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Móra László

Október 6-án

Tõlünk szálló szellõ megpihen a váron,
Az aradi sáncon
S elsusogja halkan: drága Tizenhárom!

Tõlünk futó felhõ átszáll a határon,
Hogy harmattá váljon
S elsusogja halkan: dicsõ Tizenhárom!

Õszi szellõ, felhõ, szálljatok az Égig!
Mondjátok, hogy vérzik
Szent István országa végestelenvégig!

Vérzik ez az ország keleten, nyugaton,
Délen és északon
S majd megszakad szíve ilyenkor Aradon...

Aradi golgotán idegen a lábnyom,
Idegen a járom…
Nem tud így pihenni a nagy Tizenhárom!

Add meg jó Istenünk, hogy a seb ne fájjon
Ott túl a határon
Hadd álmodjon szépet a nagy Tizenhárom!...

Köszöntöm a Petõházi Krónika Tisztelt Olvasóit!

Önkormányzatunk Képviselõ-testülete 2012. június –
szeptember között két ülést tartott.

Képviselõ-testületünk a július 2. napján tartott ülésén
elfogadta a 9/2012. (VII.3.) önkormányzati rendeletet a tiltott,
közösségellenes magatartásokról A szabálysértésekrõl, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény alapján az önkormány-
zatoknak hatályon kívül kellett helyezniük az önkormányzati
rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.
Településünk lakóinak nyugalma, a közösségi, közhasználatú
területek rendje, tisztasága, az életviszonyok rendezettsége,
az egymást tiszteletben tartó magatartás megvalósulása
céljából a korábbi szabálysértési tényállások szankcionálása
azonban továbbra is indokolt. Erre a tiltott, közösségellenes
magatartási tényállások megfogalmazásával és szankcioná-
lásávalvan lehetõség. Így például a köztisztasági, az állattartási
vagy a temetõ rendeletben szereplõ tiltó magatartások
megvalósítóival szemben közigazgatási bírságot tudunk
kiszabni, amelynek összege maximálisan 50.000 Ft lehet.

Sportolni vágyók nagy örömére megnyitottuk az Ifjúság
utcai multifunkciós sportpályát. Mintahogy arról már korábban
tájékoztattuk Önöket, a pálya a LEADER III. tengely
keretében, a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján
falumegújításra és – fejlesztésre igénybe vehetõ támogatás
jogcímre benyújtott pályázat igénybevételével készült el. A
beruházás összköltsége: nettó: 22.990.000 Ft, ebbõl az igénybe
venni szándékolt támogatás összege:12.996.250 Ft. A pálya
használatával kapcsolatos tudnivalók a bejáratnál elhelyezett
táblán olvashatóak. A pályát elõzetesen lefoglalni az Ifjúság
utca 8. szám alatti Foci Sörözõben lehet személyesen vagy a
99/382-107-es telefonszámon, a pálya kulcsa is itt vehetõ át.
A pálya használata ingyenes.

A Képviselõ-testület az idei évben is támogatta az iskola-
kezdést. Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskolában tanuló alsó
és felsõ tagozatos tanulók részére az oktatási intézmény által
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Önkormányzati hírek

Közösségi Ház hírei

Már korábbi számainkban is tudósítottunk arról, hogy az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a LEADER
program keretében kiírt felhívásra Szabadtéri fitnesspark
építése Petõházán projektcímmel beadott pályázatunk
támogatásban részesült. Az elnyert 6.000.000 forint cél
szerinti felhasználása a nyár folyamán nagyrészt megvalósult.
Ennek eredményeként épült meg és került átadásra 2012.
aug.17-én a Közösségi Ház melletti parkban a 10 db gépbõl
álló fitnesspark. Nagy örömünkre szolgál, hogy felnõttek és
gyerekek azóta is rendszeresen használják a gépeket.
Megvalósult a Közösségi Ház hangosításának korszerûsítése
is. A megvásárolt térmikrofonokkal tudjuk biztosítani a
gyermekmûsorok megfelelõ színvonalú hangosítását. Az
elnyert összegbõl vásároltunk 10 pár  nordic walking botot,
és rendezvényeket tartottunk ezek oktatására és használatára
vonatkozóan.

Nyári rendezvényeinket a korábbi évek gyakorlata szerint
terveztük. Az idei nyár nyitánya a falunap volt. A programokat
próbáltuk úgy összeállítani, hogy minél változatosabbak,
minél több korosztály számára érdekesek legyenek. Örömünkre
szolgált, hogy az idén is sokan látogattak ki a rendezvénysá-
torba, illetve vettek részt a délelõtti sport- és családi rendezvé-
nyeken.

Az általános iskolások részére meghirdetett napközis tábo-
runkban minden eddigit felülmúlt a résztvevõk száma. 62
kisgyermek vett részt a tábor különféle programjain.

Utcabálunkat, mint az idei nyár több rendezvényét is egy
heves zivatar zavarta meg és fogta nagyon rövidre. Reméljük,
hogy jövõre több szerencsénk lesz az idõjárással.

Közkívánatra idén is volt ifis tábor. Egy hétvégét töltöttünk

Pályázati beszámoló
el Révfülöpön az ifjúsági táborban. Mivel itt is kaptunk a nyár
szeszélyeibõl a fürdés mellett a túrázás és a kerékpározás is
napirendre került. Bérelt biciklikkel egészen Tihanyig
kerekeztünk. Ekkor született meg a terv, hogy jövõre jó lenne
körülkerékpározni a Balatont.

Vállalkozó kedvû fiatalokkal és felnõttekkel kajaktúrán
vettünk részt, ahol bejártuk a Fertõ tó zegzugos nádasait és
gyönyörködhettünk az augusztusi naplementében.

Mivel a napközis tábort záró szalonnasütést is elmosta az
esõ, ezért úgy terveztük, hogy nyárbúcsúztató tóparti piknikkel
zárjuk a vakációt. Az idõjárás azonban, mint oly sokszor ezen
a nyáron most sem volt kegyes hozzánk. Bár aszályos nyár
volt az idei, mégis úgy tûnik, hogy a csapadék mindig akkor
hullt, amikor valamilyen rendezvényre készültünk. Nem volt
ez másképp augusztus 31-én, a tóparti piknik napján sem.
Sajnos ezt a rendezvényt az idõjárás miatt törölnünk kellett.

A nyár folyamán sor került a Közösségi Ház helyiségeinek
festésére, így megtisztult és szépült termekkel várjuk
látogatóinkat. A fent említett pályázati pénzbõl újult meg a
konditerem berendezése, melynek köszönhetõen egyre több
korszerû géppel várjuk a mozogni vágyókat.

Szeptembertõl a Közösségi Házban ismét felpezsdül az élet.
Újra indulnak a következõ foglalkozások: aerobik, jóga,
pingpong suli, angol nyelv oktatása, gerinctorna, jóga, felnõtt
torna. Új mozgásforma gyakorlására is lehetõség nyílik,
szeptembertõl indul a kangoo, csütörtökönként fél 7 órától.

Hetirend:
HÉTFÕ: 16.00-18.00 Internet használat, Nyugdíjasklub
foglalkozása, 17.00-18.30 Angol nyelvóra, 17.30-18.30 Nõi
torna, 18.30-19.30 Aerobik

kimutatott összegben tankönyvtámogatást biztosítunk. Más
iskolákban tanuló általános iskolások, valamint a közép és
felsõfokú oktatási intézmények nappali tagozatán tanuló, 24.
életévüket be nem töltött diákok 10.000 Ft beiskolázási támo-
gatásra jogosultak.

Képviselõ-testületünk a 2012-es tanévben is szándékozik
csatlakozni a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályá-
zathoz. Az ezzel kapcsolatos értesítést még nem küldték meg
Hivatalunknak. Az érintetteket arra kérem, hogy figyeljék a
község hirdetõtábláit, mert azokon közzéteszünk minden
pályázattal kapcsolatos információt.

Képviselõ-testületünk szeptemberi ülésén elfogadta a
9/2012. (VII.3.) önkormányzati rendeletet az Önkormányzat
2012. évi költségvetésérõl szóló 5/2012. (III. 13.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról és Petõháza Község Önkor-
mányzatának 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

A testületi ülésen beszámolt Boháné Gergácz Lívia a
Kincseskert Óvoda vezetõje és Sass Andrásné a Felsõbüki Nagy
Pál Általános Iskola Petõházi Tagintézményének vezetõje.
Intézményeink zavartalan mûködése növekvõ gyermeklétszám
mellett továbbra is biztosított.

Önkormányzatunk közbeszerzési eljárást indított zárt
rendszerû csapadékvíz elvezetés kiépítésére a Rákóczi, Dózsa
és Mezõ utcákban, valamint a Dózsa utcát a Kerekes utcával
összekötõ járda építésére.

Terveink szerint a munkaterület átadás 2012. október 9-én
lesz, a munkák befejezési határideje: 2012. november 30. Ezú-
ton is szeretnénk kérni az érintettek türelmét és megértését az
építési munkálatok okozta esetleges kellemetlenségekért.

Az orvosi ügyelet ellátása elõreláthatólag 2012. október 1.
napjától más szervezeti keretek között, kapuvári központtal
történik. A változásról minden háztartásba eljuttatunk egy tájékoz-
tatót, amint a szolgáltató ezt rendelkezésünkre bocsájtja.

Sokan érdeklõdnek a közigazgatás 2013. évi szervezeti
változásai kapcsán várható átszervezésekrõl. Sajnos e témában
konkrét lépéseket mindaddig nem tudunk tenni, amíg vala-
mennyi vonatkozó jogszabály megalkotására nem kerül sor. A
jogszabályok keretei között próbálunk olyan szervezetet ki-
alakítani, ami a legjobban tudja petõházi lakosaink igényeit
kiszolgálni.

Horváthné dr. Dávid Mária
körjegyzõ
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A Petõházi Polgári Kör Egyesület 2003-ban gyermeknapon
adta át a játszóteret. Annak ellenére, hogy évrõl évre megtörtént
a játékok festése, a kisebb javításokat pedig önkormányzati
támogatásból elvégeztük, a játszótéri játékok felújítása nap-
jainkra szükségessé vált.

Augusztusban szakértõ bevonásával megtörtént a játszótér
állapotának felmérése. A vizsgálat eredménye nagyon elkeserítõ.
A forgó- és mérleghinta cserére, a mászó torony teljes átalakításra
szorul, ütéscsillapító altalajt kell építeni az 1 méternél nagyobb
esésmagasságú játékeszközök körül, és emellett a többi játék
esetében is komoly felújítás vált szükségessé.

A játszótér korszerûsítésének egy része pályázati támoga-
tásból már megvalósulhatott. Egyesületünk a játszótéri ütés-
csillapító gumiõrleményes altalaj kialakítására adott be pá-
lyázatot 2011 õszén. 2012 májusában érkezett meg a támogatási
határozat, melynek értelmében hozzáláttunk a pályázatban
vállalt feladatok elõkészítéséhez, a vállalt kötelezettségek
megvalósításához. A játszótéren az építési munka szeptember
végére sikeresen lezárult, hiszen az ütéscsillapító altalaj kiala-
kítása az elmúlt hetekben megtörtént. A munkát a Mezõgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alapból, a LEADER program keretében
kiírt pályázat támogatás összegébõl valósította meg Egyesüle-
tünk. Az elnyert 4.663.948 Ft-ot emellett még sporteszközvá-
sárlásra és bábelõadások tartására fordítottuk.

Játszótér korszerûsítése
A játékokon elvégzendõ kötelezõ javítások meghaladják a

Polgári Kör anyagi lehetõségeit, ezt az Egyesület nem tudja
kigazdálkodni, ezért kértük az Önkormányzat segítségét.

A játékok javításának közel 400.000 forintos költségét Ön-
kormányzatunk felvállalta, így el tudjuk végeztetni a hinta, a
lengõ ló, a csúszdatorony, a kötélpálya, a lengõhíd, a homokozó,
lovas hintó, vonat és a mászó torony felújítását. Ezekre a
munkákra várhatóan még ez év októberében sor kerül. A javítás
ideje alatt a játszótér zárva tart majd.

A szakértõi vélemény alapján 2 játékot (mérleghinta, forgó-
hinta) el kell bontanunk. A Polgári Kör tagsága szeptember 11-
én megtartott gyûlésén arról határozott, hogy egyesületi
pénzbõl vállalja az új mérleghinta megvásárlását 90.000 Ft
értékben. A képviselõ-testület pedig kifejezte szándékát, hogy
amennyiben lehetõsége lesz rá az Önkormányzat 2013-as évi
költségvetésébe beépíti új játék vásárlását a bontásra ítélt forgó-
hinta helyére.

Remélem, hogy a felújítást és a kiesõ játékok pótlását köve-
tõen ismét vonzó környezetet biztosíthatunk a gyerekek,
fiatalok és a családok számára a kikapcsolódáshoz, szórakozás-
hoz, a szabadidõ helyes eltöltéséhez, hogy játszóterünk meg-
újulva régi fényében ragyogva várhatja újra kis látogatóit.

Lévainé Soós Klára

KEDD: 16.00-18.00 Könyvtár, Internet használat
SZERDA: 16.00-18.00 Internet használat, 16.30-18.00
Ping-pong suli, 18.30-19.30 Aerobik
CSÜRÖTÖK: 16.00-18.00 Internet használat, 18.30-19.30
Kangoo, 18.00-20.00 Jóga,

PÉNTEK: 16.00-18.00 Könyvtár, Internet használat, 16.30-
18.00 Ping-pong suli, 19.00 Gerinctorna
Továbbra is szeretettel várunk minden érdeklõdõt prog-

ramjainkra, rendezvényeinkre!
Lévainé Soós Klára

Anyakönyvi hírek
A petõházi Polgármesteri Hivatal 2012. június 1.

napjától 2012. szeptember 15. napjáig terjedõ idõsza-
kra az alábbi anyakönyvi adatokat közli:

GYERMEK SZÜLETÉS:
2012. 09. 04. Gubics Gergõ

 ----------------------------------------------------------

HÁZASSÁGKÖTÉS:
2012. 06. 09. Hadarits Tünde Ágnes – Nagy Péter

2012. 06. 27. Dr. Németh Krisztina – Dr. Tóth Attila
2012. 09. 01. Tóth Judit – Dr. Neumann Róbert 

 ----------------------------------------------------------

HALÁLOZÁS:
2012. 06. 12. Kiss Lászlóné
2012. 07. 07. Gubics János

2012. 08. 11. Katonai Károly
2012. 08. 21. Csigó Sándor

2012. 08. 30. Iváncsics Pálné

1920. június 4. a magyar nemzet gyásznapjaként
vonult be a magyar történelembe. Ezen a napon 16 óra
32 perckor írták alá a franciaországi Versailles-hoz
tartozó Nagy-Trianon kastélyban azt a szerzõdést,
melynek következtében az új határvonalak meghúzása
után a magyarság egyharmad része az országhatárokon
kívül rekedt.

A szomorú évforduló alkalmából Göncz József a Szép
Erdélyünk könyvsorozat szerzõje tartott elõadást a
Közösségi Házban. Beszédében hangsúlyozta a trianoni
békediktátum következményeit, rávilágított a veszte-
ségekre és azokra hatásokra, melyek a megmaradt orszá-
got sújtották.

Június 4-én országszerte megemlékezéseket tartottak,
fél 5-kor pedig nagyon sok magyar templom tornyában
–Köztük Petõházán is- megszólaltak a harangok,
emlékeztetve a szomorú eseményre.

Lévainé Soós Klára

Június 4.
A Nemzeti Összetartozás Napja
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A föl mélye számos titkot rejt magába hazánk, és szûkebb
hazánk területén. Van, amit megtaláltunk, és helytörténetileg
a középkori, római kori, vagy akár a legrégebbi korok emberi
emlékeit idézi, van, amit talán a nem túl távoli jövõben
utódaink fognak megtalálni, s vannak, amiket titokként õriz
továbbra is a régi kultúrákra rakódó egyre vastagabb földréteg.

A 1879 –ben a gyár létesítésekor az Ikva meder rendezése
során már elõkerült egy avar kori áldozó kehely, a nemzet-
közileg is híressé vált Cundpald kehely. Úgy tûnt, s ma már
bizton tudjuk, hogy a terület, az Ikva egykori árterébõl kissé
kiemelkedõ terület régóta lakott volt.

1952-ben Nováki Gyula az Ikvával párhuzamos vízlevezetõ
árok mentén a Lésalja dûlõben (a parasztok Lésalja részén,
ami nem tévesztendõ össze a hercegi Lésalja területtel) az
ártérbõl kiemelkedõ „dombon” római korból származó
leleteket talált.

Korábban a régi Új utcában Ivancsics János kertjében (Új
utca 92.) 300-400 m-re az Ikvától egy római idõkbõl származó
kõ ládasír került elõ,

Az 1954-es Ikva áradáskor a patak medrébõl csontok és
cserepek jöttek napvilágra. Erre lettek figyelmesek az itt játszó
petõházi diákok. Bejelentésük alapján a Soproni Múzeum
munkatársa Nováki Gyula 1954. szeptember 6-17. között
megkezdte a lelet együttes feltárását. Ez volt itt az elsõ hiteles
ásatás. (A terület, a múzeum részérõl már 1952 óta nyilvántartott
volt, mint lehetséges archeológiai lelõhely). A földmunkák

elvégzésére Tihanyi Jenõ fertõszentmiklósi diák segített
munkásokat találni Varga József és Polgár Géza személyében.
A leletmentõ munkák az Ikva Új utca – cukorgyári terület
között, a patakkal párhuzamosan, annak jobb partján folytak,
2x4m-es blokkokban valósult meg a feltárás. A három sírból
edények, bronz karperec kerültek a Soproni Múzeumba. Az
1.sz. sírban talált lelet egy bal oldalán, zsugorítottan fekvõ
csontváz, a 2.sz sírban 60 cm mélyen egy jobb oldalán erõsen
zsugorított helyzetben fekvõ csontváz feküdt, lábainál két jó
állapotban lévõ edénnyel, míg a harmadik sírban 25 cm
mélységben a csontváz mellett 10 edényt találtak, melyek az
elhunyt felé voltak megdöntve. A leletek korát kora bronzko-
rinak, a gátai kultúrából származónak találták. A lelet együttes
arra utal, hogy itt egy több kor egymás fölé rétegezett kultúrája
jelent meg, s a különbözõ korai történelmi idõkben egyaránt
lakott volt.

A petõházi néphit a mûvelés során elõkerült kövek alapján
egy valószínû középkori kolostor romjait is számon tartotta.
Ez, mint késõbb igazolódott, csak az emberi emlékezet
rövidtávú idõszakot befogadó képessége miatt lehetett így, a
római korra eleink nem gondoltak. Pedig mint a késõbbiekbõl
kiderül, ezek a kövek sokkal régebbi idõk emlékeit õrizték.

A cukorgyár a fennállása alatt mindig is igyekezett a kikerülõ
víz minõségét az elõírásokhoz igazítani. A vízügyi szerveze-
tek, rendeletek elvárásai és a 80-as években megnövekedett
fejlesztési és technikai lehetõségek eredõjeként elhatározás

A nyári egy hónapos szünet után és felkészüléseket követõen
ismét mozgalmas élet van a Nyugdíjas Klubban. Fertõszéplaki
és sarródi kedves barátainkkal töltöttünk el pár kellemes, vidám
órát kistérségi találkozó alkalmával. Apetloni barátaink meg-
hívására egy szép napot voltunk együtt Ausztriában, ahol egy
kedves ebédmeghívás után megtekintettünk egy ideiglenes Af-
rika kiállítást és a technika hatalmas fejlõdését jelzõ áram-
fejlesztõ szélkerékcsoportot.

Táncos asszonyaink, valamint vers- és prózamondóink Sop-
ronban a Hotel Siesta vendégtermében léptek fel nagy sikerrel.
Legutolsó élményünk és büszkeségünk pedig, hogy Szolnokon

A mozgalmas élet folytatódik
egy megyei és egy területi sikeres szereplés után, országos
versmondó versenye részese volt Ábrahám Ferencné, ahol az
„Év szavalója” rangos elismerés gyõztese lett. Gratulálunk!

Szeptember 17-én, Kunszigeten prózában –mesemondásban-
lépett színpadra Emike, ahol az elõkelõ 3. helyezést szerezte
meg.

Köszönöm a szereplõknek a lelkes felkészülést, gratulálok a
sikerekhez! További jó felkészülést és színvonalas szereplést
kívánok a tagságnak!

Asztalos Gyuláné
elnök

A Petõházán talált római villaEgy kis helytörténet



Petõházi Krónika5. oldal

született a gyár szennyvízülepítõjének bõvítésére. 1985-ben
az ún. Lésalja dûlõben, a tervezett mederbõvítés területén
érdekes kõmaradványok kerültek elõ az Ikvai Nándor által
megjelölt területen. A jogszabályoknak megfelelõen értesítette
a gyár a régészeket, akik komoly feltáró munkába kezdtek.
Szívós munkájukat a gyári együttmûködés segítségével siker
koronázta, a földbõl egy római kori villa nyomai kerültek elõ.
A rómaiak Pannóniából történt kivonulása után az egykori
plebejusok villái gazdátlanná váltak, a történelem viharai és
az idõjárás miatt lassan az enyészeté lettek, de a föld jótékony
takarásának jóvoltából jól kirajzolódtak a villa körvonalai, s
meglepetésre a padlófûtés csövei is jól felismerhetõk lettek.

Az elsõ kutatási idõszak 1985. augusztus 27-tõl október
10-ig folyt. A feltáró tevékenységet dr. Gömöri János, Gabrielli
Gabriella, és Szemán Attila irányította (“Jelentés…”)  a
kényesebb földmunkákat most is helyi munkások végezték,
iskolás önkéntesek segítettek be, de óriási segítséget jelentett
a gyári géppark munkája a felsõ rétegek eltávolításában, és a
kitermelt föld elszállításában. A munkák gyorsítása a gyárnak
is érdekében állt, ezért igyekezett mindent megtenni a
hatékony együttmûködés érdekében. A régészeti munkák így
is egy évvel hátráltatták a projekt kivitelezését, s a vízügyi
hivatalokkal, a régészet és a gyár munkatársaival felvett jegyzõ-
könyvek tanúsága szerint ez a gyára kirótt szennyvízbírság
mértékében is vitákra adott okot. A fagyok elmúltával 1986.
március 9-tõl újra beindultak a leletmentõ munkák, s augusztus
28-ig tartottak. Mindkét idõszak pénzügyi finanszírozását a
soproni múzeum biztosította, amihez a Petõházi Cukorgyár a
földmunkák elvégzésének saját gépparkjával történõ
biztosításával, a második idõszakban pedig ezen túlmenõen
30 ezer Ft-tal járult.

 A római villagazdaság több épületbõl állt, a villaépület és
az Ikva között pedig kovácsmûhelyt tártak fel, amelynek
nyersanyaga a területen 30 cm mélységben fellelt gyepvasérc
telep lehetett. Az innen származó minták röngendifrakciós
vizsgálatai magnetit, geothit, lepidokrit, wüstit, fajalit és kvarc
nyomait bizonyították. A második év végére kirajzolódott az
épület együttes alaprajza, amely a külsõ kerítésfalakat és
gazdasági épületeket is magába foglalta. Nagy az idõbeni
egybeesés valószínûsége a Röjtökmuzsaj Zsebedomb részen
talált római kori villagazdasággal. Az épületbõl fûtõ csatornák
(keskeny csatornák téglaborítással) elemei kerültek elõ,
melyek egy része egy nagyobb kiterjedésû fürdõ épületet
szolgált, amelynek a vizét valószínûsíthetõen az Ikva biztosí-
totta. A fûtõcsatorna alja jó minõségû terazzó. A fûtõcsõ
rendszer alatt viszont egy korábbi kemence szintet is találtak.

  A kiterjedésre jellemzõ, hogy a villához tartozó északi fal
mintegy 95 m volt. Egy téglasír is elõkerült, amely egy csecse-
mõ, vagy újszülött sírjának tûnt.

Meglepetésre az is igazolódott, hogy a villaépület alatti
rétegben kelta korabeli tárgyak, eszközök voltak, ami település
nyomaira utal. Az elõkerült leletek között a római korból
származó tetõcserép dísz igényesebb tulajdonosra vall, de
találtak ebbõl a korból kocsivasalást, zablát, mázas dörzstál
töredéket, ajtóvasalást, ajtópántot, reteszt, amfóra töredéket,
falfestmény töredéket, bronzpénzeket, vas kést, sarlót.

 Egy szögletes ház alapja is elõkerült kelta edénytöredé-
kekkel.(i.e. I. sz.-ból), ami a korábban feltárt kelta temetõvel
lehetett egykorú. A ház 480x300 cm, kelet felé keskenyedik, a

ház belsejében négyszögletes, kb. 50 cm-es oldalhosszú
cölöplyukra bukkantak, ami földbe mélyített épületet bizonyít.
A római kori lakóréteg alatt kelta lakóréteg rejtõzik.

 Az elsõ ásatások során elõkerült kovácsmûhely a mai felszín
alatt mintegy 3o-40 cm mélyen volt. Szivacsos tipikus kovács
salak, faszén, hamu nyomok, nagy égetett folt, fujtatókõ darab,
vassalak, üvegsalak szól a kovács tevékenység mellett.
Valószínûleg a villa épületegységhez tartozott, mert az egyik
vassalakos áttört kemencénél jó állapotú Nagy Constantinus
korából származó pénzt is találtak, de az is lehetséges, hogy a
kelta idõkben is volt valamilyen vasolvasztó tevékenység,
Elõkerült egy tipikus kelta tokos balta, kovácsolt vasból.

Régészeink szerettek volna a feltárt területrõl modell
repülõgépes fényképfelvételeket készíteni, volt azonban egy
áthidalhatatlannak látszó probléma. Nevezetesen az ideiglene-
sen hazánkban állomásozó szovjet hadseregnek Fertõdön is
volt egy egysége, amely az Éger erdõben tartotta a lokátorait
(és légelhárító egységüket) a légtér folyamatos ellenõrzése
céljából, de a laktanyájuk Fertõd határában, gépkocsi telep-
helyük pedig a feltárástól pár száz méterre feküdt. A szovjet
hadsereg kémtevékenységtõl tartva - hogy a tervezett heli-
kopter az õ állásaikat is lefényképezi, - sokáig megakadályozta
az engedély kiadását. (Pedig akkor már nyugaton mindent
tudtak róluk.) Végül több irányú meggyõzõ tevékenység
eredményeként felhangzott a kis gép zümmögése. Nemsokára
megkezdõdhettek a szennyvíz ülepítõ építési munkái is. Az
eseményrõl a Kisalföld nevû megyei újság két alkalommal is
közölt beszámolót.

A 85-ös út elkerülõ szakaszának építésekor a Schell
üzemanyag kútnál lévõ elágazásnál elõkerült leletek szintén
több idõszakban is lakott területet bizonyítanak. Bronzkori
gödrök, római kori földház, Árpád kori objektumok, Árpádkori
falumaradvány áll a felsorolásban. A jelenlegi csatorna mindkét
oldalán az út nyomvonalában fõleg a X.-XI. századból származó
leletek kerültek elõ, míg a Kapuvár felé esõ távolabbi szakaszon
a bronzkori élet jelei rajzolódtak ki. A mai Velux területérõl X-
XI. századi (450x350 cm) ház nyomait tárták fel. A leletek
jellege további meggondolásokat vetett fel, az állandó, vagy
a kor emberének legeltetõ, váltógazdálkodást folytató
életmódjához igazodó ideiglenes települések lehettek-e itt.

A gyári utcában, a 226. helyrajzi számú teleknél vízcsõ
fektetés során 2006 júniusában kora bronzkori kerámia
töredékek kerültek elõ1   A Nagyrét és Tóalja dûlõkben
túlnyomó részt néhány római lelet mellett kelta töredékeket,
késõ középkori tárgyakat, újkori edénytöredékeket találtak.

A Fertõszentmiklóst elkerülõ út építésekor Petõháza és
Fertõszentmiklós határából újabb régészeti emlékek kerültek
elõ2

Tömördi Máté
Petõházi Cukoripari és Helytörténeti KHA

1 Jelentés nyílt árkos szemlérõl: Gabrielli Gabriella
2 Gömöri János:Castrum Sopron, Sopron vára a középkor-

ban, Sopron 2002, 174. és 181. o.
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Egyházközség hírei

Nagyboldogasszony ünnepe egyben a Regnum Marianum
ünnepe is. Mária Országának, Mária királyságának, Mária
uralmának az ünnepe. Nem véletlenül énekli róla õsi idõk óta
az Egyház: “Mennyországnak Királynéja, irgalmasságnak
Szent Anyja”. Amikor XII. Piusz pápa 1950. november 1-jén
“Munificentissimus Deus” kezdetû apostoli rendelkezésében
meghatározta Szûz Mária mennybevételének hitigazságát, kije-
lentette: “Kiváltságainak mintegy legfõbb koronájaként
elnyerte azt, hogy a sír romlásától mentes maradt, s úgy, amiként
már fia, aki legyõzte a halált, testével és lelkével a mennyei
legfõbb dicsõségbe fölvétetett, ahol fiának, az idõ halhatatlan
királyának jobbján királynõként tündököl”. Királynõ tehát.
Országa a Mennyország, ahol Szent Fiának “jobbján ül”. De
királysága, országa Szûz Máriának nagy Magyarország is, ame-
lyet szent István királyunk az Õ oltalmába belehelyezett, és az
egész világ is. Nekünk a Jézus országát mindenkinek hirdet-
nünk kell, elsõsorban magunknak, s rajtunk át a többi nemzet
tagjainak.

– Különleges néphivatásunk van. Mária Országát, mint Is-
ten Országát az irgalom és kegyelem, igazság és jog, hit és
szeretet alakítjuk ki. Ez évezredeken át ható küldetésünk. Ma
ettõl egy kissé eltértünk, de itt az alkalmas idõ az újrakezdésre.

– Nem a mai demokratikus politikusaink mondhatják meg
az Isten akaratát, mert õk nem az eredeti szent korona tanítása
szerinti igazi királyságból indulnak ki. – Itt nem elég a nosz-
talgia. Van igazi királyunk és királynõnk – A királyság állam-
formáját a múlt évezred végén látszólag eltörölték, de mégis
fenn áll. Hazánk Mária királynõnk országa, és mi az alattvalói
vagyunk. Jézus Urunk erejébõl és hitébõl Szûz Mária mélysé-
ges tiszteletébõl kell töltekeznünk. Ma már egyre többen és
többen erre ráébredünk, és tesszük ezt.

Akik ezt még mindig ellenzik, azok a régi kommunizmus
és ateizmus gyilkos lelkû tagjai, vagy annak átkos leszárma-

Hazánk népének sajátos küldetése – Mária Országa
zottai. – átok helyett áldás kell a népre. Új imaerõ és új lel-
kiépület. Templomaink elõször kõbõl épülnek, azonban ebbe
a szív-templomok fognak érkezni, akik együtt imádják a király-
nõnket és Urunkat Jézust. Szent István királyunk pontosan ezt
tanítja. Itt nemcsak földi országalapítóról szól a személye,
hanem égi országot kell hazánkon, tagjainkon keresztül
megvalósítani. – Ilyenkor földi kenyeret szentelünk, de égi
kenyérre: Jézus Urunkra van leginkább szükség. A pogányok
is tudnak a pékségben kenyeret vásárolni, amit a Gondviselõ
mennyei Atya megteremtett. – Az Égi Kenyér éltet bennün-
ket: “Add meg nekünk a mindennapi kenyerünket!”

A Mária Országának tagjai égi táplálékot, odaáti eledelt
kívánnak és találnak: hit, erõ, kegyelmi küldetés és ezzel járó
földi boldogulás és az iparkodásunk révén újra-egyesülést és
megerõsödést kapunk. – Ettõl nemzeti ellenségink félnek, de
mi nem tehetünk mást: csak amiért léteznünk: Árpádházi Szent
István országát Mária Országa és királynõsége szerint tovább
építjük. Van királynõnk: Magyarország Nagyasszonya, és van
királyunk: Árpádházi Szent István király, illetve neki élõ vérsé-
gi leszármazottja, nem halt ki: õ köztünk él. –

Krisztus a mindenek királya. Így hódolunk elõtte,  isteni
uralmához és szeretetéhez képest minden földi uralom csak
halvány de mi magyarok: hiteles képmása lehetünk. Nem
véletlenül nevezi Grignon Szent Lajos a világot is, fõleg a
kegyelemben élõ, hívõ emberek világát Regnum Marianum-
nak, Mária Országának.

Szent királyunk földjét: Magyarországot az õ felajánlására
utalva Mária Országának hívjuk, ebben a nemzetben mozgunk.
Hazánkat Jézus Urunk bölcsessége szerint akarjuk alakítani,
és a személyes mivoltunkban megvalósítani.

2012 Szent István királyunk ünnepén.

Solymos Mihály plébános

Július 29-én vasárnap különlegesen szép napra ébredtek a
petõházi hívek. Bors Imre fertõszentmiklósi újmisés atya
ugyanis ezen a napon tartotta nálunk az ünnepi szentmiséjét.
Mihály atya üdvözlõ szavai után az egyházközség képviselõ-
testülete nevében Hadarics Ferenc elnök úr köszöntõjét hallhat-
tuk. Mivel Bors atya a Szentlélek szemináriumot pár évvel
ezelõtt Petõházán végezte, ezért Ábrahám Ferencné egy csodá-
latos verssel, Asztalos Gyuláné pedig egy közösen vásárolt
ajándékkal lepte meg az ünnepeltet. Egykori tanára és
szemináriumi csoporttársaként engem ért a megtiszteltetés,
hogy köszöntsem õt:

Kedves Imre Atya!
Elõször is szeretnék köszönetet mondani, hogy elfogadtad

a petõházi templomunkba szóló meghívást.
Számomra  külön megtiszteltetés, hogy ezen alkalomból,

mint egykori német tanárod én köszönthetlek.

Újmise Petõházán Közel 30 éves tanári pályafutásom alatt számos diák sor-
sának alakulását követhettem, nem kis örömmel, de azt, hogy
Tebelõled, a szerény, és mosolygós és szófogadó fertõszent-
miklósi fiúcskából pap lett, Isten különös kegyelmének tartom.
Számos diákomból lett orvos, jogász, mérnök, és még sorol-
hatnám az általuk választott pályákat, de elmondhatom, hogy
egyiküknek sem örültem annyira, mint Neked, kedves Imre
atya, a gyõri papszenteléseden.

Téged a jó Isten abban a korban szólított papi szolgálatra,
amikor a média negatív rombolása, a minket körülvevõ világ
istentelensége és növekvõ lelki szennye sok fiatal tiszta lelkét
megmérgezi és elfordítja az Istentõl, a vallásos élettõl.

Wass Albert a következõket írja:
“ minden embernek kell legyen egy  feladata ebben az élet-

ben-...egy titkos küldetése, mely Istentõl való...”
Te, Kedves Imre atya, a lehetõ legszebb és legértékesebb

feladatot kaptad, -az Isten és az emberek szolgálatát...
Amikor néhány évvel ezelõtt itt Petõházán a Szentlélek

szemináriumi kis csoportban együtt imádkoztunk, beszél-
gettünk, hálát adtam a Jó Istennek, hogy Csaba atya mellett
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egy papnövendék is van közöttünk. Már
akkor is átsugárzott gondolataidon és
imádságaidon az eltökélt szándék, hogy
a tiszta hitet, mint magot, szeretnéd
belevetni az embertársaid szívébe és
mindezt odaadó, és mindent átható
szeretettel.

Kedves Atya!
Eljövendõ életutadon lesz öröm és

bánat, siker, megértés és nehézségek
egyaránt.

Kívánom, hogy a mennyei Atya és a
Szûzanya oltalmazzon meg minden
nehéz helyzetben, Jézus szentséges szíve
erõsítsen az embertársaid iránti önzetlen
szeretetben és a Szentlélek árassza ván-
dorutadon bõven a kegyelmeket és az égi
fényt életed minden napjára.

Útravalóul szeretnék még felolvasni
Neked egy õsi magyar áldást, melynek
elsõ sorai Kedves Szüleidhez szólnak:

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.
Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet,
Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjasoknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.
Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.
Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedõknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresõnek.
Legyen áldott immár
Minden hibád, bûnöd, vétked.

Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.
Õrizzen hát ez az áldás
fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
bûnök közti kísértésben.
Õrizze meg tisztaságod,
Õrizze meg kedvességed.
Õrizzen meg Önmagadnak,
és a Téged szeretõknek.

Köszönjük Imre Atyának az emlé-
kezetes, felemelõ Szentmisét, a szép
prédikációt és kívánjuk további életút-
jára és papi hivatására a Jóisten áldását
és a Szûzanya oltalmát.

Piskoltiné Magyar Marianna.

2012. június 6-án indult az országos engesztelõ zarándoklat
minden égtáj felõl, gyalog Budapest irányába. A kezdemé-
nyezés indítéka a nemzet és a világ morális válsága. A zarán-
doklat célja: “a szeretet erejével elindulni az összefogás útján,
megtalálni a kiutat a jelenlegi helyzetbõl. Közelebb hozni az
eltávolodott embereket.”

A nyugatról érkezõ zarándokcsoport június 8-án reggel 8
órakor kezdte meg aznapi útját Fertõszentmiklósról indulva.
Falunk határában polgármester úr, plébános úr és népes csoport
várta az érkezõket. Polgármester úr felkötötte a Petõháza
feliratos nemzeti szalagot a zarándokok zászlójára, plébános
úr pedig petõházi földet adott át a csoport vezetõjének. Ezt
követõen a zarándoklatba bekapcsolódó petõháziakkal együtt
folytatta útját a menet. A leglelkesebbek egészen Vitnyédig
kísérték a zarándokokat.

Engesztelõ zarándoklat Az országot átszelõ zarándokutak szabályos keresztformát
alkottak. A különbözõ irányokból induló zarándokcsoportok
2012. június 15-én találkoztak a Szent István Bazilika elõtt.

Lévainé Soós Klára
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Petõházi Polgári Kör Egyesület
Közhasznúsági jelentése 2011.

A 2011-es esztendõrõl
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Petõházi Polgári Kör Egyesület 2011. évben gazdálkodá-

sáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elõírásoknak
megfelelve egyszerûsített éves beszámolót állított össze. A
mérleg fõösszege 799 875 Ft, a saját tõke 799 875Ft. A részletes
kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegbõl
és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben az Egyesület Szja visszautalásból 92 622 Ft

támogatást kapott. A kapott támogatás összege 39 420 Ft-al
több az elõzõ esztendõhöz képest.

Címzett támogatásként a Oázis Közhasznú Nonprofit Kft-
tõl 32 800 Ft érkezett.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMU-
TATÁS

Elõzõ évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 64 220
Ft összeggel növekedett. Az Egyesület mindig törekszik arra,
hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja
céljainak elérése érdekében. Az egyesület ebben az évben
azonban a felhalmozás mellett döntött.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Az október 23.-ai ünnepség elõadójának, ajándék kosarat

vásároltunk 10 040 Ft értékben.
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTÕL, ELKÜLÖNÍ-

TETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZAT-
TÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL
ÉS MINDEZEK SZERVEITÕL KAPOTT TÁMOGATÁS
MÉRTÉKE

Tárgyévben egyesületünk összesen 32 800 Ft támogatást
kapott az Oázis Közhasznú Nonprofit Kft-tõl.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETÕ TISZTSÉGVISE-
LÕINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE
ÖSSZEGE

Vezetõ tisztségviselõink díjazásban nem részesültek.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ RÖVID
TARTALMI BESZÁMOLÓ

Az egyesületünk számára befolyt szja 1% összegét, azaz
92 622 Ft-ból, 45 000 Ft-ot a Habakuk Bábszínház gyermek-
napi elõadására költöttünk, valamint 10 040 Ft-ot, az október
23-ai elõadás vendégének ajándékozására költöttünk. A
maradék összeget egyesületünk mûködési célra fordította.

Petõháza, 2012. május 21.
Záradék:E közhasznúsági jelentést a Petõházi Polgári Kör

Egyesületének Közgyûlése 2012. május 21-i ülésén elfogadta.
Készítette: Németh Tihamérné könyvelõ

Petõházi Polgári Kör
Egyesület mérlegbeszámoló 2011. év

A Petõházi Polgári Kör Egyesület a 2011. évet 64 220 Ft
nyereséggel zárta, amely teljes egészében az alaptevékenység
eredménye. Vállalkozási tevékenység nem volt.

2011.-ben egyesületünk 166 177 Ft bevételre tett szert.
Ebbõl 17 000 Ft tagdíjbevétel volt.
Szja 1% visszautalásból 92 622 Ft bevétele keletkezett

egyesületünknek.
Kamat bevételünk: 23 755 Ft.
Egyesületünk 2011. évben az Oázis Közhasznú Nonprofit

Kft-tõl kapott 32 800 Ft címzett támogatást, amit a falunapi
fõzésre fordítottunk.

Egyesületünk az Szja 1%-ból befolyt összeget92 622Ft-ot,
a gyereknapi programra, valamint az október 23.-ai elõadás
szervezésére költöttük.

Bankköltségünk: 2640 Ft volt.
Kiadások között szerepel még:
Bankköltség: 2640 Ft
Bankszámlánk egyenlege 2011. december 31-én 243 142

Ft volt, továbbá lekötött betétben 500 000 Ft-al rendelkezünk.
Házipénztárunkban, pedig 56 733 Ft volt.
Készítette: Németh Tihamérné könyvelõ
A közgyûlés a mérlegbeszámolót 2012. 03. 21.-án elfogadta.
 Petõháza, 2011. május 21.

Petõházi, Polgári Kör Egyesület - Petõháza, Kinizsi Pál u. 31. - Adószám: 18973970-1-08
Egyszerûsített éves beszámoló 2011. év

Sorsz. Tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

a. b. c. d.
1. A. Befektetett eszközök
2. I. Immateriális javak
3. II. Tárgyi eszk.
4. III. Befekt. Pénzügyi eszk.
5. B. forgóeszközök (6-9. sorok) 736360 799875
6. I. Készletek
7. II. Követelések
8. III. Értékpapírok
9. IV. Pénzeszközök 736360 799875
10. Eszközök (Aktívák)

Összesen (1.+5. sor) 736360 799875
11. C. Saját tõke (12.-16.) 736360 799875
12. I. Induló tõke/Jegyzett tõke 117000 117000
13. II. Tõkeváltozás/Eredmény 531332 618655

Sorsz. Tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

a. b. c. d.
14. III. Lekötött tartalék
15. IV. Tárgyévi eredmény

alaptevékenységbõl 88028 64220
16. V. Tárgyévi eredmény

vállalkozási tevékenységbõl
17.  D. Tartalék
18. E. Céltartalékok
19. F. Kötelezettségek (20.21. sorok)
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
21. II.  Rövid lejáratú kötelezettségek
22. Források (Passzívák) összesen 736360 799875

(11.+17.+18.+19. sor)

Petõháza, 2012. 05. 21.
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Nyári tábor - Táborosok és alkotásaikNyári tábor - Számháború

Egy kis kangoo Ifis tábor Révfülöpön

Nyári tábor - Szomszédolás Röjtökmuzsajon Nyári tábor - A kalandparkban

Nyári tábor - Kapásra várva Nyári tábor - Kézmûves foglalkozás
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Kincseskert Óvoda lakói 2012/2013 tanév

Tanulóink a 2012/2013 tanévben

1. osztály 2. osztály

Misi mókus
csoport

Vackor csoport

Vackor csoport:
Óvodapedagógusok:
Horváthné Kiss Tóth Etelka, Boháné Gergácz Lívia
Dajka:
Németh Csabáné Mariann

Kiscsoportosaink:
Borbély Tamás, Baranyai Botond, Ács Kamilla, Magyar Gréta
Ildikó, Lángi Csenge, Horváth Jázmin, Horváth Valentin Péter,
Fung Marcell, Hajnóczi Gréta Rita, Hipság Emma, Horváth
Ramóna, Bencze Benigna, Horváth Réka Hanna, Lenkovics
Szabina, Kalmár Richárd, Mészégetõ Csenge, Bors Barnabás,
Csürös Hanna, Horváth Gréta, Kürtös Ákos, Gubics Bence
János, Gyurácz Zelma, Horváth Zétény Nimród

Becsengettek

Misi mókus csoport:
Óvodapedagógusok:
Horváth Beatrix, Kõfaragó Kálmánné Zsuzsa
Dajka: Madarász Norbertné Márti

Nagycsoportosaink:
Módos Eszter, Horváth Vanessza, Horváth Ágnes, Siklósi Milán
Hiláriusz, Kóbor Kitti, Gubics Dániel Róbert, Gergácz Gergõ
László, Bíró Marcell, Illés Júlia, Kuslits Kevin, Kuslics Áron,
Zombó Áron
Középsõ-csoportosok:
Markó Milla, Gyurácz Zakariás, Zombó Réka, Tímár Balázs,
Dömötör Zoé Sára, Horváth Kata, Benke Villõ, Csuka Dóra, Császár
Botond, Wagner Kristóf, Molnár Anna Zsófia, Kalmár Ágnes

1. osztály – Osztályfõnök: Sass Andrásné
Borsetzki Marcell, Csiszár Erik Gábor, Holper Angéla, Holper
Júlia, Németh Gergõ, Rádler Luca, Rosta Ramóna, Stárics
Gergõ, Szabó Kiara, Szakács Tamás, Tóth Patrik Pál

2. osztály – Osztályfõnök: Horváth Anikó
Ács Luca, Benke Jázmin, Fejes Zsófia, Gubics Fanni, Gyurácz
Anita Mária, Kóbor Márkó Csaba, Korponai Evelin, Kõmûves
Miklós Manó, Kusics Helga, Nagy Alexander, Németh Lili
Luca, Rádler Kata, Róka Máté, Wágner Attila, Zombó Máté
László, Zombó Eszter

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Petõházi Krónika11. oldal

3. osztály

4. osztály

Krónika

Júliusban ismét nyári napközis táborba vártuk az általános
iskolás gyerekeket. A táborozók száma az idei évben volt a
legmagasabb, 61 gyermek vett részt a különféle programokon.
A tevékenységek között mindenki megtalálhatta a kedvére-
valót, kézmûves foglalkozások, sportolás, kirándulások tették
változatossá a tábor programját.

Hétfõn a tekepályát vették birtokukba a nebulók, ahol
izgalmas mérkõzéseket vívtak a csapatok. Kedden horgász-
versenyre került sor. A falusi tavat körbevették a nagy ho-ho-
ho horgászok, akik “zsákmányra lesve” várták a kapást. A
verseny nyertese Rosta Melani és Rosta Ramóna lett, akik 30
kishalat fogtak ezen a délelõttön. Sporthorgászokhoz híven
természetesen visszaengedtük a zsákmányt. Szerdán kerékpár-
túrát szerveztünk, úti cél Nagylózs volt, ahol a szélkerekek
mûködésérõl és legfontosabb paramétereirõl kaphattunk
tájékoztatást. Visszafelé Röjtökmuzsajra tettünk egy kis
kitérõt, ahol a petõházi nyugdíjas klub tagjai által készített
gulyás várta az éhes csapatot. Az ebéd elfogyasztása után
kezdõdhetett a legizgalmasabb program: számháború a röjtöki
táborosokkal. A helyismeret nekik kedvezett, s ezt kihasználva
hõsiesen védték tábori zászlójukat. Gyermekeinket nem
riasztotta el az idegen környezet, a bokrok és tüskék okozta
sérüléseket figyelmen hagyva “harcoltak”. Az összecsapás
döntetlenre végzõdött, s úgy határoztunk, hogy jövõre,
amennyiben lesz rá alkalmunk újra megmérkõzik egymással a
két csapat.

Csütörtökön Sopronba indultunk, ahol a Lõvér Kalandpark
akadálypályáit másztuk meg. A nagyobbak és a legbátrabbak
a felnõtt pályákon is kipróbálhatták ügyességüket, míg az alsó
tagozatosok a gyermekpályák akadályait küzdötték le. A
fagyizást követõen kellemesen elfáradva, de újabb élmények-
kel gazdagodva térhettünk haza.

Pénteken sajnos az idõjárás beleszólt a tábor programjába.
Erre a délelõttre strandolást és vízi akadályversenyt terveztünk.

Nyári tábor

3. osztály – Osztályfõnök: Ivancsicsné Kalmár Andrea
Ács Dominik, Bencze Léda, Bezerédi Botond, Horváth András,
Horváth Kira, Horváth-Kis Katalin, Illés Anna,
Magyar Zsófia, Márk Klaudia, Németh Veronika Liliána,
Németh Virág, Rádler Bálint, Stárics Gábor, Zombó Petra

4. osztály – Osztályfõnök: Soós Katalin
Belsõ Richárd, Both Orsolya, Fülöp Petra, Gyõrfi Cintia,
Horváth Nóra, Ivancsics Péter, Módos Regina, Nagy Luca, Nagy
Roland, Németh Dominik, Radics Krisztofer László, Takács
Olivér, Tóth Bence, Zombó Rebeka Mária

Az esõ és a hideg miatt azonban kézmûves foglalkozást tar-
tottunk a Közösségi Házban.

Az idei évben is volt mozizás. Szerdán este a Hogyan neveld
a sárkányodat címû film vetítésére került sor. A tábor zárása
ismét szalonnasütéssel és sátrazással történt volna, melyet egy
érkezõ hideg front hiúsított meg. A legéhesebbek még
megsütötték vacsorájukat, azonban a hirtelen lezúduló esõ
meghátrálásra késztette táborozóinkat.

Köszönöm a tábor programjaiba bekapcsolódó szülõknek,
valamint Csiszár Renátának, Ivancsicsné Kalmár Andreának,
Rádler-Baumgartner Ildikónak, Soós Katalinnak, Zombóné
Györe Tímeának a segítséget, hiszen munkájuk nyomán ismét
sikerült hasznos idõtöltést, élményekben gazdag táborozást
biztosítani gyermekeinknek.

Lévainé Soós Klára
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Az idei utcabál is azon rendezvényeink közé tartozik,
amelyek igazán viharosra sikerültek. Májusban a kihívás
napján tartott meccseket szakította félbe a vihar, aztán a
szeszélyes idõjárás beleszólt a nyári tábor programjaiba is. Az
utolsó napra tervezett sátorozást meghiúsította az égi háború,
s hirtelen véget vetett a szalonnasütésnek is.

Bíztunk benne, hogy a tavalyi rossz idõ után végre szeren-
csések leszünk és kellemes nyáresti idõjárásban lesz részünk
az utcabál alkalmával. Ahogy közeledett az idõpont egyre
többet néztük az elõrejelzéseket, ám azok napról napra egyre
bizonytalanabb idõt jósoltak. Nappalra kánikula, aztán
éjszakától egy közelgõ viharzóna. Ezek voltak a bált megelõzõ
nap prognózisai. Mi mégis bíztunk abban, hogy lelassul a front
és talán késõbb érkezik. Nos, tévedtünk. 19 órakor még rekkenõ
meleg, de a látóhatár szélén már kevés felhõ is látszott. Az
internet radarképe azt mutatta, hogy az ott látható felhõk még
csak súrolják a mi területünket, s akkor még nem tudhattuk,
hogy jön a folytatás!

Utcabál 20 óra után elkezdtek gyülekezni a bálozók. Kis kosarakkal
érkeztek, hiszen batyus bálként hirdettük meg a rendezvényt.
Ahogy a létszám egyre nõtt, úgy duzzadtak a viharfelhõk is. A
távoli dörgések és a sötét égboltot átszelõ villámok nem sok
jót sejtettek. 22 óra után aztán kíméletlenül csapott le a nyár
talán egyik legintenzívebb viharzónája. A viharos szél és a
lezúduló csapadék mindenkit meghátrálásra kényszerített.
Kisebb, nagyobb baráti társaságok menekültek a környéken
lakók teraszaira, házaiba, hogy ott várják meg a vihar elvonu-
lását.

Az égi háború lecsendesedése után egyre többen bújtak elõ,
s várták a folytatást. Ekkor úgy döntöttünk, hogy teszünk még
egy próbát. Ma már tudjuk, hogy felesleges volt, hisz a vihar
csak szünetet tartott, de nem vonult el véglegesen. Gyenge
órás kihagyás után újra megmutatta erejét, s fél egykor végleg
véget vetett az utcabálnak.

Csalódásként éltük meg ezt a rendezvényt, még ha tudjuk
is, hogy ezek azok a tényezõk, amelyeket nem tudunk befo-
lyásolni, s csak bízunk abban, hogy talán jövõre végre úgy
sikerül minden, ahogy eltervezzük.

Lévainé Soós Klára

Augusztus 17-én hivatalosan is megnyitott az Ifjúság utcai
sportpálya és a szabadtéri fitneszpark.

A hivatalos megnyitó után többféle mozgásforma kipróbá-
lására is lehetõség nyílt. Természetesen mindenki kipróbálhatta
az új szabadtéri fitneszgépeket, melyek úgy lettek összeállítva,
hogy a használók valamennyi izomcsoportjának átmozgatását
biztosítsák.

A Közösségi Ház nagytermében kangoo edzést tartott Polgár-
Hudy Andrea. Sokan döntöttek úgy, hogy kipróbálják ezt a
szórakoztató sportot, mely fejleszti az állóképességet, egyen-
súlyérzéket, a koordinációs képességet, s mindezek mellett
intenzív zsírégetést lehet elérni általa. A zene ütemére vidáman
“pattogtak” speciális rugózású cipõikben a részvevõk. A
látszólag könnyed mozgás azonban nagyon intenzív

Fitneszpark átadása erõkifejtést, izommunkát igényelt. Az edzés végén mindenki
kipirulva, kellemesen elfáradva, de jókedvûen vette le a rugal-
mas talpú cipõket.

A sportpályán Molnár Z. Csabáné a Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Szabadidõsport Szövetség elnöke vezette be a
vállalkozó kedvûeket a nordic walking rejtelmeibe. A bemutató
elején ismertette a nordic walking, azaz “északi gyaloglás”
eredetét, szervezetre gyakorolt jótékony hatásait, amelyek
nagyon figyelemre méltóak. Ez a sport egy 100%-ban
állóképesség-sport. A cél egy meghatározott táv teljesítése
vagy egy adott idõintervallumon belül lehetõleg a legnagyobb
táv teljesítése. A nordic walking a testünk 660 izmának 90%-
át igénybe veszi. A helyes technika használatakor a kar, váll,
nyak és hát izmait is megmozgatja, ami a mai irodai társadalom
tagjainak létfontosságú. Ezen felül erõsíti a szívet és javítja
vérkeringést. Kutatások igazolják, hogy a botok használata
30%-kal tehermentesíti a csípõ- és térdízületeket a normál

Krónika
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gyalogláshoz képest. Fogyás szempontjából is kiemelkedõ
szerepe van, hiszen a maximális terhelés 50-80%-án dolgoztatja
meg a szervezetet, és erre a terhelésre a szervezet zsírégetéssel
válaszol, ezért a rendszeres nordic walking a súlyproblémák
orvossága. A szóbeli ismertetõ után következett a gyakorlati
bemutató, a botok helyes használatának oktatása.

Ezen a nyári estén a sport, a mozgás került az érdeklõdés
középpontjába. Bízunk benne, hogy az átadott új szabadidõs
terek nyújtotta mozgáslehetõségek minél több embert
ösztönöznek rendszeres mozgásra az év többi napján is!

Lévainé Soós Klára

Kajaktúra képekbenKrónika
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„Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga” kezdetû
miseének dallama töltötte be augusztus 20-a reggelén a
Millenniumi Emlékpark környékét. Ez volt az államalapítás
ünnepe alkalmából tartott tábori szentmise kezdõéneke. Az
ünnepi szentmisére összegyûlt hívõ közösség nemzetünkért
imádkozott a Jóistenhez, kérve hazánk fõ patrónusának, Szent
István királynak közbenjárását népünkért.

Solymos Mihály, falunk lelkipásztora prédikációjában az
imádság erejére irányította a figyelmet. Az imádság kell, hogy
legyen az alap, és ha erre a sziklára épülnek családjaink,
közösségeink, országunk, akkor lesz jövõje nemzetünknek.

A szentmise keretében került sor az újkenyér megáldására,
melynek falatkáiból mindenki részesült.

A szentmise végén felharsanó pápai, székely és magyar
himnuszok hangjai még inkább fokozták az ünnepélyességet.

Augusztus 20. államalapító szent István király ünnepeKrónika

2012. augusztus 10-én érkezett el a várva várt nap, amire
egész nyáron lázasan készültünk. Az ifi klubosok közül 9-en, a
“kopaszok”, vagyis a legfiatalabbak Révfülöpre indultunk.
Guszti bácsi kisbuszában már útközben is nagyon jó volt a
hangulat.

A Sport Ifjúsági Üdülõ lett négy napra az otthonunk. Érkezés
után rögtön a strandot céloztuk meg: vízibicikliztünk, sokat
fürödtünk és röplabdáztunk is. Este kisétáltunk a mólóra és
egy szórakozóhelyen táncoltunk. Másnap délelõtt néhányan
felsétáltak a Fülöp-hegyi kilátóhoz, én inkább a “lustákkal”
hanyatt fekve gyúrtam. Délután átrándultunk Badacsonyba,
ahol a fertõszentmiklósi tûzoltókkal is találkoztunk. Náluk
ekkor már tetõfokára hágott a hangulat. Este a discoban white-
party volt, amit nagyon élveztünk. Vasárnap biciklitúra volt a
program. Ettõl eleinte irtóztunk, de végül nagyon szuper móka
kerekedett belõle. Bérelt bicajainkkal eltekertünk majdnem
Tihanyig. Jó volt végre mozogni kicsit. Este a közös pizzázás
után a kihagyhatatlan séta következett a mólóra. A hétfõt, az
utolsó balatoni napot egész napos strandolással töltöttük. A
víz elég hideg volt, de ennek ellenére mindenki sokat fürdött,
hiszen megpróbáltuk kihasználni a nyaralás utolsó pillanatait.
Twistert is vittünk magunkkal és azzal is játszottunk, valamint

Balatoni Ifi tábor betemettük a fiúkat a homokba. Ez a móka nagyon tréfás volt,
nekünk lányoknak mindenképp, bár a fiúk is csak az elején
tiltakoztak.

 Este 6 körül jött a kisbusz értünk. Mindenki szomorú volt,
hogy indulni kellett. Gyorsan elment ez a 4 nap. Nagyon jól
éreztük magunkat és reméljük, hogy jövõ nyáron is jövünk
ugyan ide.:))

Lévai Klára

Zárásként az „Isten hazánkért térdelünk elõdbe” kezdetû ének
hangján imádkozott a hívek közössége nemzetünkért.

Lévainé Soós Klára
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- Szomorú vagyok,
kedvenc mókameste-
rem. - szólt a királyfi. -
Vidíts fel engem!

A mókamester fel-
szedelõzködött a trón
mellõl, ahol aludt, ki-
nyújtóztatta tagjait, és
így szólt:

- Mit szeretnél, kirá-
lyom? Hányjak cigánykereket, bukfencezzek? Hozzam a
csörgõimet?

A királyfi fáradtan legyintett, és a mókamester gondol-
kodóba esett. Hogyan is járhatnék gazdám kedvében,
töprengett. Már hetek óta csak szomorkodik, és nem mondja
meg, hogy miért. Mit tehetnék? Hogyan nyissam meg a
királyom szívét, és hogyan töltsek bele egy kis vidámságot?

- Mit szólnál egy tükörhöz, uram? - kérdezte aztán. A királyfi
csak bámult, nem értette a kérdést. De a mókamester térült-
fordult, és már kezében tartott egy parányi tükröcskét.

- Nézz csak bele, gazdám. - szólt. A királyfi unottan bár, de
engedelmeskedett. - Mit látsz?

- Magamat. - mondta a királyfi.
- És még? - türelmetlenkedett a mókamester. - Nézd meg a

szemeidet!

A felhõ meg a nap
- Szomorú szemek. - mondta a királyfi. - Kék szemek, mint

az ég, és borúsak, mintha eltakarta volna a felhõ a Napot. Talán
esni is fog.

- És hol a Nap? - kérdezte a mókamester.
- Mögötte.
- Ott van, vagy nincs?
- Ott van, de hát mondtam...
A mókamester felugrott, a tükröt odaadta a királyfinak.
- És mi lenne, ha elijeszteném a felhõket? - szólt, azzal

hatalmas lélegzetet vett, és kiáltott egy nagyot: - Húúúú!!
A királyfi megijedt, hátrahõkölt, aztán meglátta a

mókamestert, amint vöröslõ arccal, kidülledt szemekkel
bámulja õt, és közben kilóg a nyelve, mint egy kiskutyának.
Felnevetett, annyira mulatságos volt az egész. Aztán újra
belenézett a tükörbe.

- Eltûntek a felhõk! - örvendezett nyomban. - Nézd, hogy
süt a Nap!

És valóban, fény gyúlt a királyfi szemében, és kisimult fáradt
arca.

- Köszönöm, kedves mókamesterem! - hálálkodott. - Milyen
jó, hogy vagy nekem!

A mókamester mosolygott, és ezt mondta: - Nem szeretnéd
inkább te magad megtanulni, hogy hogyan kell elûzni a
felhõket?

Gyereksarok
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A Petõháza Községi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Közhasznúsági jelentése
a 2011-es esztendõrõl

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Petõháza Községi Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2011.

évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó elõírásoknak megfelelve egyszerûsített éves
beszámolót állított össze. A mérleg fõösszege 426 ezer Ft, a
saját tõke 426 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz.
melléklete, mely áll a mérlegbõl és a közhasznú szervezeti
eredmény kimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet 1936 ezer Ft támogatást kapott.. A

kapott támogatás összege 566 ezer Ft-tal több az elõzõ
esztendõhöz képest. Címzett támogatást az Országos
Katasztrófavédelmi Felügyelõség nyújtott: 200 000 Ft
értékben, melyet 2011. január 31-ére elszámoltunk. A Nemzeti
Civil Alapprogram keretében, 91 500 Ft támogatást kapott az
egyesület. A tûzoltó autók eladásából, 750 000 Ft bevétel
keletkezett. Az szja 1% felajánlásból 34 805 Ft érkezett.

A  Petõházi Önkormányzattól, mint fenntartótól pedig
800 000 Ft.

Tagdíjbevétel: 38.000 Ft volt.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMU-

TATÁS
Elõzõ évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 224

ezer Ft összeggel növekedett. A Szervezet mindig törekszik
arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja
közhasznú céljainak elérése érdekében Az egyesület ezt ebben
az évben is megtette.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott, 2011. évben cél szerinti

támogatást.
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTÕL, ELKÜLÖ-

NÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNY-
ZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁ-
SÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITÕL KAPOTT TÁMOGATÁS
MÉRTÉKE

Tárgyévben egyesületünk összesen 800 e Ft támogatást
kapott a helyi önkormányzattól. A Katasztrófavédelmi
Felügyelõségtõl, 200 000 Ft-ot, a Nemzeti Civil Alapprogram
keretében pedig 91 500 Ft-ot kapott az egyesület.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETÕ TISZTSÉG-
VISELÕINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE
ÖSSZEGE

Egyesületünk személyi jellegû ráfordítása 0 ezer Ft volt.
Vezetõ tisztségviselõink díjazásban nem részesültek.
7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ RÖVID

TARTALMI BESZÁMOLÓ
Egyesületünk elsõsorban a Petõházi lakósság katasztrófa-

védelmét látja el. Segítséget nyújt tûz esetén. Balesetnél mû-
szaki segítséget nyújt.

Záradék: E közhasznúsági jelentést az Egyesület közgyû-
lése 2012. február 18-ai ülésén elfogadta.

Sorsz. Tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév
Alaptev. Alaptev.

1. A. Végleges pénzbevételek, 1370000 1936000
elszámolt bevételek

2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek
3. Ebbõl: - támogatások
4. - alapítói
5. - központi költségvetési szja 1% 20000 35000
6. - helyi önkormányzati 800000 800000
7. - egyéb
8. - tagdíj 36000 38000
9. - egyéb bevételek 514000 1063000
10. II. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek
11. B. Végleges pénzkiadások 1340000 1712000

elszámolt ráfordítások
12. I. Ráfordításként érvényesíthetõ 1340000 1301000

kidások
13. II. Ráfordítást jelentõ

eszközváltozások
14. III. Ráfordítást jelentõ elszámolások
15. IV. Ráfordításként nem 411000

érvényesíthetõ kiadások
16. C. Tárgyévi pénzügyi eredmény 30000
17. D. Nem pénzben realizált eredmény
18. E. Adózás elõtti eredmény 30000 224000
19. F. Fizetendõ társasági adó
20. G. Jóváhagyott osztalék
21. H. Tárgyévi eredmény 30000 224000

Sorsz. Tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév
a. b. c. d.
1. A. Befektetett eszközök

(2.-4. sorok)
2. I. Immateriális javak
3. II. Tárgyi eszközök
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök

(6.-9. sorok)
5. B. Forgó eszközök 203000 426000
6. I. Készletek
7. II. Követelések
8. III. Értékpapírok
9. IV. Pénzeszközök 203000 426000
10. Eszközök (Aktívák) 203000 426000

Összesen (1.+5. sor)
11. C. Saját tõke 203000 426000

elszámolt ráfordítások
12. I. Jegyzett tõke
13. II. Tõkeváltozás/Eredmény 173000 202000
14. III. Lekötött tartalék
15. IV. Tárgyévi eredmény 30000 224000

alaptevékenységbõl
16. V. Tárgyévi eredmény

vállalkozási tevékenységbõl
17. D. Tartalék
18. E. Céltartalék
19. F. Kötelezettség
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettség
21. II. Rövid lejáratú kötelezettség
22. Források (Passzívák) összesen 203000 426000
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A Petõházáért Közalapítvány
Közhasznúsági jelentése
a 2011-es esztendõrõl

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Petõházáért Közalapítvány 2011 évben gazdálkodásáról

a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elõírásoknak
megfelelve egyszerûsített éves beszámolót állított össze. A
mérleg fõösszege 1002 ezer Ft, a saját tõke 860 ezer Ft. A
részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a
mérlegbõl és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet 221 ezer Ft támogatást kapott.. A

kapott támogatás összege 15 ezer Ft-tal kevesebb az elõzõ
esztendõhöz képest. A csökkenés egyik oka, alapítványunk a
környezõ cégektõl nem kapott támogatást.

Címzett támogatást az Önkormányzat nyújtott, valamint az
szja 1% felajánlásból 160 967 Ft érkezett

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMU-
TATÁS

Elõzõ évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 197
ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet mindig törekszik arra,
hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja
közhasznú céljainak elérése érdekében Az alapítvány ebben
az évben azonban a felhalmozás mellett döntött. A befolyt adó
1%-át pedig egyelõre tartalékolja, annak érdekében, hogy
közalapítvány pénzeszközi ne csökkenjenek tovább. Jelenleg
felhasználható tartalékunk: 502 435ft

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk 2011 évben nem nyújtott cél szerinti

támogatást.
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTÕL, ELKÜLÖ-

NÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNY-
ZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁ-
SÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITÕL KAPOTT TÁMOGATÁS
MÉRTÉKE

Tárgyévben alapítványunk összesen 60 000 Ft támogatást
kapott a helyi önkormányzattól, a könyvelõi díj fedezésére.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETÕ TISZTSÉG-
VISELÕINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE
ÖSSZEGE

Egyesületünk személyi jellegû ráfordítása 0 ezer Ft volt.
Vezetõ tisztségviselõink díjazásban nem részesültek.
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ RÖVID

TARTALMI BESZÁMOLÓ
Közalapítványunk célul tûzte ki a falufejlesztés, szépítés

ügyét. Ezért az elmúlt években mindig gondoskodott a
falutáblák virágokkal való díszítésérõl. Errõl a tevékenységérõl
a jövõben sem kíván lemondani. 2011 évben alapítványunk
erre a célra 210 875Ft-ot költött.

Petõháza, 2012. április 26.

Záradék: E közhasznúsági jelentést a Petõházáért
közalapítvány közgyûlése 2012. április 26-ai ülésén elfogadta.

Sorsz. Tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév
A Összes közhasznú terv bevétele
1 Közhasznú célú mük.-re kapott

támogatás 80000 80000
a) Alapítóktól kapott támogatások
b) Államháztartás alrendszerébõl

kapott támogatás
c) Helyi önkormányzat támogatása 80000 60000
d) Egyéb támogatások 155000 161000
2 Pályázati úton elnyert támogatás
3 Közhasznú tev.-bõl szárm. bevétel
4 Tagdíjból származó bevétel
5 Egyéb bevétel 42000 44000
B Vállalkozási tevékenység bevétele
C Összes bevétel (A+B) 277000 265000
D Közhasznú tevékenység ráfordításai 90000 463000

Anyagi jellegû ráfordítás 87000 299000
Személyi jellegû ráfordítás 0
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítás 0 161000
Pénzügyi mûv. ráfordításai 3000 3000
Rendkívüli ráfordításai

E Vállakozási tevékenység ráfordításai
Anyagi jellegû ráfordítás
Személyi jellegû ráfordítás
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítás
Pénzügyi mûv. ráfordításai
Rendkívüli ráfordításai

F Összes ráfordítás 87000 463000
G Adózás elõtti

Vállalkozási eredmény (B-E)
H Adófizetési közelezettség
I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 187000 -197000

Petõházáért Közalapítvány eredmény kimutatása 2011.

(Folytatás a 23. oldalon!)
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A labdarúgó csapatoknál a legutóbbi beszámoló óta
befejezõdtek a 2011/2012-es bajnokságok küzdelmei és a
hagyományoknak megfelelõen megint jó eredményekrõl
tudunk beszámolni.

A felnõtt csapat a 8. helyen zárta bajnokságot, 13 gyõzelem
és 8 döntetlen mellett 9 vereséget jegyez a csapat, összesen 47
pontot gyûjtött. A csapat szereplése alapvetõen megfelelt a
várakozásoknak. Az edzõi teendõket a bajnokságban Csonka
László látta el, akit a 2012/2013-as bajnokságban Szabó Tibor,
egyesületünk korábbi játékosa vált a kispadon. Ezúton is
köszönjük Csonka Laci munkáját és a nyári súlyos betegsége
után  jobbulást és mielõbbi teljes felépülést kívánunk. A már
megkezdõdött új szezonban remekül rajtolt a csapat, az elsõ 5
fordulóban 4 gyõzelmet aratva jelenleg a 2. helyen áll a
táblázaton. Többen távoztak a nyáron a keretbõl, érkezett
viszont Sopronból Kálmán Krisztián és Németh Viktor, míg az
ifjúsági csapatból Farkas László, Farkas Csaba, Dominek
Krisztián és Hauk Krisztián erõsíti a felnõttkeretet, valamint
visszatért két korábbi játékosunk, Bognár Dániel és Bognár
Gábor. Reméljük ez a jó forma és eredményesség kitart a
bajnokság hátralévõ fordulóiban is!

Remekül szerepelt a 2011/2012-es bajnokságban az ifjúsági
(U 19-es) csapat, kiváló szezont zárva megszerezte a megyei
bajnoki címet. A fiúk az egész szezonban kiegyensúlyozott,
jó teljesítményt nyújtottak, 24 gyõzelem, 2 döntetlen és 4
vereség a mérlegük. A gólkirályi címet Varró András szerezte
meg, 31 góllal, tõle alig maradt el Ács Péter 27 góllal.
Gratulálunk a csapat valamennyi játékosának és Heller Ottó
edzõnek a szép sikerhez. A 2012/2013-as bajnokságban ott
folytatja az ifjúsági csapat, ahol nyáron abbahagyta, az elsõ 5
fordulóban 100%-os teljesítménnyel jelenleg a 2. helyen áll.
Reméljük a továbbiakban is hasonlóan jól teljesítenek a
fiatalok.

A serdülõ (U 16-os) csapatunk is remekül helytállt a nyáron
befejezõdött bajnokságban. 6 gyõzelem és 1 döntetlen mellett
11 vereséget szenvedett a csapat, ez a 6. hely megszerzésére
volt elég a 14 csapatos mezõnyben. Jól szerepeltek a fiatalabb
korosztályok is a tornarendszerben lebonyolított bajnok-
ságban. Köszönet illeti valamennyi játékost és az edzõket,
Takács Csabát és Horváth Ferencet.

Az U16-osok is megkezdték szereplésüket az új bajnok-
ságban, két mérkõzésbõl két gyõzelem – bízunk a hasonló jó
folytatásban.

Beszámoló a Petõházi Sportegyesület  eredményeirõl
Sportrovat

Tekecsapatunk is megkezdte szereplését a 2012/13-as
bajnokságban az NB-II észak-nyugati csoportban. Visszatért a
csapat két korábbi játékosa, Sipos Ferenc és Török Gergely, õk
valódi erõsítést jelenthetnek, így reméljük az idei szezonban
jobb eredményekrõl tudunk beszámolni, mint a korábbi
idõszakokban. A csapat továbbra is Gundics Sándor veze-
tésével készül a mérkõzésekre. Az eddigi három fordulóban 1
döntetlen és két vereség a mérleg.

A bajnokságok további eredményeirõl, történéseirõl  a
Krónika következõ számaiban számolunk be Tisztelt
Olvasóinknak. Addig is: Hajrá Petõháza!

Piskolti Béla / SE elnök
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A betegségek megelõzése érdekében az egészséges fo-
gazatnak fontos szerepe van. A gondosan ápolt fogazat a rágás
szerve, a jó emésztés alapvetõ feltétele. Minél jobban rágjuk
meg az ételt annál könnyebben tudjuk megemészteni. Sajnos a
lakosság mintegy 50-60% a szenved valamilyen fogászati
betegségekben. Nem fordítunk kellõ figyelmet a fogápolásra
és az egészséges táplálkozásra. Sokszor idõhiányra, stresszre,
fáradságra hivatkozva, mindig csak valamit gyorsan bekapunk,
szinte meg se rágva lenyeljük  “mint kacsa a nokedlit“. Közben
észre se vesszük, lassanként kóros elváltozások alakulhatnak
ki az emésztõrendszerünkben. Ilyen tünetek lehetnek: émely-
gés, puffadás, teltségérzés, rossz közérzet, fejfájás, ízületi pana-
szok, fáradékonyság, kellemetlen bõrtünetek, fogászati beteg-
ségek. Figyelni kell, mert a tünetek gyakran elmúlhatnak, de
sokáig lappanghatnak is gócként a szervezetünkben. Több
fogorvos-természetgyógyász  foglalkozik góckutatással és gyó-
gyítással.

Tapasztalataik szerint az alábbi szervek lehetnek tipikus
gócpontok: homloküreg, arcüreg, fogak, mandulák, torok, pajzs-
mirigy, vesék, epehólyag, vakbél, prosztata, petefészek és
gombás folyamatok a szervezetben.

A különbözõ gócpontok közül, a fogászati gócok azért
veszélyesek, mert az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk miatt
kettõs kockázatot jelentenek.

Egyrészt a fogászati anyagok toxikus jellegébõl adódóan
gócként jöhet számításba, pl. a fémek, mûanyagok, és a gyökér-
kezelt fogak. A fogászati anyagok mellett  az egyéb testidegen
anyagok is terhelhetik az immunrendszert.

Ilyenek a beletört fog és gyökérmaradványok, ciszták,
gennyes gyökércsúcs gyulladások és a ki nem bújt fogak.

Másrészt, olyan általános krónikus gyulladási folyamatok
“ún. zavaró mezõk“ amelyek hosszan tartóan  terhelik az
immunrendszert. Ilyenkor a szervezetünk  nem tudja hatásosan
mozgósítani az öngyógyító erõket. Ennek következménye,
hogy gyakoribb lesz a fertõzésekkel szembeni fogékonyság, a
depresszió a fáradtság felerõsödik, allergiás reakciók intenzí-
vebbé válnak. Szervezetünk más részein szövõdmények alakul-
hatnak ki.

Mindennapi életünk aktív energiáit gyengíti a fogíny gyul-
ladás  - a lakosság kb. 80% a szenved ebben a betegségben –
mint góc típus. Ez a gyulladási  betegség örökletes. Ha a hajlam
megvan, akkor sajnos ki is alakulhat. A gyulladás velejárója,
egy bakteriális gyulladás és egyéb korokozók elszaporodása a
szájüregben.

A betegség következménye az immunrendszer szélsõséges
reakciója. Ha a védekezõ rendszerünk gyenge akkor a betegség
felerõsödik, ha viszont túl hevesen reagál, akkor a szervezet
saját magát támadja meg, és kialakulhat az autoimmunbetegség.

Tehát a nem megfelelõ fogápolás, fogíny kezelés, valamint
a mai modern életvitelünk, mind kedvezõ körülményeket biz-
tosít az ilyen góc típus kialakulásához. Törekedjünk az egész-
séges fogíny megtartására a rendszeres és hatékony fogápolással.

Egészséget mindenkinek

Fogászati gócok veszélyei
Az életünk folyamán többször ajánlott fogorvoshoz járni,

így talán elkerülhetõ lenne, hogy idõsebb korban több fogat  is
pótolni kellene valamilyen fogászati módszerrel. A mai mo-
dern fogászati kezelések gyakran alkalmazott módszere, eljárása
az implantátumok beültetése az állkapocscsontokba. Nem
mindenkinek jó ez a fogpótlásos módszer. Van akinél a beültetés
után olyan góc típus alakul ki, aminek következtében az
állkapocscsont begyullad – bakteriális fertõzés miatt – a
csontszövet elveszti szilárdságát  és kialakul a csont idült gyul-
ladása. Ez a gyulladás lappangó, csak speciális ultrahang vagy
bioenergetikai  vizsgálatokkal lehet megállapítani. Kezelése  a
szövõdmények elkerülése végett fontos.

Komoly elváltozást, góc típust jelent  – az évek múlásával –
az állkapocs ízületben történt gyulladások. Okai a  helytelen
nem jól kezelt, nem jól illesztett, nem jól méretezett fogpót-
lások. Ilyenkor az ízület elmozdul az eredeti helyzetébõl,
minden rágás fájdalommal jár, és ez újabb fájdalom  forrása
lehet  a szervezet más  területein is.

Megállapítható, hogy a szájüregben lezajló krónikus gyulla-
dási folyamatok  (“ún. zavaró mezõk“) nagyban gátolják
szervezetünk immunrendszerét. Az egyéni védekezõ rendsze-
rünktõl függ, hogy a gyulladási folyamatokból mikor alakul ki
fogászati góc. Kialakulását mindig megelõzi az immunrendszer
gyengesége, az egyedi hajlam, genetikai tényezõ, egészségtelen
életvitel, helytelen táplálkozás.

Kerüljük, vagy csökkentsük a szervezetünket érõ és  terhelõ
tényezõket:

- rossz táplálkozási szokások
- vegyszerek káros hatásai
- drogok
- alkohol, kávé, nikotin, energia italok túlzott fogyasztása
- cukrok és egyéb szénhidrátok mértéktelen étrendi hatása
- stresszhatások  mind külsõ, mind belsõ
- fogászati anyagok, amalgámok, fémek, stb
- egyéb gyulladások

Rendszeres fogápolással nagy lépést tehetünk az egészsé-
günk megõrzése érdekében.

Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Szigeti Gábor - reflexológus
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Tészta:
- 14 db tojásfehérje
- 30 dkg cukor
- 20 dkg darált mák
- 6 dkg édes morzsa (darált háztartási keksz)
- 10 dkg reszelt alma
- 1 citrom reszelt héja

A mákot, az almát, a morzsát, a reszelt citromhéjat össze-
keverjük. A tojásfehérjét a cukorral kemény habbá verjük, majd
óvatosan hozzáadjuk a mákos keveréket. Olajozott, lisztezett
nagy gáztepsiben, két adagban sütjük. (200 fokon, 15 percig)
Egy-egy adagot 3 részre vágunk, így hat lapot kapunk.

Csak annyi tésztát készítsünk el, amit rögtön meg tudunk
sütni, mert nyersen gyorsan összeesik!

Krém:
- 6 dl tej
- 15 dkg cukor
- 7 dkg étkezési keményítõ
- 3 db tojás sárgája
- 1/3 vaníliarúd
- 3 dl habtejszín

Kevés tejjel simára keverjük a keményítõt és a tojássárgáját.
A többi tejet, a cukrot és a kikapart vaníliarúd tartalmát fel-
forraljuk, majd a folyamatos keverés közben hozzáadott kemé-
nyítõs tojássárga keverékkel besûrítjük. A kihûlt krémhez
óvatosan hozzákeverjük a felvert tejszínt. (Lehetõleg valódi
tejszínt használjunk)

Szabolcsi almás máktorta – 2012. év tortája

Almatöltelék:
- 0,5 kg reszelt alma
- 5 dkg vaj
- 5 dkg cukor
- 0,5 dkg õrölt fahéj
- 2 citrom leve

Az almát a sütés elõtt pár órával reszeljük le. (Könnyebben
kicsavarható lesz) Cukorral, 2 citrom levével, fahéjjal vajon
megpároljuk, majd kihûtjük.

Betöltés:
A betöltéshez 6 lap közé felváltva rétegezzük a krém- és

almatölteléket: 3 réteg krém, 2 réteg alma.
A maradék krémbõl  a tetejét és az oldalát lekenjük.

Petõházi Krónika konyhája
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Erdõk tûzvédelme
Magyarországon két fokozottan erdõtûzveszélyes idõsza-

kot különíthetünk el. Az egyik kora tavasszal, hóolvadás után
közvetlenül, amikor a kizöldülés elõtt elsõsorban rét és
tarlóégetések következtében gyullad meg az erdõ, elsõsorban
lombos erdõtelepítésekben és felújításokban okozva igen
jelentõs károkat.

A második veszélyeztetett idõszak a nyári hónapokra esik,
amikor a hosszabb csapadékmentes, forró idõjárási viszonyok
következtében az erdei avar és tûlevélréteg teljesen kiszárad.
Ezek az erdõtüzek elsõsorban eldobott cigarettacsikkek és a
tûzgyújtási tilalom ellenére meggyújtott tábortüzek, nyári
gazégetés következtében keletkeznek, elsõsorban erdei és
fekete fenyves állományokban, valamint idõsebb lombos
állományokban.

A Magyarországi erdõtüzek 99 százaléka(!) emberi gondat-
lanság vagy szándékosság miatt keletkezik.

A klímaváltozás következtében, a korábbinál forróbb nyara-
kon nem a tüzek száma nõhet meg jelentõsen, hanem a terje-
dési sebessége és intenzitása. Így esetenként jóval nehezebb
õket eloltani, és jóval nagyobb területet érinthetnek, mint ko-
rábban.

Az elõbbiek alapján látható, hogy az erdõk tûz elleni védel-
mének kiemelten fontos szerepe van mind az erdõgazdálkodás,
mind a tûzvédelem oldaláról.

Az erdõtüzek keletkezése
Az aszályos évek és minden egyes nagyobb kiterjedésû erdõ-

tûz után a figyelem ráirányul az erdõkre, illetve a természetben
elõforduló tüzek megelõzésére azok oltására, az oltás technikai
és szervezési kérdéseire.

A keletkezés körülményei döntõ mértékben emberi mulasz-
tásra, gondatlanságra, felelõtlenségre vezethetõk vissza. Száraz
aszályos idõszakban akár egy felelõtlenül eldobott égõ dohány-
nemû és villámcsapás is okozhat többmilliós károkkal járó
erdõtüzet.

Magyarországon az erdõ tulajdonosi viszonyaiban bekö-
vetkezett változás magával hordozza azokat a problémákat,
hogy a magántulajdonban lévõ erdõk nincsenek megfelelõ
módon gondozva.

Megalakultak különbözõ erdõbirtokos társulások, de mûkö-
désük során a legalapvetõbb tûzvédelmi szabályokkal sincse-
nek tisztában.

A magyarországi klímazónákat figyelembe véve a tûz
keletkezése szempontjából a minél kisebb páratartalmú terület
a legveszélyesebb.

Az erdõtûz keletkezésénél az emberi gondatlanságon és a
fenti tényezõkön túl problémát jelentenek még az erdõkben a
turisták, kirándulók által rakott tüzek.

Sok esetben a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium által kiadott tûzgyújtási tilalom betartása és betartatása
is akadályokba ütközik, emiatt az adminisztratív tilalom nem
mindig hatásos.

Az erdõtüzek keletkezése több esetben arra is visszave-
zethetõ, hogy a hétvégi kiskert tulajdonosok és a gazdálkodók
a száraz venyigéket, tarlót, gallyakat meggyújtják és felügyelet
nélkül égetik, majd a feltámadó szél az erdõbe fújja az izzó
parazsat, továbbá elõfordul a szándékos gyújtogatás is.

Az erdõtüzek formái
Magyarország erdeiben az erdõtüzek formáit a fafajta és a

növény szerint az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:
- Aljnövényzet tûz
- csemetetûz
- törzségés
- koronaégés

Aljnövényzet tûz: A láng a talajt közvetlenül a fedõnö-
vényzeten (száraz fûtakaró, lehullott levél, gally, stb.) terjed,
leperzselve a fák törzseinek alsó részét, valamint a talajszint
feletti gyökereket. Az aljnövényzet tüzeket két részre lehet
bontani:

- Futótûz;
- Tartós tûz.
Futótûz: A talaj legfelsõ rétegén lévõ növényeket érinti.
A magas víztartalmú növényekre, valamint a legfölsõ felszín

alatti nedvesebb rétegekre nem terjed át. A futótûz nagy
sebességgel terjed, amelyet nagymértékben befolyásol a
mindenkori széljárás is.

Tartós aljnövényzeti tûz: Akkor következik be, mikor nem
csak felületi égés jön létre, hanem az égés a felsõ humusz
rétegben is terjed, amely izzással és erõs füstképzõdéssel jár.
Ilyen jellegû tüzeknél a fák kérge és gyökérzete is erõsen
károsodik, valamint a kisebb facsemeték, cserjék teljesen
elégnek.
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Lombtûz: Az aljnövényzeti tûz nagy szárazság idején
könnyen átterjedhet lombtûzzé, amelynek a jellemzõje, hogy
a tûz nemcsak a talajtakarón, hanem a fák, cserjék lombkoroná-
ján is terjed. Az égés következtében a levelek, az apró véko-
nyabb gallyak, sõt a nagyobb ágak is égnek. Az ilyen jellegû
tûz következtében a fák rendszerint elpusztulnak. A lombtü-
zeket is két válfajra lehet bontani, mint az aljnövény tüzeket:
futó- és tartós lombtüzekre.

Futó lombtûz: Többségében erõs, illetve viharos szél esetén
jellemzõ. A lombkoronán a tûz ugrásokkal terjed tovább,
megelõzve az aljnövényzet tûznek a frontját. A lombkorona
alsó részét általában az aljnövényzet tüze melegíti fel, amitõl
az lángra lobban és a széllökések hatására a lombkoronán
terjed tovább.

A tartós lombtûznél az égés a fák koronáján terjed, de elég
a talajt fedõ réteg is. Általában gyenge szél mellett beszélünk
tartós lombtûzrõl. Az ilyen jellegû tüzeknél a fák erõsen
megégnek, elszenesednek, illetve ki is dõlhetnek.

A tûz terjedési sebessége
Az aljnövényzeti és a lombkorona tüzeket terjedési

sebességük és a lángmagasságuk alapján három csoportba lehet
sorolni:

- Gyenge;
- Közepes;
- Erõs tüzekre.
Gyenge aljnövényzetû tûznél a láng terjedés sebessége 1

m/perc, a gyenge lombkorona tûznél a terjedési sebesség 3 m/
perc. A láng magassága a gyenge tüzeknél a 0,5 métert nem
haladja meg.

Közepes aljnövényzetû tûznél a láng terjedési sebessége
1-3 m/perc, lombkorona tûznél a láng terjedési sebessége
kisebb, mint 100 m/perc. Közepes tûznél a láng magassága
0,5-1,5 méter között van.

Erõs aljnövényzeti tûznél a tûz terjedési sebessége a 3 m/
percet meghaladja. Lombkorona tûznél a terjedési sebesség
meghaladja a 100 m/percet. Erõs tûznél a láng magassága az
1,5 métert meghaladja.

Az erdõtüzek fajtáinak csoportosításánál meg kell külön-
böztetnünk a területet, ahol az erdõtûz bekövetkezett. Adott-
ságait figyelembe véve hegyvidéken bekövetkezett tüzeket,
illetve síkvidéken bekövetkezett tüzeket különböztetünk meg.

Kiemelten veszélyes területnek kell tekinteni a hegyvidéki
erdõtüzeket, ahol a tûlevelû fák magas gyantatartalma miatt a
lángterjedés átlagos sebessége 2-3-szor magasabb a lombos
erdõkhöz viszonyítva. A hegyvidéken keletkezett tüzeknél
további gondot jelent a terület megközelítése és a vízszerzési
helyek biztosítása.

Az ország megyéi közül hegyvidéki tüzek szempontjából a
legjobban veszélyeztetett megyék: Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves, Nógrád, Veszprém, Baranya és Pest megye.

A síkvidéki erdõtüzeknél a legnagyobb problémát a talaj
homokos, laza szerkezete miatt a megközelítés jelenti. Az ország
megyéi közül a Bács-Kiskun, illetve a Csongrád megyei terület
a legveszélyesebb, illetve annak szerves részei a Kiskunsági
és a Hortobágyi Nemzeti Park.

Erdõtüzek kiterjedésük szerint
Az erdõtüzeket csoportosíthatjuk még kiterjedésük alapján.

Az erdõterületek nagysága, kiterjedése, a hegy és domb
vidékeken nagyobb mint a lápos sík területeken.

Az erdõtüzeket a tûz kiterjedése alapján 3 részre lehet
tagolni: kis, közepes és nagy tüzekre. Kis erdõtûz 10 ha alatti
területnél, közepes erdõtûz 10 ha és 100 ha közötti területnél,
nagy erdõtûz 100 ha fölötti területnél.

Folytatjuk...
Kürtös Ákos

Eszközök (aktívák) Elõzõ év Tárgy év Források (passzívák) Elõzõ év Tárgy év

A Befektetett eszközök D Saját tõke 1057000 860000

I Immateriális javak I Induló tõke 500000 500000

II Tárgyi eszközök II Tõkeváltozás/eredmény 370000 557000

III Befektetett pénzügyi eszközök Ebbõl: tárgyév eredmény 187000 -197000

B Forgóeszközök 1038000 1002000 III Lekötött tartalék

I Készletek IV Értékesítési tartalék

II Követelések 19000 0 V Tárgyévi eredmény közhasznú 187000 -197000
tevékenységbõl

III Értékpapírok VI Tárgyévi eredmény vállalkozói
tevékenységbõl

IV Pénzeszközök 1038000 1002000 E Céltartalék

C Aktív idõbeli elhatárolások F Kötelezettségek 0 142000

I Hátrasorolt kötelezettségek

II Hosszúlejáratú kötelezettségek

III Rövid lejáratú kötelezettségek 142000

G Passzív idõbeli elhatárolások

Eszközök összesen 1057000 1002000 Források összesen 1057000 1002000

(Folytatás a 17. oldalról!)

Petõházáért Közalapítvány 2011 év - Egyszerûsített éves beszámoló, illetve közhasznú egyszerûsített  éves beszámoló
mérlege a kettõs könyvitelt vezetõ egyéb szervezeteknél
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