi Házban. A rendezvényen
négy színjátszó csoport mutatkozott be.
A hegykõi, a süttöri és a petõházi iskola
csoportjai mellett a röjtökmuzsaji tanu-
lók is színpadra léptek. Röjtökmuzsajon
már nem mûködik iskola, ezért a helyi
Közösségi Ház vállalta fel a szabadidõs
programok szervezését. Ennek keretében
mûködik a színjátszó csoport is.

A „kis színészek” tolmácsolásában 6
elõadást láthatott a közönség. A tréfás,
vidám állatmesék mellett a Kolozsvári

Színjátszó találkozó
bíró, a Ludas Matyi és a Kuckó király
megható története is megelevenedett a
színpadon. A csoportok ügyesen építették
be elõadásaikba a népdalokat illetve
gyermekdalokat, s a gondos munkával
elkészített jelmezek és díszletek tovább
emelték a fellépések színvonalát. Sikerült
bevonni a történetekbe a közönséget is,
akik vidáman kacagtak a mókás jelene-
teken, de néma csendben figyelték Kuckó
király önfeláldozó hõsiességét. A kis
szereplõk életkorúkat meghazudtolva
nagyon otthonosan mozogtak a színpa-
don, s ügyesen formálták meg az általuk

megtestesített hõsök alakjait. Az elismerés
sem maradhatott el, hiszen a közönség
lelkes tapssal jutalmazta az elõadásokat.

Ezúton is gratulálunk a fellépõ cso-
portoknak és felkészítõiknek egyaránt,
további szép sikereket kívánunk, hogy
elõadásaikkal ugyanilyen örömet szerez-
hessenek közönségüknek, mint nekünk
ezen a márciusi délutánon!

Lévainé Soós Klára

Színezd ki!
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Az idei évben is megrendeztük a környezõ iskolák alsó
tagozatosainak részvételéve vers- és prózamondó versenyün-
ket. A rendezvény iránt nagy volt az érdeklõdés. 6 iskolából
érkeztek a kis versmondók. A fertõszéplaki, fertõszentmiklósi,
fertõdi, nagylózsi, peresztegi, és a helyi iskola kisdiákjai léptek
színpadra.

Az értékelés 4 kategóriában, osztályonként történt. A zsûri
tagjai Ihászné Lajber Rita és Kaposváriné Horváth Katalin
tanárnõk voltak. Értékelésük alapján a következõ eredmények
születtek:

1.osztály: 2. osztály:
1. helyezett: Mihálitz Katalin Nagy Gergõ
2. helyezett: Németh Lõrinc Ágoston Mikó Szilárd
3. helyezett: Horváth-Kis Katalin Németh Patrik

3. osztály 4. osztály
1. helyezett: Juhász Júlia Mészáros Ákos
2. helyezett: Pete Natália Rádler Alíz
3. helyezett: Bujtás Barbara Zsuzsannna Halász Petrícia

Reméljük, hogy jövõre is hasonló magas színvonalú
versenyt, valamint sok remek elõadást hallhatunk és látha-
tunk majd.

Lévainé Soós Klára

Vers- és prózamondó verseny
Ismét nagy népszerûségnek örvendett a kisgyermekek és

szüleik körében húsvéti játszóházunk. A hagyományos
kézmûves programot április 15-én délután tartottuk a
Közösségi Házban. Az idén is változatos, érdekes és szebbnél
szebb munkadarabokkal vártuk az érdeklõdõket. Lehetõség
nyílt ajtódíszek, fakanál nyuszi, bárány, cserép csibe,
ajtódíszek, különféle dísz- és ajándéktárgyak készítésére. A
gyerekek nagyon szívesen fogtak hozzá a különféle tevékeny-
ségekhez. Mutatós, szép alkotások készültek az ügyes
gyermekkezek munkája nyomán. A program végére az
elégedettség volt leolvasható kicsik és nagyok arcáról
egyaránt.

A foglalkozásokat az óvó és tanító nénik, a gyermekjóléti
szolgálat munkatársai, az ifjúsági klubos fiatalok és Végh
Árpádné vezette. A rendezvény lebonyolításában a nyugdíjas
klub tagjai is segítséget nyújtottak. Munkájukat ezúton is
köszönjük!

Lévainé Soós Klára

Játszóház

Az Ifjúsági Klub 2011. április 16-án, a Föld Napja alkalmából
a játszótér játékainak festését kapta feladatként.

Délután 2 órakor volt a gyülekezõ a játszótéren. Lassan odaért
mindenki és a festék is megérkezett. Közben mindenki megtalálta
a maga kis „játékát”. Egy kis idõ múlva a gulyás is fortyogni
kezdett a tûzön, amit Renáta ígért nekünk. A munka felénél a
lányok átvállalták a sütés-fõzés feladatát. Fanni által készített
gulyás nagyon finom lett, és a mi sóstánglink is kapós volt.

A festés közben mindenki nagyon megéhezett. Mire a fiúk
befejezték a munkát, addigra elkészült a gulyás és a sóstángli
is. Így mindenki jóízûen falatozott utána.

Nagyon jól éreztük magunkat, és úgy gondoljuk, hogy ez a
kis közös munka is még jobban összehozta a „kis csapatot”.

Bartók Nóra, Pálosi Ágnes

Játszótér festése

Színezd ki!
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Az idei évben késõn, április végén volt húsvét. Húsvéti
fesztiválunk programjának összeállításánál nagyon bíztunk
abban, hogy a tavalyi rossz idõ után az idén végre szabadtéri
rendezvényt tarthatunk. Az április azonban nem hazudtolta
meg magát, s alaposan megtréfált bennünket, bár ezt a tréfát
inkább bosszúságként éltük meg. A vasárnap esti esõ után
reménykedtünk benne, hogy húsvéthétfõn talán mégis
folytatódik az elõzõ napok kora nyári idõjárása. A hétfõ délelõtt
még ígéretesnek tûnt: napsütés, kellemes meleg. Délutánra
aztán egyre több felhõ gyülekezett az égen.

A programokat terveinknek megfelelõen a szabadban
kezdtük, azonban már elsõ mûsorszám alatt csöpörögni, majd
esni kezdett az esõ. Ennek ellenére iskolánk néptánccsoportja
bemutatta mûsorát. Az apróságok a zavaró körülmények
ellenére is ügyesen végigtáncolták a jól begyakorolt koreog-
ráfiát. Ezt követõen a rendezvény a Közösségi Házban folyta-
tódott. Felléptek a nyugdíjas klub lelkes táncosai. Elõadásukat
elismerõ tapssal jutalmazta közönség. Ezután a Lövõi
Kiszenekar lépett színpadra. A középiskolás fiatalokból álló
népi zenekar muzsikájára a soproni Pendelyes Táncegyüttes
néptáncosai járták a táncot.

A rendezvényrõl a „húsvéti nyuszi” sem hiányozhatott. Az
ifjúsági klub fiataljainak kíséretében érkezett meg, kosarában
sok-sok édességgel. Ekkor kezdetét vette a gyermekek számára

Húsvéti Fesztivál szervezett játékos vetélkedõ, melynek feladatai között kosárba
dobás, különféle tréfás feladatok mellett, a tekézés is szerepelt.

A játék végezetével résztvevõk között ajándékokat
sorsoltunk ki, melyet természetesen a „nyuszi” adott át. Sor
került a rajzpályázat eredményhirdetésére is.

A rendezvény sztárvendége Takács Nikolas 6 órakor lépett
színpadra. A Közösségi Ház nagyterme, elõtere zsúfolásig
megtelt a rajongókkal. Mûsorát vastapssal jutalmazta a fõként
tinikbõl álló közönség.

A rendezvény bállal zárult, ahol a Club 7 zenészei húzták a
talpalávalót.

Reméljük, hogy valamennyi vendégünk jól érezte magát, s
bízunk abban, hogy jövõre végre az idõ is kegyes lesz hozzánk,
s szabadtéren tarthatjuk tavaszköszöntõ fesztiválunkat.

Lévainé Soós Klára

2010. május 31-én terjesztette az Országgyûlés elé Kövér
László és Semjén Zsolt azt a törvényjavaslatot, mely a triano-
ni békeszerzõdés aláírásának (1920. június 4.) évfordulóját
nemzeti emléknapjaink közé emeli. Az Országgyûlés 302 igen
szavazattal, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett az in-
dítványt elfogadta. Sólyom László 2010. június 3-án aláírta a
törvényt, így az 2010. június 4-én hatályba is lépett.

Ebbõl az alkalomból ifj. Sarkady Sándor történész, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtárának fõi-
gazgatója tartott elõadást a Közösségi Házban.

Beszédét azoknak a történelmi eseményeknek felsorolásával
kezdte, melyek a magyarságot 1000 éves történelme során sújtot-

Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4.

ták, tizedelve a magyar népességet. 1920. június 4. a magyarság
gyásznapja. Hosszasan sorolva, ráirányította a figyelmet azokra a
veszteségekre, melyeket hazánknak el kellett szenvednie az I.
világháborút lezáró szégyenletes béke kapcsán. Juhász Gyula:
Trianon címû versében írja „Nem kell beszélni róla sohasem, De
mindig, mindig gondoljunk reá.” Ez idézet kapcsán azokat a
magyar városokat sorolta, melyekrõl minden magyarnak
történelmünk, irodalmunk, a magyar zene kiemelkedõ alakjai
kell, hogy eszünkbe jussanak. Beszélni kell róla, hiszen meg kell
tanítani ezt gyermekeinknek, unokáinknak! Nekik is tudniuk kell,
hogy mit jelent egy magyar embernek Kolozsvár, Munkács, Arad,
Segesvár, Nagyszentmiklós, a kettészakított Komárom, Érsekújvár
és a többi határon túli helység és terület, melyhez ezer szállal
kötõdik történelmünk, irodalmunk, mûvészetük.

A hazafias érzelmektõl fûtött elõadást elismerõ tapssal jutal-
mazta a szép számban összegyûlt hallgatóság.

Lévainé Soós Klára

Tavaszi takarítás
A Föld Napja alkalmából az idén is sor került közterületeink,

valamint a faluba be- és kivezetõ utak mentén a szemét
összegyûjtésére. Az akcióban tevékenyen részt vettek az
egyesületek, valamint iskolánk tanulói.

A Sportegyesület a sportpályák környékén, nyugdíjasaink
a Fekete út mentén, a horgászok a tavak körül, a tûzoltók a
Fertõendréd, a temetõ, valamint a Fertõd felõl bevezetõ utak
mentén gyûjtötték össze az eldobált szemetet. Sajnos az idén
sem volt jobb a helyzet, mint a korábbi években. Elkeserítõ a
rendetlenség és igénytelenség, melynek ékes tanúi voltak a

megtöltött hulladékzsákok, melyekbõl egy egész teherautónyi
gyûlt össze a délelõtt folyamán! Az elszállítást idén is Kóbor
Csaba alpolgármester úr vállalta, akinek ezúton is köszönjük
segítségét és közremûködését.

A polgári kör tagjai a játszótéren, valamint az Emlékparkban
az elszáradt és elburjánzott fák, bokrok kiszedésével, gyom-
lálással tettek környezetünk szebbé tételéért.

Délután az ifjúsági klubosok vették birtokukba a játszóteret,
s lelkesen fogtak hozzá a játékok festéséhez. Munkájuknak
köszönhetõen ismét megújulhatott a nemcsak a petõháziak,
de a környezõ települések gyermekei által is kedvelt játszótér.

Lévainé Soós Klára
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Az idén is részt vett falunk a Magyar Szabadidõsport
Szövetség szervezésében meghirdetett Kihívás Napi progra-
mon. Ebben az évben a versenynap május 18-ra esett. A rendez-
vény célja: örömet szerezni a sport, a mozgás segítségével
mindenkinek.

Próbáltunk minél többféle és minél több korosztály számára
alkalmas mozgásformát kínálni a sportolni vágyóknak. Prog-
ramjainkat keretbe foglalta a kerékpározás. A Polgármesteri
Hivatal dolgozóinak vezetésével indult a reggeli biciklizés.
Öröm volt látni, hogy a lakosság körébõl is egyre többen
csatlakoztak a kis csapathoz. A délelõtt folyamán az iskolában
nagy hangsúlyt fektettek a mozgásos játékokra a szünetekben
és a testnevelés órákon egyaránt. Az óvodások délelõtti tevé-
kenysége pedig teljes egészében a sportolás köré szervezõdött.
A kiscsoportosok gyalogtúra keretében a fertõszentmiklósi
játszótérre sétáltak át, a nagyok pedig kerékpártúrán vettek
részt, melynek úti célja Fertõd volt.

11 órakor ismét táncra hívták az ország lakosságát. Ehhez a
felhíváshoz csatlakoztak a Nyugdíjas Klub tagjai is. Õk a
Közösségi Házban néptánccal kapcsolódtak be a programokba.

Délután 16 órától ismét sokféle mozgáslehetõséget kínál-
tunk az érdeklõdõknek. A gyermek aerobikórán az egész picik,
s a nagyobbak tornáztak együtt a vidám zenére. Nagy népszerû-

Kihívás Napja ségnek örvendett és igazi családi programnak bizonyult a
szülõ-gyermek foci, s igazán jó hangulatú mérkõzést vívott
egymással az Öregfiúk és az Ifisek csapata. A küzdelembõl az
Öregfiúk kerültek ki gyõztesen. Este aerobik és nõi torna sze-
repelt a kínálatban. A napot kerékpározás zárta. A Fertõszent-
miklós- Fertõd útvonalat 37 lelkes, vállalkozó kedvû biciklis
tekerte végig fegyelmezetten, de jó kedvûen mosolyogva.

Végül szeretnék köszönetet mondani a programok vezetõi-
nek, s a résztvevõknek egyaránt. Reméljük, hogy minél többen
kapnak kedvet a rendszeres mozgáshoz, sportoláshoz.

Lévainé Soós Klára

Gyermek aerobikóra

Esti kerékpározás Labdarúgás: az Öregfiúk és az Ifisek „összecsapása”

Nõi torna az iskolában Nyugdíjasaink néptánccal kapcsolódtak be a programba
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Május utolsó vasárnapján a gyermekeket ünnepeljük.
Gyermeknapi programunkat 16 órai kezdettel tartottuk a
játszótéren.

A helyszín kiválasztása nem véletlenszerû, hiszen 2003-
ban ezen a napon vehették birtokukba az apróságok a ját-
szóteret, melyet a Petõházi Polgári Kör Egyesület épített a
helyi vállalkozók összefogásával. Azóta minden évben a
gyermeknap alkalmából bábszínházi elõadással szórakoztatjuk
a gyerekeket és szülõket egyaránt.

Az idén sem volt ez másképp, hiszen a Habakuk Bábszínház
mûsora most is nagyszerû élményt nyújtott a kicsiknek és a
nagyoknak is. Elõadásukban a Noé bárkája címû történet
feldolgozását láthattuk. Mesejátékukba bevonták a gyerekeket
és a szülõket, akik vidáman vállalták a szereplést.

Az idén sem maradhatott el a vattacukor, melyet a Polgári
Kör tagjai Horváth Zoltán és Nagy Imre készítettek a gyerekek
örömére. A finom édesség után jól esett az üdítõ, melyet a
Fesztivál Hungária Kft. ajánlott fel a gyermeknap alkalmából.
A bábszínházi elõadás a Petõházi Polgári Kör Egyesület és az
Oázis Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásában valósult meg.

Ezúton is köszönöm a program lebonyolításában segítséget
nyújtók munkáját, amellyel sok kisgyermek számára okoztak
örömet.

Lévainé Soós Klára

Gyereknap
   Az egész egy napos délelõttön kezdõdött. Már nagyon

izgatottan vártuk a buszt.
   Amint megjött, egybõl Fertõdre, az Eszterházy kastélyba

indultunk. Ott egy lány várt minket, aki körbevezetett minket.
Elõször az ékes kis kápolnát mutatta meg nekünk. Utána a
herceg hálószobáját csodálhattuk meg, ahol titkos ajtók he-
lyezkedtek el a falban, melyek a cselédek közlekedõ folyo-
sóiba vezettek. Majd sok szép szobát, kiállítást, képet nézhet-
tünk meg. Bemutatták a herceg családfáját, õskori szablyákat,
melyeket üvegdobozban õriztek. De szinte mindenkinek a
diavetítés tetszett legjobban, ami a hercegek kerti mulatságait
mutatta be.

   Utána egyenesen a kastély parkjába sétáltunk, ahol Kati
néni és Anikó néni várt minket érdekes játékokkal. A bokrokban
elrejtett betûket kellett megkeresni és mondattá alakítani. A
mi mondatunk ez lett: „Eszterházy Miklósnak hívták a
herceget.”  Késõbb még volt cukorvadászat és bújócska is.
Ebédre a Gráciából hozattak pizzát a tanár nénik. Utána egy
fürge kis gyíkot talált egyik osztálytársunk. Sokan megcso-
dáltuk. Aztán felkerekedtünk és elsétáltunk a Bagatell nevû
vadászházhoz. Késõbb Fertõszéplakra indultunk, ahol a
Lámpamúzeumot néztük meg.

   Végül egy finom fagyival frissítettük fel magunkat a Boni
fagyizóban. Soha nem fogjuk elfelejteni ezt az emlékezetes
napot!

Csiszár Szimonetta
Rádler Aliz

Dömötör Bálint
Zombó Márk

Gyermeksarok

Fertõdön kirándultunk



Tûzoltó készülékek otthon 1. rész
A következõkben a tûzoltó készülékekrõl adunk rövid

tájékoztatást. Sajnos mindenki számára hozzáférhetõ módon,
könyvesboltokban nem igen találkozhatunk „tüzes” szakiro-
dalommal. Az érdeklõdõnek be kell fáradnia egy mûszaki
szakkönyvtárba vagy a tûzoltóságra. Viszont a téma iránti igény
megmutatkozott, és az is igaz, hogy eléggé nagy a tájéko-
zatlanság ez ügyben, mely az alábbi gyakorlati kérdéseket
veti fel:

- milyen tûzoltó készüléket vegyek lakásomba, autómba,
a mûhelybe?

- melyik oltóanyag mire jó és mire nem?
- milyen információkat tartalmaz a palackon lévõ címke?
- mekkora tüzet tudok eloltani készülékemmel?
- hogyan kell használni egy tûzoltó készüléket?
Akkor lássuk! Mindenekelõtt két fontos dolgot le kell

szögezni. Az egyik az, hogy minden fajta kézi tûzoltó készülék
csak kezdõdõ, kis terjedelmû tûz oltására alkalmas! Tehát
szemtanúi vagyunk a tûz keletkezésének, majd egy mûködõ-
képes tûzoltó készülék elérhetõ közelségében cselekvõ
részeseivé válunk a tûzoltásnak. Ellenkezõ esetben egy telefon
elérhetõ közelségében az EGY-NULLA-ÖT-ös számot
tárcsázva értesítjük a tûzoltóságot.

Hogy a kis tüzecskét mivel olthatjuk el? A legkézenfekvõbb
és legolcsóbb a víz. De ugye senki nem tárol egy vödör vizet a
sarokban a tûzre várva? Céltudatosabb megoldás, de drágább
a tûzoltó készülék. Ötezer forinttól már kaphatóak 1-2-3 kg-os
töltetû oltókészülékek. A választék hihetetlenül széles. Mi van
még? A letakarás. A serpenyõben égõ olaj mintájára a lángi-
csáló TV-ket is letakarhatjuk pokróccal vagy valami durva és
vastag textíliával. Egyszerûen fogjuk a tûzoltó pokrócunkat,
és szétnyitva rádobjuk. Ezután már lesz idõnk áramtalanítani,
és ha kell locsolkodni. De locsolni csak feszültség mentesített
berendezést szabad! A víz elég tûrhetõen vezeti az áramot! Ez
különösen igaz a televízióra, mivel annak belsejében tízezer
volt feszültség van. Az áramtalanítást elvégezhetjük a kon-
nektorból való kihúzással, de a legmegnyugtatóbb megoldás
a villanyóra lekapcsolása. További megoldás a kétliteres szén-
savas üdítõitalok. Kezelése pofonegyszerû, tárolása feltûnés-
mentes, olcsó és hatásosan lehet vele spriccelni. Ez nem vicc!
Érdemes kipróbálni mit tud. Ujjunkat a szájára helyezve fel-
rázzuk, és már mûködik is a mini tûzoltó készülék. (csak tud-
junk ellenállni a kísértésnek). A kezdõdõ, kis terjedelmû tüzet
olthatjuk tûzoltó készülékkel, letakarással és locsolással,
vagy akár szénsavas palackozott italokkal is. Az áramta-
lanításról ne feledkezzünk meg!

A másik lényeges dolog, hogy az
eredményes tûzoltás alapfeltétele a helyes
oltóanyag megválasztás. A tûzoltóság
által is alkalmazott négy oltóanyag a
víz, hab, por és gáz.

Melyiket, mire használják?
A víz kiválóan alkalmas szilárd éghetõ

anyagok oltására, savak, lúgok hígítására,
porok lekötésére és hûtésre. De nem
szabad használni vizet alkáli fémek,
karbidok, magas hõmérsékletû olvadt
fémek és feszültség alatt álló berendezé-
sek oltására!

A tûzoltó habot leginkább tûzveszé-
lyes, éghetõ folyadékok tüzeinek oltásá-
ra használják, de tilos használni ott, ahol
a vizet (mivel az összes tûzoltó hab alapja
a víz). A tûzoltó hab víz, habképzõ anyag
és levegõ keverékébõl áll.

A gázokat elektromos berendezések-
ben, labor és élelmiszeriparban, ill. múzeumokban keletkezett
tüzek oltására használják.

Végül a tûzoltó porokat tûzveszélyes, éghetõ folyadékok,
vegyi anyagok oltásánál, és olyan helyen vetik be, ahol nagy
lángteret, a lángokat kell „leverni”, vagy a lángtéren keresztül
kell áthaladni életmentés vagy egyéb célból. A poroknak
nagyon jó a lángoltó hatása: a lángtérbe belõve, megfojtja azt,
jelentõsen csökkenti a lánggal égés intenzitását, vagy akár
meg is szünteti.

A felsorolásból leszûrhetõ némi ésszerû magyarázat. A víz,
amellett hogy a legolcsóbb és a leggyakrabban rendelkezésre
álló oltóanyag a legtöbb tûzesetnél bevethetõ, ahol többnyire
izzással-parázslással égõ szilárd anyagok tüzét kell oltani, úgy
hogy nem kell számolni veszélyes kémiai reakcióval. A vízzel
veszélyesen reagáló vegyi anyagok tüzét porral vagy gázzal
fékezik meg. Ezen kívül a vizet olyan helyen sem használják,
ahol jelentõs másodlagos kárt okozhat, például nagy értékû
berendezések, vagy múzeumokban tárolt nagy eszmei értéket
képviselõ mûalkotások közelében. De a tûzoltó porral is ugyan
ez a helyzet. Az élelmiszeriparban, ahol tönkre teheti az élelmisze-
reket ill. alapanyagaikat vagy a gépiparban, a forgó-mozgó
alkatrészek közelségében nem ajánlott használni, mert az apró
szemcséi a súrlódó felületek közé jutva berágódást okozhatnak.
Ilyen helyeken tûzoltásra alkalmas gázt használnak.

A hagyományos tûzoltó por nem alkalmas az elõbb említett
izzással-parázslással égõ szilárd anyagok oltására, csak a láng
oltására jó. Arra nem, hogy az izzást megszûntesse, ilyenkor



magát az égõ anyagot kell a gyulladási hõmérséklete alá hûteni.
Ezt csak vízzel, vagy habbal tudjuk megtenni, porral vagy
gázzal nem, a nélkül pedig fenn áll a visszalobbanás veszélye.
Bár van már olyan tûzoltó por, mely szilárd éghetõ anyagok
tûzének oltására is alkalmas.

Akkor milyen készüléket vegyek otthonra, az autómba a
saját védelmemre?

A fenti felsorolás a fizika és kémia, illetve a hivatásos
tûzoltóság szempontjai alapján kategorizálja a tûzoltó anya-
gokat. Ezek a szempontok olyan nagy kiterjedésû, veszélyes
tüzekre vonatkoznak, amikor a tûzoltást, az oltóanyag
megválasztását, az egész beavatkozás mikéntjét egy sor más
tényezõ is befolyásolja.

Saját, egyéni szempontunk csak egyetlen az lehet. Az, hogy
az otthonunkban, autónkban keletkezett lángokat minél hamarabb - lehetõleg még csírájában - és sérülés nélkül oltsuk

el úgy, hogy ne tudjanak tovább terjedni. Erre a feladatra pedig
bármilyen tûzoltó készülék alkalmas lehet! Ilyenkor nem a
teljes eloltás a lényeg, hanem az, hogy megakadályozzuk a
továbbterjedést, az hogy csökkentsük a lánggal égés inten-
zitását vagy megszüntessük azt. Hogy ne kaphassanak bele a
lángok a függönyünkbe, bútorunkba, az üléshuzatunkba stb.
Ha ezt sikerült megakadályoznunk, utána jöhet a tûzoltó
pokróc, a víz, vagy bármilyen más eszköz a végleges oltáshoz.

Mindössze annyi aprócska feltétele van ennek, hogy legyen
egy mûködõképes tûzoltó készülékünk és tudjuk, hogyan kell
használni!

Folytatjuk...

Petõházi Krónika konyhája

Epertorta

6 tojásból piskótát sütünk a szokásos módon. Ha kihûlt a
tészta három részbe vágjuk.

Krém: 25 dkg porcukrot 25 dkg vajjal habosra keverünk,
15 dkg epret turmixszal vagy villával összetörünk és a vajhoz
adva tovább keverjük, míg finom könnyû krémet kapunk. Ezzel
a krémmel töltjük a tortát úgy, hogy a lapok közé felszelt
eperdarabokat is teszünk a krémre. A torta tetejét is megkenjük,
a szélét körbe húzzuk a krémmel, középre szép eperszemeket
rakunk

Zselatinos máz: 25 dkg érett epret, 5 dkg porcukorral este
lecukrozunk. Reggel  felmelegítjük (nem  kell, hogy forrjon).
Leszûrjük, és míg meleg hozzáadunk 4 lap zselatint.- A zselatint
elõtte kb. 5 percig hideg vízbe áztassuk és csavarjuk ki. Várjunk
míg a zselatinos szirup méz sûrûségûre kihûl, akkor öntsük a
tortára.

Egyszerûbben is készíthetünk mázt, ha 3 dl eperszörpbe
tesszük a zselatint.

Kávékrémtorta

20 dkg cukor, 2dl kávé, 20 dkg liszt, 5 tojás.
A cukorból a kávéval sûrû szirupot fõzünk, a tojásfehérjék

kemény habjához öntjük és kihûlésig tovább verjük.
Hozzákeverjük a tojások sárgáját és a lisztet. Lehetõleg két

részben megsütjük.

Krém: 4 egész tojás, 25 dkg cukor, 1 dl kávé. Gõz felett
sûrûre fõzzük. Kihûlés után 5 dkg puhított csokival és 5 dkg
õrölt mogyoróval (dió is jó) 25 dkg habosra kevert vajhoz
adjuk. Ezzel a krémmel töltjük és vonjuk be a tortát.

Kávékrém másképp: 3 egész tojás, 15 dkg porcukor, fél dl
feketekávé, 1 csapott evõkanál liszt. Sûrûre  fõzzük, kihûlés
után 10 dkg habosra kevert vajhoz adjuk.



Petõházi Krónika20. oldal

É L E T K É P E K

Színpadon a petõházi néptáncosok

Gyereknap - Beletalálunk!

Gyereknap a játszótérenHabakuk Bábszínház

Gyereknap - Homokozóban Gyereknap - A játék öröme

Gyereknap - Elmerengve!

Elsõáldozóink
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A nagycsoportosok kerékpártúrára indulnak

Kihívás Napja az iskolában

Játszóház

A kiscsoportosok gyalogtúrán vettek részt

Szülõ-gyermek labdarúgó-mérkõzés

Húsvéti Fesztivál

Készül a vattacukor Játszótér festése a Föld Napja alkalmából
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Befejezésükhöz közelednek a különbözõ bajnokságok,
ideje számot vetni, hogy szerepeltek csapataink, mi történt az
egyesületnél.

A labdarúgó szakosztálynál a felnõtt csapat gyakorlatilag
már megszerezte a 3. helyet a megyei I. osztályú bajnokságban.
Dicséretes ez a teljesítmény, fõleg annak fényében, hogy három
éven belül ez a második dobogós helyezés. Köszönet illet min-
denkit, játékosokat, edzõket, segítõket, akik teljesítményükkel
hozzájárultak ehhez a szép eredményhez.

Hasonlóan csak a dicséret hangján lehet szólni az ifjúsági
csapatról, hiszen nagy valószínûséggel ezüstérmes lesz a gárda.
Sokáig vezették a táblázatot, de a hajrára a rivális Jánossomorja
megelõzte csapatunkat. A teljesítmény így is kiváló, mindenki,
aki segítette a csapatot rászolgál az elismerésre.

A serdülõ csapatunk az 5. helyen áll a 13 csapatos baj-
nokságban, szereplésük mindenképpen jónak mondható,
néhány játékos már az ifiknél is bemutatkozott. Az alacsonyabb
korosztályokban versenyzõ fiataljaink is helytálltak a
különbözõ tornákon. Külön ki kell emelni a Petõházán
rendezett utánpótlás tornát, jó volt látni a sok-sok ifjú
labdarúgó palánta lelkes játékát,  az edzõk buzdítását.

A tekecsapatunk szereplését nem kísérte szerencse, 11-ik
helyet szerezték meg az NB-II észak-nyugati csoportjában.
Mindössze három gyõzelmet és két döntetlent sikerült elérni a
22 fordulós bajnokságban, azért reméljük, hogy a szerzett 8
pont bennmaradást ér. Mindenképpen jobb szereplést várunk
a tekésektõl az õsztõl induló bajnokságban.

Az egyesület május 27-én tartotta éves rendes közgyûlését,
amelyen a szakosztályok beszámolója és a pénzügyi beszá-
moló elfogadása mellett az alapszabály értelmében tisztújítást
is tartottunk. A tagság, az elnökség és az ellenõrzõ bizottság
tekintetében is a változatlanság mellet döntött, így a következõ
négy évben az elnökség munkájában Piskolti Béla elnök
mellett Gundics Sándor és Preiner Zsolt vesz részt, az ellenõrzõ
bizottság vezetõje Bencze Alajosné, tagjai Németh János és
Radics László maradtak.

Köszönjük mindenki munkáját és segítségét, az elkövetkezõ
nyári szünetre jó pihenést kívánunk, aztán a csapataink
megkezdik felkészülésüket a 2011/12-es bajnokságokra.
Bízunk a hasonlóan szép sikerek elérésében!

Hajrá Petõháza!
Piskolti Béla

 Történt egy szép, napsütéses szombat reggelen, hogy a
fényképezõgépet a kezembe véve, céltudatosan a futballpálya
felé vettem utamat. Ezen a napon nem az ifisek és a felnõtt
focisták harcoltak egy másik csapat ellen, hanem kisfalunk
legfiatalabb focistái mutatták meg a szülõknek és a más
településekrõl érkezett csapatoknak, hogy mennyire kitartóak,
szívósak és lendületesek.

  Minden elõítélet nélkül léptem én is a gondosan ápolt és
kiparcellázott zöld gyepre, ahol kezdetét vette a viadal. Három
pályán mérkõztek meg egymással, három korcsoport fiatal
focistái. Elõször a legkisebbekhez vettem utamat, ahol pár perc
elteltével teljesen a szívemhez nõttek az apró focista növen-
dékek. Hihetetlen érzés volt ott állni a pálya szélén és látni
azokat a kis lábakat, ahogy futnak a kapu felé és igyekeznek,
hogy a labda a hálóban landoljon. Volt, akinek közben be
kellett kiabálni, hogy ne a saját kapuja felé rúgja a labdát és
volt, aki egy pillanatra elfeledkezett, hogy egy futballmér-
kõzésen van és futni sem ártana. Ezek olyan mosolyogni való
dolgok voltak elõször. De aztán láttam a küzdeni és nyerni
akarást az arcukon, a mozdulataikon, és máris én is komolyan
vettem a dolgot.

A második pályához átérve már egy komolyabb, koncent-
ráltabb mérkõzést láttam. Itt már a focista növendékek, mint a
szélvész, futottak és vezették a labdát úgy, mint a nagyok.
Mint a példaképek.

Mert ezek között a fiatalok között biztosan mindegyiknek
megvolt a saját maga példaképe. Amilyen majd õ akar lenni
egyszer.

A harmadik, legnagyobb pálya szélén pedig egy idõutazáson
vehettem részt. Itt már a mozdulatok, a vetõdések, a kapura
rúgások tipikus felnõttes mozdulatokkal voltak megspékelve.
Itt már az edzõk nem a kapu irányát mutatták a bent játszó
fiataloknak, hanem igazi felnõttként viselkedtek velük.

   A sok pozitív, külsõ behatás mellett meglepõdve vettem
észre azt a szeretetet, amit az edzõk sugároznak a gyerekek
felé. Hiszen nem mindennap látni olyan pillanatot, amikor
például egy idegen felnõtt férfi köti be egy apróságnak a
kibomlódott cipõfûzõjét. Vagy amikor „rossz helyre” érkezett
a labda, ugrott minden felnõtt és aggódva állták körbe a bajba
esett kis focistát, és  igyekeztek csökkenteni a fájdalmát.

Beszámoló
a Petõházi Sportegyesület

tevékenységérõl

Gyõzni minden áron?Sportrovat
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Hihetetlen érzés volt ott állni az emberségbõl jelesre vizsgázott
edzõk mellett.

  De a fõszereplõkre visszatérve volt egy igen érdekes mo-
mentum. Mégpedig az, hogy jelen esetben nemcsak fiú
focistákról beszéltünk, hanem néhány csapatban megjelent
egy-egy kislány is térdvédõvel a lábán. De õk nem a háttérben
húzódtak meg, hanem, mint vezéregyéniségek, kísérték végig

többször is a labdát a kapuig, megszégyenítve a sorra eldõlõ
és kiesõ fiúkat.

  Ezek után az aranyos szösszenetek után viszont jött a fekete
leves. Számomra ez az egész délelõtt egy meglepõen kellemes
játéknak indult, viszont egy véresen komoly mérkõzésbe
csapott át, ami miatt a végén, nagyon rossz szájízzel hagytam
el a zöld pázsitot. Ugyanis a legnagyobbaknál, az utolsó
mérkõzés a Petõháza-Sopron közötti csapatok között zajlott.
Viszont néhány, magukból kiforduló soproni szülõ, esetleg
szurkoló úgy viselkedett, és kiabált be a pályára, mintha nem
is tizenévesek lettek volna a fõszereplõk. Itt már nemcsak egy
egyszerû, ártatlan versengésrõl volt szó, hanem - átvitt
értelemben- a levegõben volt érezhetõ a pénz szaga. Fájdalmas
és keserves volt hallgatni kívülállóként is, ahogy uszították
az apróságokat a másik ellen, nemhogy még szülõként.

     De kérdem én, miért volt szükség arra, hogy ilyen õskori
viselkedéssel lázítsák a játékosokat? Tudom, hogy ez
pszichológia is, hiszen egy ordító és a padon ugráló, õrjöngõ
emberekbõl álló csorda sokkal erõsebbnek tûnik. De mi
értelmesebb felnõttek, már tudjuk és megtapasztaltuk, hogy
ez nem így van.

Csiszár Renáta

Június - Szent Iván hava
Június 8. - Medárd napja
Országszerte általánosan ismert idõjárásjósló nap. Ha

Medárd napján esik, akkor negyven napig esni fog. Ha nem
esik, negyven napig tartó szárazság várható. Szõlõtermelõ
vidékeken úgy tartották, hogy a Medárd napi esõ nem használ
a szõlõtermésnek.

Június 10 - Margit nap
Vetõnap. A retket, káposztát és a lent vetették ezen a napon.

A gazdálkodók szerint, ha a kukoricaszál ilyenkor eléri a szekér
tengelyét, akkor azon lesz termés.

Margit napját a legyekkel is kapcsolatba hozták. Nem
nyitották ki egész nap az ablakot, nehogy sok légy legyen az
éven. Monostoron úgy tartották, hogy „Margit asszony”
minden konyhába beereszt egy kötõvel a legyekbõl.

Június 13. - Páduai Szent Antal napja
Páduai Szent Antal ünnepét a ferencesrendi szerzetesek

terjesztették hazánkban. A templomokban gyakran látni szobrát
adománygyûjtõ perselyekkel. A néphagyományban sok
állatokkal kapcsolatos szokás kapcsolódik ehhez a naphoz. Pl.
nem fogták be az állatokat, vagy láncon hajtották át, hogy erõsek
legyenek, mint a lánc. Az emberek Páduai Szent Antalhoz
imádkoztak, hogy megõrizze állataikat a vadállatoktól.

Helyenként dologtiltó nap volt. Az asszonyoknak, nem volt
szabad liszthez nyúlni, nehogy kelések legyenek a kezükön.
Bács-Bodrog vármegyében férjjósló napnak tartották a lányok.

Június 24. - Keresztelõ Szent Jánosnak, Jézus megkeresz-
telõjének az emléknapja.

A keresztény világban a nyári napfordulóra esõ Keresztelõ
Szent János ünnepe az 5. században lett általánossá.

Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, országszerte a
kultikus tûzgyújtások ideje. A pogány hagyományban a tûz
egyrészrõl napszimbólum, tehát a nap megújhodását kívánták
elõsegíteni a tûzgyújtással, másrészt mindig a megtisztulás
szimbóluma is. A keresztény egyház a pogány hagyományokra

visszavezethetõ kultikus tüzeket az egyház liturgiájába átül-
tette, a tüzeket megszentelte.

A Szent Iván napi tûzgyújtáshoz számos hiedelem fûzõdik.
Azt tartották ezek a tüzek megvédenek a betegségek, elsõsorban
a pestis ellen, a termést pedig védik a jégveréssel szemben

Hazánkban a 16. század óta biztosan, de valószínûleg már régebben
is örömtüzet gyújtottak ezen az ünnepen. A magyar régiségben a június
hónapot Szent Iván havának nevezték. A tûzgyújtást tûzcsóvák
forgatása (lobogózás) és hazánk egyes területein, fõleg Nyitra me-
gyében hosszú éneksorozata: a Szent Iván-i ének éneklése kísérte.

Tyüzet megrakájuk, négyszögre rakájuk.
Egyik szögin ûnek szíp öregasszonyok,
A másikon ûnek szíp öreg emberek,
Harmagyikon ûnek szíp hajadon lányok,
Negyediken ûnek szíp ifjú leginyek.

Virágos Szent-János,
Éjszakád világos;
Míg elõtted leszek,
Tiszteletet tészek,
Csak addig világos,
Légy aztán homályos
Más mágikus eljárások, cselekmények és hiedelmek vízzel,

növényekkel, füvekkel, virágokkal, gyümölcsökkel kapcsolatosak.
Az ünnep estéjén kötött koszorúnak egyes vidékeken különös
erõt tulajdonítottak, s ezt a ház elejére szokták akasztani tûzvész
ellen. Az olyan anyának, akinek elhalt gyermeke, Szent Iván napja
elõtt nem szabad gyümölcsöt ennie. A tûzugrálás alkalmából tûzbe
dobott gyümölcsnek is fontos szerepe volt, mágikus tárgyként
használták. A tûzben sült almát a gyermekeknek szórták, hogy
egészségesek maradjanak; Szeged vidékén a fog- és hasfájás
orvossága volt, Baranyában a sírokra is tettek a sült almából.
Csongrádon azt tartották, hogy a tûzbe azért kell almát dobni,
hogy az elhunyt rokonok is élvezzenek a gyümölcsbõl.

A Szent Iván-naphoz fûzõdõ hiedelmek és szokások
egyrészt a szomszéd népektõl kerültek hozzánk, másrészt
egyházi közvetítéssel.
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