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Reményik Sándor
A csonka test

Kezét-lábát a gyilkosok levágták
És otthagyták a vadon közepén,
S szóltak hozzá: nosza, munkára fel!
S szóltak gúnnyal: most járj,
    ha tudsz, legény!
És tovább álltak a sötét haramják.

És a keze-lába-nincs nyomorék
Ott vergõdik a vadon közepén,
És kínjában a csillagokat nézi
Ínsége rettenetes éjjelén, -
Míg egyszer csak megindul.

Megindul úgy, hogy nem kell neki láb,
Mint a kõszirt, mit vihar meglökött,
A meredélyen úgy zuhan alább.
Útját jelzi a sok-sok omló rög,
S közeledtét a rebbent madarak:
Mert, mint a végítélet dübörög.

Talán, mire a völgyfenékre ér,
Ezer szilánkba zúzza önmagát,
De azt is, aki szembejõ vele,
És azt is, akit útjában talált,
S akire sziklasúllyal rá fog esni,
Mert elindúlt a tagjait keresni!

1920 május 20.

Tisztelettel köszöntöm a Petõházi
Krónika olvasóit, az alábbiakban az ön-
kormányzatnál az elmúlt idõszakban
meghozott fontosabb döntésekrõl szeret-
nék beszámolni.

Mindenekelõtt azonban egy szomorú
eseményre kell visszaemlékeznünk. El-
hunyt képviselõtársunk, Módosné Kizur
Júlia óvodapedagógus. Személyében egy
a munkáját nagy felelõsséggel és oda-
adással végzõ, a közösségért mindig
tenni kész embert veszítettünk el. Emlé-
két kegyelettel megõrizzük.

Helyét a képviselõ-testületben Radics
László foglalta el, aki eskütétele után
bekapcsolódott a testület munkájába.

Az önkományzat képviselõ-testülete a
törvény szerinti határidõre elfogadta a
település 2009. évi költségvetését. Az ebben
foglalt tervezett beruházásokról illetve
meghirdetett pályázataink eredményérõl
szeretnék röviden tájékoztatást adni.

2009-ben folytatódik a települési út-
hálózat korszerûsítése. Ebben az évben a
Kinizsi P. utcának a templomtól Fertõ-
endréd felé esõ szakasza kerül felújításra.
Megújul a burkolat, elkészül a szegélye-
zés is. A munka várható értéke nettó 5,9
millió forint. Önkormányzatunk a meg-

valósításhoz pályázatot nyújtott be a
TEUT pályázatra, az elnyerhetõ támoga-
tás mértéke 50%. Ezen felújításhoz szer-
vesen kapcsolódik az utca zártrendszerû
csapadékvíz elvezetésének megvalósítása,
a költsége mintegy nettó 4,6 millió Forint.

Tervezzük a Kossuth utcai zártrend-
szerû csapadékvízelvezetés megvalósí-
tását. A beruházás értéke a jelenlegi ter-
vek szerint nettó 13,9 millió forint.

Folytatódik a járdaépítés, a Kinizsi
Pál utcának a vasútállomástól a telepü-
léshatárig terjedõ szakasza kerül felújí-
tásra, a szokásos módon, térkõburkolat
kivitelben, kb. 5 millió forint értékben.

A Képviselõ-testület elhatározta, hogy
az Ifjúság utcában lévõ füves sportpálya
helyén korszerû, gumiõrlemény burko-
latú, multifunkciós sportpályát létesít,
hogy a valamikor az ifjúság kedvelt spor-
tolási helyeként mûködõ területet ismét
az eredeti funkciója szerint lehessen hasz-
nálni. A tervezésnél ügyeltünk, hogy
minden korosztály számára kikapcsoló-
dást nyújtó elemeket helyezzünk el a te-
rületen, így a sportpálya és a kapcsolódó
öltözõ és kis lelátó mellett lesznek gye-
rekjátékok is és marad hely a parkosítás
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Cikkem megírása közben most nem az
öröm és a boldogság, hanem a keserûség, a
fájdalom, az elhagyottság, az elhagyatott-
ság szavai keringenek fejemben.

Tudom, hogy ezekben a nehezen el-
viselhetõ napokban - mikor Petõháza
„védjegyének” és annak a leglátványo-
sabb részének lerombolásával foglalatos-
kodik néhány ide nem illõ személy - nem
én vagyok az egyetlen, aki nehéz szívvel
kel fel minden reggel, hogy az érzéketlen
munkagépek csikorgó hangját hallván
eszébe ne jussanak a fájdalmas, régi szép
idõk. Azok az idõk, amikor a pénz utáni
vágy még nem harapódzott el annyira,
hogy ilyen megbocsájthatatlan tettet
vigyenek végbe azok, akiknek köszön-
hetjük a szép jövõvel nem igazán kecseg-
tetõ hatalmas, üres területet.

Most örülök igazán annak, hogy nem
helyben dolgozom és nem hallom egész nap
a falu Cukorgyárának kínkeserves sírását,
ahogy a nehezen megépített, vaskos falak
hörögve kiáltják utolsó szavaikat. Amiket
természetesen egy idegen számára csak egy
tégla huppanását jelenti, de nekünk, akik
itt dolgoztak, akik itt élnek, a hozzáfûzött
emlékek szavai csilingelnek fülünkben.

Most már sajnos nincs visszaút. Ezek
az utolsó, de már fájdalmas pillanatok,
amikor egy haldoklótól el kell köszön-
nünk. De õ még mindig ellenkezik. Utol-
só erejével még küzd, és nem adja meg
egykönnyen magát. A munkagépek sok-
szori odacsapására is egy mozdulatlan fa-
lat látunk. Aztán egyszer csak mégis meg-
törik, elfárad a folytonos hadakozásban
és enged az olajjal táplált zúzógépek
könyörtelen erõszakának.

„...Vár állott, most kõhalom...”
 
Aki magyar és hazafinak érzi magát

ismerõsek ezek a szavak. Nem véletlen,
hogy ez lett a Nemzet Himnusza. Kölcsey

...Vár állott, most kõhalom...
Ferencnek sok mindent
köszönhet országunk,
most viszont még segít
szavakba önteni azt a
mérhetetlen fájdalmat,
amit a Cukorgyár el-
vesztésekor érzünk.

Kérdések sorai tob-
zódnak most bennem.
Vajon tényleg szükséges
volt ez a mérhetetlen
nagy baklövés, amit most
már csak a hatalmas por-
felhõ jelez? Egyáltalán
baklövés volt? Nem.
Mindenki tudja, hogy
nem. Sajnos az érdekek
és az ismeretségek bizo-
nyos körökben sokkal
nagyobb elõnyt élveztek
a Cukorgyár lebontása
mellett, mint az, hogy egy
tényleges és nem papí-
ron kreált nyereségrõl
beszéltünk akkor, amikor
a termelési adatokat néz-
tük. Ez azt jelenti, hogy
a nyereségesség már nem
szempont. De kinek nem
szempont? ÉS VAJON
MI A SZEMPONT? Ami-
kor emberek ezreinek álmát, az itt dolgozó,
most már nyugdíjasok emlékeit a porba
döngöli?

Esténként, hogy tudnak azok az embe-
rek nyugodt szívvel lefeküdni, akik egy
tollvonással elintézték, hogy emberek
százai kényszerüljenek más munkára válta-
ni? Pedig akik itt dolgoztak, azok mind
profik voltak a saját szakmájukban. Leg-
fõképp a cukorgyártásban. Õk most hova
lettek? Mit csinálnak? Senkit sem érdekel.
A megszerzett hatalmas és értékes tudás
pedig szertefoszlik, mint egy felhõ. Mint,

ahogy eltûnik maga a több mint 120 évet
megélt és két világháborút átvészelt
Cukorgyárunk is. VOLT!!!... NINCS!!!...

 
...Vár állott, most kõhalom;
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak vérébõl,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hõ szemébõl!...

Csiszár Renáta

számára is. A beruházás nettó 17,1 millió
forintba kerül, ehhez a CEDE pályázaton
szeretnénk 65%-os támogatást elnyerni.

A fenti beruházások kivitelezésére
nyílt közbeszerzési eljárást kell lefoly-
tatni, a munkálatok várhatóan augusztus
végén, szeptember elején kezdõdhetnek.

Döntött a képviselõ-testület a telepü-
lés zöldfelületeinek gondozására, ápolá-

sára kiírt pályázatról, melyet a Wood
2002 Bt. nyert el, míg a Közösségi Ház
körüli park gondozását a 2009-es évben
a Kuslics kertépítõ vállalkozás végzi.

Újabb parkfelülettel gyarapodik
településünk, ebben az évben kialakí-
tásra kerül egy dísz- és rózsafákkal beül-
tetett, füvesített terület a Kinizsi Pál
utcában, a templom elõtti térhez kapcso-
lódóan.

(Folytatás az 1. oldalról!) Reméljük, hogy a fent vázolt elkép-
zeléseink megvalósítása – bár az építke-
zés, kivitelezés mindig jár némi kényel-
metlenséggel, amiért elõre is az érintettek
megértését kérjük- hozzájárul telepü-
lésünk színvonalának, komfortosságá-
nak, megtartó- és vonzerejének növelé-
séhez.

Piskolti Béla
polgármester
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A Petõházi „Nefelejcs” Nyugdíjas Klub
Egyesület munkájáról szeretnék tájékoz-
tatást adni, az utolsó Petõházi Krónika
megjelenése óta eltelt idõszakról.

Mint minden évben, úgy az idén is
elmaradhatatlan volt, hogy a férfi klub-
társaink felköszöntsenek bennünket, nõ-
ket a Nemzetközi Nõnapon.

Rangos szervezésnek és a szervezés
lebonyolításának voltunk tanúi és részt-
vevõi 2009. 03. 19-én megrendezett sza-
valóversenyen. Jó volt együtt lenni a
fiatal generációkkal, hisz több környezõ
település alsó osztályos tanulói adtak
számot tudásukról és a szép magyar be-
szédrõl. Mi az éltesebb generáció tagjai,
vendég szavalókkal: Agyagosszergény,
Fertõendréd, Sarród, Fertõszéplak és
Petõháza, gyermeki izgalommal álltunk
a mikrofon elé. Nagyon jó volt hallani a
zsûri értékelõ szavait. Klubunkat Ábra-
hám Ferencné képviselte.

A temetõ és környékét raktuk rendbe
április 6-án, 25-én pedig a gyár környé-
kének takarítását végeztük.

Beneveztünk az Otthonunk Európa címû
vetélkedõre 2 csoporttal, aminek eredménye,
hogy a 3. fordulós elméleti teszten 1. csa-
patunk 271 pontot, 2. csapatunk 260 pontot
ért el, az elérhetõ 300 pontból. Ez sajnos a

Tisztelt Olvasó!
Szombathelyen megrendezésre kerülõ szó-
beli vetélkedõhöz nem volt elég. Csapattagok
névsora: Csillag Imre, Gazdag Istvánné,
Hadarics Józsefné, Kiss Fábiánné, Lantosné
Ráski Margit, Módos Lajosné, Schiffer
Tiborné, Semperger Ferencné, Stréhn József,
Zrínyi Sándor. Köszönöm munkájukat.

Radnóti Miklós születésének 100.
évfordulója tiszteletére megrendezésre
kerülõ vetélkedõbe is beneveztünk.
Nagy öröm volt számunkra a felkérés,
mely szerint ne csak nagymama-nagy-
papa, hanem unoka is szerepeljen a 3 fõs
csapatban. Ez nálunk is megvalósult. Be-
nevezett személyek: Semperger Ferenc-
né, Németh Gézáné és unokája, Horváth
Krisztina volt. Itt szeretném megköszön-
ni Krisztikének és szüleinek, hogy elvál-
lalták, hogy az írásos anyagot elkészítik,
melyet közös egyeztetés után küldtünk
tovább a Kisfaludy Károly Megyei
Könyvtárba. Az elbírálás során a maxi-
mális 115 pontból 112-t értünk el, de a
továbbjutáshoz sajnos ez sem volt elég.

Megyei szavalóversenyen vett részt
Ábrahám Ferencné Gyõrben, a Városháza
dísztermében. 7 fõ elkísérte, és utána a
megnéztük a Munkácsy kiállítást.

Április 29-én dr. Ternyák Csaba egri
érsek úrral és Jókai Anna írónõvel talál-

koztunk Fertõszentmiklóson a Katolikus
Népházban.

Közben pályázatot írtunk az NCA és a
Megyei Önkormányzat által meghirde-
tett felhívásokra.

Kirándultunk május 6-án Zsámbékra.
A rossz idõ sem vette kedvünket. A sok
látnivaló mindenért kárpótolt bennün-
ket. Köszönjük Csillag Imrének az ötlet-
anyagot, Kikovátz Máriának a tartalmas
idegenvezetést.

Részt vettünk a Kihívás napi 11 órára
meghirdetett táncon, és délután a tekepá-
lyán a tekézésen.

Május 24-én a táncfesztivál szereplõi
voltak asszonyaink. Nagy taps jutalmaz-
ta táncukat.

Május 30-án az Életet az Éveknek ren-
dezvényén táncosaink és Daloló Közös-
ségünk lépett fel.

Mindezeket azért írtam ilyen részlete-
sen, hogy egy kis betekintéssel talán kedvet
tudunk csinálni a fiatal nyugdíjasoknak.
A leírtak, úgy érzem, igazolják, hogy a klub
aktív élete nem korhoz kötött. Inkább
hozzáállás, egymás segítése, elfogadása és
megbecsülése a feladat. Ez teszi széppé és
igazán tartalmassá életünket.

Asztalos Gyuláné
Egyesületi Elnök

Beszámoló a „Nefelejcs” Nyugdíjas Klub
Egyesület munkájáról

Az Oázis Közhasznú Nonprofit Kft. a
2009-es évben 3 pályázatot nyújtott be,
melyekkel a Közösségi Ház eszközkész-
letének bõvítéséhez, valamint rendezvé-
nyeihez próbált támogatáshoz jutni.

A Velux Alapítványhoz benyújtott pá-
lyázatot a bíráló bizottság támogatásra
méltónak találta és 1.500 eurót ítélt oda,
mely sporteszköz vásárlására fordítható.
Az így elnyert pénzzel a konditerem
felszerelését szeretnénk bõvíteni. Terve-
ink közt szerepel szobabicikli, valamint
ellipszisgép vagy futópad vásárlása. Így
szeretnénk lehetõséget biztosítani
változatosabb mozgásformákhoz, me-
lyek az erõnlét mellett az állóképesség
fejlesztését szolgálják. Bízunk benne,
hogy a hölgyek közül is többen veszik
majd igénybe a konditerem szolgáltatá-
sait.

Pályázatok
A Megyei Önkormányzat pályázati

kiírására 2 pályázatot adtunk be. Pályá-
zati pénz bevonásával szeretnénk a sza-
badidõs sporttevékenységek végzéséhez
és változatosabbá tételéhez szükséges
sporteszközöket megvásárolni. Sikeres
elbírálás esetén a pénzt steppad, valamint
kézisúlyzó vásárlására fordítjuk.

A másik pályázattal a nyári tábor költ-
ségeihez szeretnénk a rendelkezésre álló
forrást kiegészíteni. Ezen a programon a
gyerekek térítésmentesen vehetnek részt,
azonban a különféle tevékenységek vég-
zéséhez szükséges anyagok beszerzése
jelentõs kiadással jár. A kézmûves foglal-
kozások anyagköltségei mellett jelentõs
kiadást jelent, hogy az idei évben egy
túranappal szeretnénk gazdagítani a
tábor programjainak sorát. Úti cél a Fertõ-
Hanság Nemzeti Park bebarangolása, az

ott élõ növény- és állatvilág megismeré-
se a természetes élõhelyen, szakember ve-
zetésével. Már az ez elmúlt évben is ter-
veztük ezt a kirándulást, de a rossz idõ-
járás miatt nem mehettünk ki a terepre.
Reméljük az idén ez a program megvaló-
sulhat.

Pályázati forrásból szeretnénk számí-
tógépeket vásárolni a Közösségi Házba.
A kistérségi Leader Egyesület ígérete sze-
rint, a nyár folyamán kerül kiírásra olyan
pályázat, amely számítógépek beszerzé-
sét, valamint ehhez kapcsolódva informa-
tikai képzést is támogat. Ezen minden-
képpen részt kívánunk venni. Sikeres
pályázat esetén pedig lehetõség nyílik
arra, hogy térítésmentesen tartsunk
számítógép-kezelõi oktatást az érdeklõ-
dõknek.

Lévainé Soós Klára
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A búcsú mindig fájdalmas. Különösen
az, ha olyan személytõl kell elválnunk,
akinek egész lénye szeretetet, harmóniát
sugárzott. Módosné Kizur Júlia ilyen em-
ber volt.

Élt közöttünk egy kedves arcú nõ, akit
már fiatalon mindenki Juli óvó néninek
ismert.

Tudtuk, hogy nagyon beteg. Olyan kór
támadta meg, melyre még nincs orvosság.
De reménykedtünk, nem fordult meg a
fejünkben, hogy végleg elveszíthetjük. Õ
az utolsó percekben is tele tervekkel
tervezte a közösségünket fejlesztõ jövõt.

A halála óta eltelt idõben nem tudtuk
még igazán felfogni: testileg már nincs
közöttünk.

A közel 33 éves kapcsolat emlékei,
azóta egyre intenzívebben jelentkeznek.

Képek villannak fel: látom mozdula-
tait, ahogyan az óvodások felé fordul,
megsimogatja fejüket, dicséri ügyessé-
güket, ahogy magyaráz nekik. Hallom
hangját, ahogy mesél, énekel csengõ
hangon.

Nincs a faluban olyan óvodás, iskolás,
felnõtt, aki nevét, munkáját ne ismerné,
aki ne szerette volna az általa csodá-

Elment és mégis velünk maradt

latosan, élethûen mesélt Csökönyös
kiselefánt történetét, de sorolhatnám a
többi mesét is.

Sok idõbe telne, ha számba kíván-
nánk venni gazdag munkásságának min-
den eredményét. S nem azért, mert pályá-
ja évtizedeket ívelt át, hanem mert úgy-
szólván minden mozzanatának idõben is,
térben is egyképpen messzire ható jelen-
tõsége volt.

Az óvónõi hivatását 1976-ban kezdte
Fertõszentmiklóson. Elindította a báb-
szakkört, ahol a bábkészítés mellett, kü-
lönbözõ alkalmakkor bábelõadással szó-
rakoztatta a közönséget.

1991. január 1-tõl kezdõdõen a falunk
óvodájában folytatta gyümölcsözõ
tevékenységét.

Munkáját becsülettel, tisztességgel
tette.

2002-ben gyógypedagógiai asszisz-
tens szakképesítést szerzett, logopédiai
kiegészítéssel. Ettõl az idõtõl kezdve
óvodánkban õ végezte a logopédiai és
fejlesztési feladatokat.

Nagy szeretettel, odaadással nevelte,
indította útnak a kisóvodások sok nem-
zedékét.

Egész életét egyetlen célnak szentelte,
sokrétû tevékenységének minden ága azt
szolgálta: a legkisebbekben ébresztgette
az érdeklõdést a világ iránt. Nemze-
dékeket nevelt, született pedagógus volt.

Gyermekszeretete, kreativitása arra
ösztönözte, hogy az óvoda keretein kí-
vül, szabad idejében is a gyerekekkel,
az ifjúsággal foglalkozzon, nevelje õket
a szépre, a jóra, a nemesre.

Elindította falunkban a húsvéti és ka-
rácsonyi játszóházakat, napközis nyári
táborokat, kiállításokat szervezett, ahol
községünk apraját-nagyját összetartva
maradandót alkotott.

Mindezt a sok feladatot családja, min-
denben támogató férje és 4 gyermeke se-
gítségével tudta véghez vinni.

Falunk rendezvényeinek megszerve-
zésében is aktívan részt vett, meghatározó
személyisége, elnöke volt a Kulturális
Bizottságnak, és az Önkormányzat kép-
viselõ-testületének aktív tagja, valamint
a helyi Vöröskereszt vezetõje is volt.

Közösségért végzett munkájáért az ön-
kormányzat 2008-as évben emlékérem
kitüntetésben részesítette.

A súlyos betegség 53 évesen törte meg
ezt az alkotó és aktív életet. Sajnos a szé-
pen felújított óvodánkban már nem tu-
dott dolgozni, de keze nyoma, munkái,
rajzai, képei örökké megmaradnak.

Hálával tartozunk szeretetéért, példa-
mutatásáért és önfeláldozó munkájáért.  
Szelíd hangja, derûs tekintete, mosolya
tovább él bennünk. De ha mi már nem
leszünk, az õ emléke akkor is fennmarad,
mert élete, munkássága megõrzi nevét.
Szomorúságunkban egyetlen vigaszunk
lehet, hogy teljes életet élt. Családjában,
hivatásában egyaránt maximálisan helytállt.

Búcsúzzunk tõle Osváth Erzsébet
idézetével:

„Kívántam, hogy a meséd
     sose érjen véget,
mit adtam én cserébe?
Te azt sose kérted!”

Boháné Gergácz Lívia

Egyházközségi  hírek
Kedves Testvérek!
A nyári hónapokra: igen könnyen rá-

mondjuk, hogy „uborka-szezon” van.
Ezzel arra gondolunk, hogy az alkotó,
tevékeny munka háttérbe szorul. Szinte
parancsszóra kötelezõ kivenni a szabad-

ságokat. Mintha a gyárakban és az üze-
mekben letelne egy gazdasági esztendõ,
és a karbantartások végett kiadják a járan-
dó szabadságolásokat. Elõfordul, hogy
feletteseink majdnem megszabják, hogy
ki és mikor töltheti el a pihenõ napjait.

Mégis, ha közös családi, polgári vagy kö-
zös egyházközségi eseményt kellene
megszerveznünk, nehéz lenne egyeztet-
nünk a nyári idõpontjainkat. Ki mikor is
ér rá. Sok az elmaradt restanciánk. Kér-
dezem: mégis „uborka-szezon” van-e? A
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kihasználatlan, tervezetlen napok és he-
tek egymásutánisága?

A nyárra is fel kellett készülnünk, már
hónapokkal elõbb tudnunk kell, hogy hol
és hogyan szeretnénk jót és hasznosat
cselekednünk. Lelki életünk folyamatos:
jóban és megpróbáltatásban, sikerekben
és áldozatos szolgálatban, szenvedésben
és imádságban, valamint a jó termés beta-
karitásában és hálaadásban Mennyei
Atyánk elé visszük lelki, szellemi, testi
munkáink gyümölcsét. Kérjük magyarok
Nagyasszonyát, hogy áldjon meg minket
és családjainkat. Segítségük és közben-
járásunkra kérjük a szentek erejét.

Néhány jelentõs ünnepet szeretnék
megmelíteni, ami széppé teszi hitéle-
tünket: az ünnepeinket. Prágai Szent Ág-
nes szûz (június 8-a) Prága, 1205 – Prága,
1282 Apja I. Ottokár cseh király, anyja
Konstancia, III. Béla királyunk leánya
volt. Így Anyai ágon Árpádházi Szent Er-

zsébet, majd Szent Kinga, Boldog Jolán
és Szent Margit magyarok nagynénje.
Szent Barnabás apostol (június 11-én)
Ciprus szigete – Szalamisz 60) Ez a Bar-
nabás valószínûleg a legjelentõsebb
misszionárius. Föllendítette a pogányok
misszionálását. Fõ tanítása, hogy a pogá-
nyok is az Egyházunk tagjaivá válhat-
nak. Mórus Szent Tamás vértanú június
22-én. London 1478 – London 1535.
Hitvalló családi életét példaként állítja
elénk az Egyház. Az ügyvédek védõ-
szentjévé vált. Június 27-én Szent László
királyunk (1046 – 1095) Uralkodása sors-
döntõ volt történelmünkben.  Képessé-
gével, vitézségével és életszentségével
kivezette a magyarságot a belsõ vesze-
delmek örvényébõl, és megmentette a
külsõ ellenségek halált és pusztulást
hozó támadásaitól. Szent Péter fõapostol
június 29-e. (+ Róma 67) Életének
története páratlan üdvösségtörténeti

jelentõségre emelkedett. Krisztus fõapos-
tolának a története fontossá lett. Lénye-
gére könnyû ráismernünk.

Még sorolhatnám tovább gazdag hité-
letünk tanúit. Mégis biztatlak titeket,
hogy a lelki életeteket nyáron is folya-
matosan ápoljátok. Akkor vagytok szaba-
dok, ha Jézus Urunkhoz imádkoztok, ké-
ritek a Boldogságos Szûzanyát. Ha ezt
megtesszük lelkünkben egyre jobban
szeretjük a mennyei Atyát és sokat szen-
vedett magyar nemzetünk jobbulásáért,
újraegyesüléséért esdeklünk.

Nagyon jó nyári erõgyûjtést és folya-
matos lelki növekedést kívánok. Külön
kiemelve az újonnan megbérmáltjaink és
elsõáldozottjaink testi és lelki növeke-
dését.

Petõháza, 2009. június 2.

Solymos Mihály
plébános

1920. június 4. a trianoni békeszer-
zõdés aláírása, a magyar nemzet gyász-
napja, melyrõl így írt a korabeli tudósító:
„A budapesti templomokban ma délelõtt
megkondultak a harangok, a gyártelepek
megszólaltatták szirénáikat és a borongós
õszies levegõben tovahömpölygõ szo-
morú hanghullámok a nemzeti összeom-
lás fájdalmas gyászát jelentették... Ma
tehát elszakították tõlünk a ragyogó
magyar városokat, a kincses Kolozsvárt,
a Székelyföldet, a Rákócziak Kassáját, a
koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temes-
várt, a vértanúk városát, Aradot és a töb-
bit mind, felnevelt kedves gyermekein-
ket, a drága, szép magyar centrumokat.
Ma hazátlanná tettek véreink közül sok
millió hû és becsületes embert... A város
és az ország némán, méltóságteljesen, de
komor daccal tüntetett az erõszakos béke
ellen. Egész Budapest a gyászünnep
hatása alatt állott.”

A trianoni béke értelmében a Magyar
Királyság területe (Horvátország nélkül)
282000 négyzet km-rõl 93000 négyzet
km-re csökkent. Lakóinak száma 18,2
millióról 7,6 millióra apadt. Bár az elcsa-
tolt területek nagy részének lakossága
nem magyar nemzetiségû volt. Az új
határok mélyén belevágtak a magyar

1920. JÚNIUS 4.
A MAGYAR NEMZET GYÁSZNAPJA

nemzettestébe. Ennek következtében 3,2
millió magyar került a szomszéd orszá-
gok határai közé, tehát a Kárpát-me-
dencében élõ magyarság több mint 1/3-a,
s ennek fele az új határok mellett zárt
tömbökben élt. Ez azt jelenti, hogy lehe-
tett volna az etnikai, nemzetiségi elvnek
megfelelõ, igazságosabb határokat húz-
ni, a gyõztesek étvágya azonban csil-
lapíthatatlan volt. Csehszlovákia kapta
Észak-Magyarország (Felvidék-North-
Hungary-Highlands) és Kárpátalja 63000
négyzet km területét, 1072000 magyar
lakossal. Romániának adták Erdélyt
(Transylvania), valamint a Tiszántúl és
a Bánság (Banate) keleti felét, azaz
102000 négyzet km-t, 1664000 magyar
lakossal. A Szerb-Horvát-Szlovén Király-
ság (Yugoslavia) a Bánság (Banate) nyu-
gati felét, Bácskát, Dél-Baranyát és a Mu-
raközt kapta 21000 négyzet km terület-
ben 465000 magyar lakossal. Ausz-
triához csatolták az Õrvidék (Burgen-
land) 4000 négyzet km-nyi területét
26000 magyar lakossal. Az ország terüle-
ti megcsonkítása mellett a békeszerzõdés
csupán 35000 fõben állapította meg a
magyar haderõ létszámát, ezen kívül
jóvátétel fizetésére kötelezte Magyar-
országot.

Ami a gazdaságot illeti, a korábbi
Magyar Királyságból a termõföld 61,4%-
a, a faállomány 88%-a, a vasúthálózat
62,2%-a, a kiépített utak 64,5%-a, a nyers-
vas 83,1%-a, az ipartelepek 55,7%-a, a
hitel- és bankintézetek 67%-a került a
szomszédos országok birtokába. Románi-
ának és Jugoszláviának részt kellett vál-
lalnia Magyarország anyagi tartozásai-
nak rendezésében a fennhatóságuk alá
került területek miatt. A további intéz-
kedések közé tartozott, hogy nem épül-
het Magyarországon vasút egynél több
sínpárral. Magyarország azokról az Eu-
rópán kívüli területi elõjogokról is le-
mondott, amelyek a korábbi Osztrák–
Magyar Monarchia területéhez tartoztak.
Az elcsatolt területeken az új rezsimek
megbízhatatlannak tartották a korábbi,
többnyire magyar nemzetiségû értelmi-
ségi, hivatalnoki réteget, és sokukat el-
bocsátották. Nagy részük az 1920-as
években Magyarországra települt át,
ahol komoly nélkülözések után is csak
részben találtak munkát.

Az I. világháborút Magyarország
számára lezáró Trianoni békeszerzõdés
aláírása, egyike a magyar nemzet leg-
meghatározóbb eseményeinek. A hábo-

(Folytatás a következõ oldalon!)
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rúban gyõztes hatalmak döntésének
értelmében Magyarországot feldarabol-
ták, a nemzetállamok létrehozása címén
megteremtették Európa egyik legna-
gyobb nemzeti kisebbségét.

„...amennyire erkölcsi kötelességünk,
hogy Magyarországnak ezt a botrányos
kivégzését emlékezetünkben tartsuk,

annyira értelmetlen, sõt káros szakadat-
lanul azon keseregni, hogy velünk hogy
elbántak. Pedig még ma is ezen keser-
günk. Ehelyett azt kellene vizsgálga-
tnunk, fontolgatnunk, hogy hol rontot-
tuk el, hogy miért hagytuk magunkat,
mert 1918 nyarától 1919 tavaszáig, a
kommunista hatalomátvételig tehettünk

volna egyet-mást, hogy miért törõdött
bele az országlakosság- mint már koráb-
ban és majd késõbb is- abba, hogy úgyis
ki vagyunk szolgáltatva nálunk erõseb-
beknek, hát akkor kövessük õket, legye-
nek azok németek, oroszok, amerikaiak
vagy a Valutaalap.” (Nemeskürty István
Meddig várjunk?)

Asztalitenisz bajnokság
Jó hangulatú asztalitenisz bajnokságot tartottunk március 7-én,

a Közösségi Házban. A versenyzõk gyermek és felnõtt kategóriában
mérték össze tudásukat. A küzdelem végére a következõ eredmé-
nyek születtek:

Gyerekek:
1. helyezett: HARSÁNYI RICHÁRD
2. helyezett: MADARÁSZ ÁDÁM
3. helyezett: SEBESTYÉN ALEX

Felnõttek:
1. helyezett: RÓKA NORBERT
2. helyezett: BALOGH JÓZSEF
3. helyezett: PÁLFI CSABA

Gratulálunk az elért eredményekhez!

Lévainé Soós Klára

Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére rendezett megemlé-
kezésre, március 14-én este került sor. Az
ünnepi szentmisét követõen fáklyás
menettel vonultak az ünneplõk a Millen-
niumi Emlékparkba. A megemlékezést
Piskolti Béla polgármester úr köszöntõje
nyitotta meg. Az ünnepi mûsorban
közremûködtek falunk intézményei és
civil szervezetei. Jó volt érezni az össze-
fogást, mely a falu egyesületei és intéz-
ményei részérõl ismét megnyilvánult,
emelve az emlékezés méltóságát.

MÁRCIUS 15.

Április 3-án ismét gyermekzsivajtól
volt hangos a petõházi Közösségi Ház.
Húsvéti játszóházba várták az apróságo-
kat. A már hagyományosnak mondható
rendezvény ismét nagy népszerûségnek
örvendett.

HÚSVÉTI  JÁTSZÓHÁZ
Az óvó és tanító nénik, a gyermekjó-

léti szolgálat munkatársai, a kreatív és
ifjúsági klub képviselõinek vezetésével
húsvéti ajándékokat, ablakdíszeket és
dísztárgyakat készítettek a résztvevõk.
Szebbnél szebb alkotások kerültek ki a

gyerekek kezei
alól.

Ezúton is kö-
szönet a játszóház
lebonyolításában
segítséget nyújtók-
nak, hogy munká-
jukkal hozzájárul-
tak a rendezvény
sikeréhez.

Lévainé
Soós Klára

KÕRÖS GYULA
VILLANYSZERELÕ e. v.

Vállalom:
· Családi házak villanyszerelését

· Lakások villanyszerelését
· Régi lakás hálózatának felújítását

Petõháza, Gyári u. 2.
Tel.: 30/372-77-49,  99/382-158

HORVÁTH PÉTER
Mûszerész, villanyszerelõ e.v.

Vállalom:
· háztartási gépek javítását

· kapumozgatók, földi és mûholdas
rendszerek szerelését

· villanyszerelést, javítást.
Petõháza, Kossuth Lajos utca 15.

Tel.: 70/241 88 90, 99/381-324
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A petõházi Közösségi Ház elsõ alkalommal hirdetett vers- és prózamondó versenyt a környezõ iskoláknak, valamint a
kistérség nyugdíjasainak. 5 iskolából és 5 nyugdíjasklubból, mintegy 34 versmondó érkezett a rendezvényre. A zsûri 5
korcsoportban értékelte a fellépõket, ami alapján a legsikeresebbek értékes könyvvásárlási utalványokat vehettek át. A zsûri
tagjai voltak: Piskoltiné Magyar Marianna és Ivancsicsné Kalmár Andrea tanárnõk, valamint Karner Vilmos tanár úr. Az
eredményhirdetés elõtt a közönség figyelmesen hallgatta a zsûri tagjainak elemzõ értékelését.

A VERSENY HELYEZETTJEI:

1. osztály:
1. helyezett: BUJTÁS BARBARA Petõháza
2. helyezett: JUHÁSZ JÚLIA Nagylózs
3. helyezett: HAVAS VIKTÓRIA Fertõszentmiklós

2. osztály:
1. helyezett: CSISZÁR SZIMONETTA, Petõháza
2. helyezett: RÁKÓCZI BOGLÁRKA, Nagylózs
3. helyezett: FOKI RICHÁRD, Pereszteg

3. osztály:
1. helyezett: ÁBRAHÁM ÁRON BARNABÁS (próza), Fertõszentmiklós
1. helyezett: BEN SASSI JASMIN (vers), Pereszteg
2. helyezett: KALTSITS MÁRK, Pereszteg
3. helyezett: KOCSIS MARCELL, Petõháza

VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

4. osztály:
1. helyezett: NÉMETH ÁRON, Nagylózs
2. helyezett: HAJTÓ CINTIA, Nagylózs

Nyugdíjasok:
Különdíjasok:
ÁBRAHÁM LÁSZLÓNÉ, Sarród
ÁBRAHÁM FERENCNÉ, Petõháza
ORBÁN LÁSZLÓ, Sarród

A zsûri döntése értelmében a 3. osztályosoknál 2 elsõ helyezést osztottak ki, 4. osztályosok versenyében pedig csak az elsõ
és második helyet ítélték oda.

Érzelemdús, tartalmas elõadásokat hallhatott a közönség mind a gyerekek, mind a nyugdíjas versenyzõk részérõl. Hangulatos
délutánnal, szebbnél szebb versekkel, prózával ajándékozták meg a hallgatókat.

Külön köszönet jár a verseny technikai lebonyolításában közremûködõknek:
Segítõk: ASZTALOS GYULÁNÉ, BORS JÁNOSNÉ, FÁBIÁN DEZSÕNÉ, FÜLÖP JÓZSEFNÉ, PISKOLTI BÉLÁNÉ

Civil Börze Kerekasztal beszélgetésre
került sor 2009. április 23-án, csütör-
tökön 13.30 órai kezdettel Petõházán, a
Közösségi Házban. A rendezvényt a
CIKÖH Alapítvány szervezte, célja a
hátrányos helyzetûekért tevékenykedõ
civil szervezetek együttmûködésének
kialakítása volt. A megbeszélésen 9

szervezet képviselte magát. A bemutat-
kozást követõen azokról a problémákról
esett szó, amelyekkel napi munkájuk
során valamennyien találkoznak. Egyet
értettek abban, hogy egyre nehezebb a
mûködéshez szükséges anyagi háttér
megteremtése. Az állami normatíva mel-
lett az adók 1%-a jelenti azt a bevételi

Civil Kerekasztal Börze
forrást, amelybõl finanszírozni tudják
tevékenységüket. Emellett nagyon sok
pályázatot írnak, melyekkel további for-
rásokhoz jutnak. Baksa Tamásné a
rendezvény szervezõje bízik abban, hogy
a kerekasztal beszélgetés kapcsán megin-
dulhat párbeszéd és együttmûködés a
résztvevõk között.

Ingyenes szûrõvizsgálatokkal össze-
kötött egészségdélutánt tartottunk Petõ-
házán a Közösségi Házban április 24-én
17 órai kezdettel. A résztvevõk Ábrahám
Judit kineziológus elõadását hallgathat-
ták meg, aki az allergia kineziológia se-
gítségével történõ kezelésének lehetõsé-
geit tárta fel.

Szigeti Gábor étvágyjavító, immun-
erõsítõ, reform élelmiszereket mutatott

Egészségdélután
be, Majtény Miklósné a herbalife termé-
kek ismertetését vállalta. Az elõtérben
ortopéd matrac bemutató várta az érdek-
lõdõket. Sokan éltek az ingyenes szûrõ-
vizsgálatok nyújtotta lehetõséggel, és
mérették meg vérnyomásukat, vércukor
illetve koleszterin szintjüket. A vizsgá-
latokat dr. Andorka Sándor háziorvos irá-
nyította. Katonáné Vados Hajnalka térí-
tésmentes hallásvizsgálat lehetõségét is-

mertette a résztvevõkkel, melyet Sopron-
ban végeznek. Ezzel kapcsolatban to-
vábbi információ kérhetõ a 30/461 4550-
es telefonszámon.

Ezúton is szeretném megköszönni a
rendezvény közremûködõinek lelkes
munkáját és segítségét.

Lévainé Soós Klára
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Az idén második alkalommal rendez-
tük meg a húsvéti fesztivált Petõházán.
A vidám eseménynek a megújult Közös-
ségi Ház belsõ udvara adott otthont. Pis-
kolti Béla polgármester úr köszöntõjé-
vel, valamint a Fesztivál Rézfúvós Együt-
tes mûsorával indult a rendezvény. A
folytatásban az Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény Kapuvár néptáncosai-
nak fellépése következett. Elsõként a pe-
tõházi csoport mutatkozott be, majd
Nagy Viktor elõadásában Vasi söprûst,
az agyagosszergényi tagiskola két tanu-
lója, Czobor László és Pete Martin elõa-
dásában pedig improvizált Sárközi ver-
bunkot láthatott a közönség. Fellépett

A Föld Napja alkalmából április 25-én
fél tíz órai kezdettel szemétszedést szer-
veztünk, az önkormányzat és a civil szer-
vezetek kezdeményezésével. A takarítási
akcióban részt vett a képviselõ-testület,
polgármester, alpolgármester, a sport-, a
nyugdíjas, valamint a tûzoltó egyesület és
a polgári kör. Felhívásunkhoz szép szám-
ban csatlakoztak a falu lakói is. Megtisztí-
tottuk a cukorgyár, a sportpályák, a
játszótér környékét, a faluba ki és bevezetõ
utak mentén az árkokat. Összegyûjtöttük
az eldobált szemetet, a cukorgyár és a
játszótér környékén kipucoltuk az útpad-
kákat az összegyûlt nagy mennyiségû
szennyezõdéstõl, mely a cukorgyári
teherforgalom miatt képzõdött. A játszó-
térnél lenyírtuk a sövényt, ezáltal jobban
beláthatóbbá vált a terület. Erre azért volt
szükség, mert az utóbbi idõben sajnálatos
módon ismét megszaporodott a játékron-
gálás. Köszönjük a résztvevõknek, hogy
munkájukkal hozzájárultak környezetünk
szebbé, és tisztábbá tételéhez, hogy az
összefogás eredményeképp rendezettebbé
váltak közterületeink.

Tavaszi Fesztivál
továbbá a fiatal néptáncosok-
ból álló Cserény csoport, akik
Bagi és Szatmári táncokat
mutattak be. Színvonalas elõa-
dásukat lelkes tapssal jutal-
mazta a közönség.

Ezután került sor a Közös-
ségi Ház által meghirdetett
rajzpályázat eredményhirdeté-
sére. A felhívásra 40 petõházi
óvodás és iskolás nevezett,
szebbnél szebb alkotásokkal.

A gyermekrajzokból készült kiállítás a
rendezvény ideje alatt megtekinthetõ
volt.

Népszerû volt továbbá a tojásba dobó
verseny, valamint a kvízjáték is. Sokan
utaztak a falunézõ kisvonaton, ahol a
viteldíj egy piros tojás volt.

17.00-tól a délután sztárvendége Mark
lépett a színpadra. Mûsorával kivívta a
fiatal korosztály tetszését. A rendezvényt
a T. Boy Rock Együttes koncertje zárta.
A fiúk igazi utcabáli hangulatot terem-
tettek. A tér táncparketté alakult, s késõ
estig tartó vidám táncmulatság vette
kezdetét.

Lévainé Soós Klára

Tavaszi takarítás
a Föld Napja
alkalmából

Az idei évben május 20-án rendezték
meg az ország legnagyobb lakossági
sportjátékát, a McDonalds’s Kihívás
Napját, melynek célja örömet szerezni a
sport, mozgás segítségével mindenkinek.
Falunk harmadik alkalommal csatlako-
zott a rendezvényhez. Reggel a hivatal
dolgozóinak vezetésével kerékpározás-
sal indult a program. Délelõtt játékos
sportversenyek zajlottak az óvodában, is-
kolában és a sportpályán a peda-
gógusok irányításával. A Magyar
Szabadidõsport Szövetség 11 órai
kezdettel táncolni hívta a ver-
senyben résztvevõ települések la-
kosait. Nyugdíjasaink eleget tet-
tek a felhívásnak, és a néptánco-
sok ebben az idõpontban tartot-
ták próbájukat. A délutáni rendez-
vények tánccal kezdõdtek. 3 órá-
tól Simon András és Simon And-

KIHÍVÁS NAPJA
rásné Zsuzsa vezetésével néptáncóra volt
a Közösségi Házban. 4 órától mozgásos
játékok, görkorcsolyázás, foci, fogócska
vette kezdetét. A tekepálya is nyitva állt
az érdeklõdõk elõtt. Este 6 órakor nõi
tornára, fél 7-tõl aerobikórára vártuk a
mozgást kedvelõ hölgyeket. Köszönjük
a programok lebonyolításában segítséget
nyújtók munkáját, valamint a résztvevõk
aktivitását.

Karner Vilmos tanár úr vezetésével és
irányításával énekkart szervezünk Petõházán.
Várjuk a zene és az éneklés iránt érdeklõdõ
lányok, asszonyok jelentkezését.

Jelentkezés és további információ:Jelentkezés és további információ:Jelentkezés és további információ:Jelentkezés és további információ:Jelentkezés és további információ:
Lévainé Soós Klára: 30/99 33 934Lévainé Soós Klára: 30/99 33 934Lévainé Soós Klára: 30/99 33 934Lévainé Soós Klára: 30/99 33 934Lévainé Soós Klára: 30/99 33 934

Keressük azt a petõházi személyt, aki
rendezvényeinkrõl felvételt készít, s azt a helyi
televízió számára adásra kész állapotba hozza.

További információ kérhetõ Horváthné dr.
Dávid Mária jegyzõ asszonytól a 20/ 2323207,
illetve Lévainé Soós Klárától a 30/ 9933934-es
telefonszámon.

FELHÍVÁS!
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A Múlt évben elkészült tûzoltószertárat Szent Flórián, a tûzoltók védõszentjének
napján szenteltük fel

 A tûzoltók részt vettek az aznapi szentmisén, mely után Solymos Mihály plébános Úr
felszentelte a szertárat. Az eseményen jelen volt Piskolti Béla, falunk polgármestere is.

 Gombos József a tûzoltóság tiszteletbeli parancsnoka házi áldást és feszületet
ajándékozott az egyesületnek a szentelés alkalmából.

 Az ünnepség után a tûzoltók szendvicsekkel és üdítõkkel vendégelték meg a
résztvevõket.

 Ez a bensõséges esemény lezárta az évek alatt elvégzett munkát, mely után
falunk tûzoltóinak méltó helyük lett, ahol felkészülhetnek a rájuk váró feladatokra.

Kürtös Ákos

Flórián napi
Tûzoltószertár szentelés

 Immáron 26. éve ünnepeljük április 29-
én a Tánc Világnapját. Ebbõl az alkalomból
kifolyólag május 24-én vasárnap, egy szép
mosolygós délutánon, a lassan már egy éve
mûködõ Közösségi Ház adott otthont Petõ-
házán, az elsõ alkalommal megrendezett
Táncfesztiválnak.

Lévainé Soós Klárának köszönhetõen,
számos falubeli és környékbeli, táncot
valamilyen formában szeretõ és mûvelõ
szólótáncos és tánccsoport adta elõ mû-
sorát.

Az épület ajtaján belépve az elõtérben
csak úgy izzott a levegõ a mûsorszámra
bemelegítõ és még az utolsó pillanatok-
ban gyakorló szereplõk körében. Fellépõ
ruhájuk kifogástalanul állt mindannyiu-
kon. A lábukon lévõ kis cipellõ pedig
csak úgy lengett a magasba, mikor a kore-
ográfia megkívánta.

Az elõadás megkezdésével elõször az
óvodások produkcióját láthatta a nagyér-
demû közönség.

Majd ezt követte a gyerekek, több
mûfajt felsorakoztató szóló- és csoport-
tánca. Az egész délutánt betöltõ feszti-
válról a felnõttek mûsora sem maradt el.

A mûsor alatt egy megfoghatatlan és
megmagyarázhatatlan érzés keringett a
fejemben.

Vajon ezeket a gyermekeket mi kész-
teti arra, hogy ne a XXI. századnak meg-
felelõ elvárásoknak tegyenek eleget,
mint például az egész napos számítógé-
pezés? Mi késztette õket arra, hogy keser-
ves, nehéz munka árán készüljenek a kö-
vetkezõ fellépésre? Valószínûleg elsõsor-
ban a szüleiknek köszönhetik, hogy a
verbális kifejezés mellett megtanulták a
hangulatukat és érzéseiket más formában,
például a tánc nyelvén kifejezni. Talán
csak az elsõ lépés volt nehéz, aztán jött
magától minden. Annál is inkább ezt

gondolom, mert az
összes fellépõ szemében
az elszántságot, az igaz
átélést láttam tánc köz-
ben.

Jó érzés tudni, hogy
vannak még olyan szeg-
mensei az életünknek,
ahol eltûnnek a határok,
ahol a világ nyelve az
egy és ugyanaz. Nincse-
nek szabályok. Csak a
szabadság létezik, a tánc
szabadsága.

Csiszár Renáta

Táncfesztivál   2009
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A Pe t õ h á z i  K r ón i k a  k o n y há j a
MARGIT SZELET
12 dkg porcukor, 12 dkg vaj, 4 tojássár-

ga habosra keverve, 1/2 citrom leve, 18
dkg liszt, 1/2 citrom héja, pici sütõpor.

Enyhén zsírozott, lisztezett tepsibe
sütjük, kb. 3-4 mm vastagon.

Baracklekvárral megkenjük. 4 tojás-
fehérjébõl kemény habot verünk. 15 dkg
cukorral, 10 dkg darált diót adunk hoz-
zá. Ízesíthetjük õrölt fahéjjal vagy reszelt
citrom héjával.

A lekvárral megkent tésztára tesszük,
közepesen meleg sütõben sütjük. (kb.
150 fokon)

Vaníliás cukrot nem írtam külön, mert
minden édes tésztába lehet tenni.

GUNDEL SERTÉSSZELET
1 kg kicsontozott karajt kevés fok-

hagymával megtûzdelünk és egybe

megsütjük. Hidegen felszeljük és a kö-
vetkezõ masszát halmozzuk rá.

5 dkg vajból 1,5 dl tejjel 3 dkg liszttel
besamelt készítünk. Sót, õrölt borsot,
5dkg reszelt füstölt sajtot, 5 dkg apróra
vágott téliszalámit keverünk.

A megkent hússzeleteket tûzálló tálba
tesszük. 2 dl tejfölt pecsenyelével el-
keverünk a hússzeletekre tesszük. Végül
meghintjük 5-5 dkg reszelt sajttal és koc-
kára vágott téliszalámival. Szép pirosra
sütjük.

Burgonyapürével tálaljuk.
Maradék hidegsültbõl is elkészít-

hetjük.

NÉGERSZELET
40 dkg liszt, 24 dkg vaj, 24 dkg darált

dió, 22 dkg porcukor, 1/2 mokkás kanál
szódabikarbóna, 2 egész tojás.

A tésztát kettévesszük, felébe 1 evõ-
kanál kakaót teszünk.

Világos tésztát tepsibe nyújtjuk,
pikáns lekvárral megkenjük, rá a kakaós
tésztát. Forró sütõbe tesszük, majd a tüzet
mérsékeljük.

Máz: 15 dkg cukor, 2 evõkanál kakaó,
2 evõkanál rum, 1 evõkanál víz, 1/2 evõ-
kanál gyümölcsíz.

Fõzés után 2 dkg vajjal elkeverjük, és
a tésztára tesszük.

TEASÜTEMÉNY
28 dkg liszt, 21 dkg vaj, 10 dkg dió,

12 dkg porcukor, 1 vaníliás cukor.
Pici rummal összeállítani, úgy dol-

gozni vele, mint a húsdarálós keksszel.
Sütés után csokiba mártjuk, de én vaníliás
cukorba forgatva jobban szeretem.

Matematika verseny
6  iskola tanulóinak részvételével

1. osztály
Németh Vivien 3. helyezett
Bujtás Barbara Zsuzsanna 4. helyezett

2. osztály
Magyar Dávid 2. helyezett
Zombó Márk 3. helyezett

3. osztály
Kocsis Marcell 1. helyezett
Ivancsics Andrea 3. helyezett

A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertõszentmiklós
Petõházi Tagintézménye tanulóinak eredményei a 2008/2009-es tanévben

Szavalóverseny
4 iskola tanulóinak részvételével

1. osztály
Bujtás Barbara Zsuzsanna 1. helyezett
Kocsis Barnabás 2. helyezett

Szavalóverseny a Közösségi Házban

1. osztály
Bujtás Barbara Zsuzsanna 1. helyezett

2. osztály
Csiszár Szimonetta 1. helyezett

3. osztály
Kocsis Marcell 3. helyezett

Csipet-Olimpia
4 iskola tanulóinak részvételével

Síkfutás

Bujtás Barbara Zsuzsanna
1. osztály 3. helyezett
Ivancsics Kristóf

2. osztály 1. helyezett
Végh Benjamin Sándor

2. osztály 3. helyezett

Preszler Violetta
4. osztály 2. helyezett

Anyakönyv i   h í rek
A petõházi Polgármesteri

Hivatal 2009. február 1. nap-
jától 2009. május 31. napjáig
terjedõ idõszakra az alábbi anya-
könyvi adatokat közli:

SZÜLETÉS:
-----------------------------------------

HÁZASSÁGKÖTÉS:
2009. 05. 09.

Csürös Ádám és Kalmár Petra

HALÁLOZÁSOK:
2009. 02. 17. Egyed Edit

2009. 04. 06.
Módosné Kizur Júlia

2009. 04. 10.
Somogyi Ferencné

2009. 04. 19.
Virág Jánosné

2009. 05. 06.
Csapó Vendel

2009. 05. 29.
Hadarics Miklósné

2009. 05. 31. Pogátsa Imre
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Gyermeksarok Vakációváró rímekben
Irodalmi szakkörösök versei

Vakáció

Itt a nyár, itt a nyár,
örülök és nevetek.
Itt van most a vakáció
gyerekek, gyerekek!

Vakáció

Milyen jó, na milyen jó
Újra itt a vakáció!
Lent a parton labdázunk,
S közben nagyon vihorászunk.
Kezdõdik a csodás nyár,
S újra itt a szép világ!
Tanulásról szó sem lehet,
Játszhatunk most eleget.
Elbúcsúzunk, megyünk tovább
Remélem még látjuk egymást!

(Horváth Patrícia, Preszler Violetta)

Vakáció

Hova menjünk
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?
Biciklizzünk hegyre
tájra, görkorizzunk
pusztára!
Menjünk le
a Balatonra,
Lubickoljunk
benn a tóban!
Menjünk el
Kecskemétre
kecskét fogni
mekegésre!

(Horváth Vanessza,
Márk Szonja,
Kiss Lívia)

A Petõházi Krónika elõzõ számában
beszámoltunk a Petõházi Sportegyesület
2008-ban elért eredményeirõl és a téli
felkészülésrõl.

Mivel a bajnokságok még javában
tartanak – kivéve a tekézõket –, most a
tavaszi szezon eddigi eredményeit ismer-
tetjük röviden.

A labdarúgóknál a felnõttcsapat foly-
tatja az utóbbi években megszokott jó
szereplését, három fordulóval a befejezés
elõtt az ötödik helyen áll, két ponttal le-

SPORTROVAT
maradva az elsõtõl. Kisebb hullámvölgy
után a legutóbbi fordulóban aratott gyõ-
zelemmel sikerült ismét közelebb ka-
paszkodni az élen állókhoz és reméljük,
hogy idén is valamilyen színû érem ke-
rülhet a focisták nyakába.

Az ifjúsági csapat is jól helyt áll, jelen-
leg a középmezõnyben tartózkodik a
csapat és a hátralévõ mérkõzéseken még
van lehetõség az elõbbre lépésre.

A serdülõcsapat is kezd magára találni,
a fiatal játékosok kezdik megszokni a

versenyszerû szereplést, így már a pont-
szerzés sem marad el.

Tekecsapatunk már befejezte szerep-
lését, a tízcsapatos bajnokságban az 5.
helyen  végzett, ez mindenképpen dícsé-
retet érdemlõ helyezés.

A csapatok teljesítményének részletes
ismertetésére, értékelésre a bajnokságok
befejezése után, a Krónika következõ
számában visszatérünk.

Piskolti Béla
SE elnök

Kirándulok, strandolok,
szaladok a réten.
Átmegyek a barátomhoz,
lejátszunk egy meccset.

(Kocsis Marcell, Tóth Lionel)
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Gyermeksarok

Módos Regina rajza Zombó Rebeka rajza

Óvodások rajzai

É L E T K É P E K

Bemelegítés Delhusa Gjon

Aszfaltrajz verseny Bojtorján koncert
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Családi délelõtt

Gyermeknap, Habakuk Bábszínház

„Kényelem” csapata „Fenegyerekek” csapata

„Vízevés” Pattogatott kukorica szállítása szívószállal
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„Az egészség oly drága gyöngyszem,
mely minden földi kincsek felett való”

Pápai Páriz Ferenc (1649 – 1716)

Manapság változó világunkban egyre
inkább az egészséggel – betegséggel
kapcsolatban sok fogalom átalakulóban
van. A gazdasági, társadalmi és technikai
fejlõdés következtében újfajta felelõsség-
vállalás szükséges az egyén, az ember sa-
ját egészsége megõrzése és megtartása
érdekében.

Most, hogy az orvostudomány egyre
specializálódik, a gyógyításban új és
újabb módszerek, eszközök kerülnek
felhasználásra, mégis bizonyos mûtéti
beavatkozások elmaradhatnak vagy
késõbbre halasztódnak.

Az egészségbiztosító pénztárak kró-
nikus forráshiánya is korlátozhatja a gyó-
gyító és egészségvédõ feladatok idõbeni
elvégzését.

Most, hogy hazánkban bármerre is
járunk, halljuk, látjuk és tapasztaljuk:
növekszik az allergiások, a cukorbete-
gek, a keringési problémákban szenve-
dõk száma. A többi más negatív statiszti-
kákról nem is szólva.

Most kell tudatára ébredni annak,
hogy minden ember felelõs a saját egész-
ségéért. Mindenkinek tenni kell az egész-
sége megõrzése és megóvása érdekében.

A mai embernek újra kell tanulnia jól
alkalmazkodni a természethez, egyben
tisztelni, szeretni és megóvni környe-
zetét, mert csak így lesz képes élvezni az
éltetõ levegõ, a tiszta víz adta örömöt,
az erdõ nyugalmát, az egyszerû és nemes
táplálékok ízét, a vidék szépségét.

Már a régi civilizációk ismert anyagai
és hagyományai is arról tanúskodnak,
hogy az ember szorosan kötõdik a termé-
szethez.

A betegségére való orvosságát a kör-
nyezetében található növényekben talál-
ta meg.

Ezek gyógynövények.

Egészség Mindenkinek
„Fûben fában orvosság” tartja a régi

bölcs mondás.
A gyógynövényeknek nagy múltjuk,

gazdag jelenük és ígéretes jövõjük van.
Hazánkban több mint háromezer nö-

vényfaj él, kb. egyharmadának tulajdo-
nít gyógyító hatást a népi ismeret. Ezek
közül közel kétszáz növény tartalmaz
olyan gyógyító hatóanyagokat -virág-
ban, levélben, gyökérzetben – amelyeket
a tudomány és a tapasztalat is igazol.

A gyógynövényekben megtalálhatók
azok a hatóanyagok, amelyek alkalmasak
az egészség megõrzésére és a betegség
megelõzésére.

Fontos szabály: a gyógynövények
nem „csodaszerek” nem a csodaerejükkel
hanem, a bennük rejlõ értékes hatóanya-
gokkal, helyes indokkal és helyes mód-
szerrel alkalmazva gyógyítanak.

Patikákban, gyógynövényboltokban
beszerezhetõ gyógyteák fogyasztásakor
mindig kérdezzük meg orvosunkat, fõleg
akkor, ha más gyógyszereket is kell szed-
nünk.

Korábban és a jelenben is örök dilem-
ma és vita, gyógyszer vagy gyógynövény,
esetleg más szert használjunk. Vitázni nem
érdemes. A cél az, hogy minden anyag és
eszköz, gyógynövény vagy gyógyszer,
amely a gyógyításra alkalmas, rendelke-
zésre álljon, és szolgálja mindenkor és
mindenhol az emberiség javát.

Van egy régi jó szokás és tanács:
minden háznál legyen kamillavirág,
hársfavirág, bodzavirág meghûléses be-
tegségek esetére és borsmenta, ezerjófû
gyomorpanaszok házi kezelésére.

A gyógynövények felhasználása igen
sokrétû. A gyógyszeriparon kívül az élel-
miszeripar, szeszipar, édesipar, a dohány-
ipar is alkalmaz gyógynövényrészeket
alapanyagként vagy segédanyagokként.

A gyógyteák elkészítésérõl és alkal-
mazásáról:

A legismertebb, a legrégibb, napjaink-
ban is általános alkalmazási formájuk a

vizes kivonatok készítése, amelyeket
közismerten teáknak nevezünk. Amikor
teát iszunk azt mondjuk, hogy ezt az
orvosságformát belsõleg alkalmazzuk.
Külsõleg a vizes kivonatokat pl. száj és
torok öblítésre, inhalálásra, sebek és
bõrbajok öblögetésére, borogatására
használjuk.

A gyógyteák készítésénél követni kell
néhány fontos szabályt:

- az elkészítés módja
- a hatóanyagok természete
- a tea anyag helyes adagolása

Forrázással: virágokból, levelekbõl,
füvekbõl és illóolajat tartalmazó termé-
sekbõl.

A forrásban lévõ vízhez hozzáadjuk a
tea anyagot, az edényt lefedjük, a tûzrõl
levesszük és 10-20 perc állás után ízlés
szerint fogyasztjuk.

Fõzettel: gyökerekbõl, kérgekbõl és
fás növényi részekbõl.

A forrásban lévõ vízhez a teaanyagot
beletesszük, az edényt lefedjük és lassú
tûzön a fõzetet 3-5 percen át forrásban
tartjuk.

Majd a tûzrõl levéve néhányszor meg-
keverjük és 15-30 percig állni hagyjuk.

Szûrjük és a teaanyagban lévõ nedvet
is alkalmas módon kipréseljük.

Áztatással: olyan teafélékbõl készí-
tünk, amelyek hatóanyagai hõre érzéke-
nyek és könnyen elbomlanak, mint pl. a
vitaminok.

Csipkebogyótea készítése. Egy csé-
széhez 6 – 8 órával a fogyasztás elõtt 2
dl langyos vízbe beáztatunk egy evõ-
kanál zúzott csipkebogyót vagy egy ká-
véskanálnyi csipkehúst. Megszûrjük, és
iható hõmérsékletûre melegítjük.

Amennyiben külön utasítás nincsen,
úgy egy csésze tea elkészítéséhez egy te-
tézett evõkanálnyi teaanyagot kell ven-
ni. A gyógyteák elkészítéséhez mindig
tiszta, íz és szagmentes, zománcozott jól
záró fedõvel ellátott edényt kell hasz-
nálni.

Ha naponta több ízben is teáznunk
kell, a napi szükségletet elõre is elké-
szíthetjük, ilyenkor nem édesítjük. Hûtõ-
szekrényben lehet tárolni, felmelegítés
után fogyasztjuk.
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A teákat lehet cukorral, a köhögés el-
leni szereket mézzel édesítjük. A cukor-
betegek az elõírt édesítõszereket hasz-
nálják.

Mikor és hogyan kell a gyógyteákat
inni?

A gyógyteák fogyasztásának idejét és
módját a betegség természete szabja meg.
A reggel és esti teázás javasolt, amennyi-
ben indokolt a napközbeni teázás, akkor
a termosz használata szükséges.

- Az étvágyjavító teákat a fõétkezések
elõtt 15-20 perccel kell meginni.

- Az emésztést serkentõket, az epére
és májra hatókat – amelyek több-keve-
sebb hashajtóhatással is bírnak – a na-
gyobb étkezések után 10-15 perccel fo-
gyasszuk.

- A vese és hólyag bántalmak elleni
teákat naponta több ízben akár víz he-
lyett is lehet fogyasztani.

- Az izzasztó hatású teákat ágyban kell
fogyasztani és nyakig be kell takarózni.

- A köhögéscsillapító és nyákoldó
teákat naponta többször, de lefekvéskor
egy csészével, ugyanis az izgalomban
lévõ nyálkahártyákat bevonja, ezért a
váladék kiürítését elõsegíti.

- A magas vérnyomás elleni teákat
napközben bármikor, de lefekvés elõtt is
indokolt.

- Az idegekre ható teákat a nap bármely
szakában, a nyugodt alvás biztosítására is
el kell fogyasztani egy csészével.

- „Vértisztító” kúrát a tél utolján és
tavasszal szoktak tartani. A népi magya-
rázat azt mondja, hogy a tél folyamán
fogyasztott nehéz ételekbõl lerakódott
salakanyagot ki kell mosni. Ezért a teázás
tulajdonképpen az anyagcsere folyama-
tára hat serkentõleg.

A beszerezhetõ gyógyteák különféle
adagolásokban, csomagolva kerülnek
forgalomba. Az egyedi csomagolásokon
kívül, azonban többféle betegség ellen

tudományosan is ellenõrzött hatású
engedélyezett gyógyteakeverékek áll-
nak a teákat fogyasztók rendelkezésére,
használati utasítással ellátva.

A természetes gyógymódok alkal-
mazása – mint a gyógyteák fogyasztása

– hozzájárulhat az egészség megõrzésé-
hez, az életminõség javításához.

Általánosságban elmondható, hogy az
egészség megõrzésére és védelmére, a
kisebb panaszok kezelésére való törek-
vés olyan felelõsségteljes emberi maga-
tartás, amely minden támogatást megér-
demel.

Jó egészséget mindenkinek!

Szigeti Gábor

Az idei falunapot a hagyományokhoz
képest kissé eltérõ módon szerveztük.
Rendezvényeink már pénteken elkez-
dõdtek, s vasárnapra gyermekprogramot
terveztünk.

Péntek délután 5 órakor a helyi alko-
tók munkáiból összeállított kiállítás ün-
nepélyes megnyitójára hívtuk az érdek-
lõdõket. A mûsorban közremûködtek az
óvodások, iskolások, a nyugdíjas klub
tagjai. Polgármester úr köszöntõjében
arról beszélt, hogy ez a kiállítás is kife-
jezõje annak, hogy sokan vannak közöt-
tünk, akik számára az alkotás fontos
szempont, és a helyiek számára az érték-
teremtés elsõ helyen áll. Jó érezni ezt, s
talán ellensúlyozza kicsit azt a rombolást
és pusztítást, mellyel a cukorgyár mellett
elhaladva nap mint nap találkozunk.

Az óvodások és az iskolások tanév so-
rán készített alkotásaiból a legjobban si-
került darabok kerültek bemutatásra. A
kiállított grafikák és festmények készí-
tõi: Bieder Laura, Horváth Judit, Illésné
Bencsics Renáta, Tóthné Pászli Andrea.
A kézimunkákat Pánácz Éva, Pánácz
Pálné és Piskoltiné Magyar Marianna
készítették.

F a l u n a p  2 0 0 9 .
A fotókiállítás képei Kissné Horváth

Júlia tehetségét dicsérik.
Kiállítóink büszkék lehetnek maguk-

ra, hiszen alkotásaik valódi díszei voltak
Közösségi Házunknak, bizonyítja ezt a
vendégkönyvbe tett, több oldalnyi elis-
merõ bejegyzés, valamint tanúskodik
arról is, hogy a hétvégén nagyon sokan
megnézték a kiállítást. Mi petõháziak is
büszkék lehetünk rájuk, hiszen telepü-
lésünk méretéhez képest rengeteg érté-
kes alkotást tudtunk megmutatni. Na-
gyon sokan érkeztek rendezvényünkre
vidékrõl, akik betértek Közösségi Há-
zunkba, s pozitív élményekkel távoztak.
Õk elviszik településünk hírét a megye,
az ország különbözõ részeibe, s a határon
túlra is.

Szeretnék gratulálni Alkotóinknak,
kívánom nekik, hogy sokszor átélhessék
az alkotás örömét, mert csodálatos dolog,
amivel szabadidejükben foglalkoznak.
Köszönöm, hogy vállalták a nyilvános-
ságot, és megmutatták tehetségüket.

A pénteki nap zárásaként retro disco
várta a szórakozni vágyókat.

A szombati nap programjait a tûzoltók
zenés ébresztõje nyitotta. A délelõtt a

sport és a vetélkedés jegyében telt. Nép-
szerû volt a horgászverseny, melyen a
következõ eredmények születtek: 1 he-
lyezést ért el ifj. Márk Tamás, 2. lett
Rádler Csaba, a 3. helyet Rokob Alajos
szerezte.

9 órától kerékpározásra hívtuk a falu
lakóit. A biciklis csapat Bieder Tibor
vezetésével járta be Petõháza utcáit. 10
órától tûzoltó versenyt láthatott a közön-
ség az ún. B pályán, ahol a következõ
eredmény született: 1. helyezett Eisen-
stadt, 2. helyezett Petõháza csapata.
Ugyancsak 10 órakor kezdõdött a családi
délelõtt elnevezésû programunk, melyen
tréfás, ügyességi vetélkedõ zajlott. A
dinamikusabb mozgást kedvelõk számá-
ra Stefi tartott rövid aerobik foglalkozást,
a többieket pedig Csonkáné Berta Judit
testnevelõ várta, aki a nordic walking
(gyalogló bot) használatát mutatta meg,
s lehetõség nyíl a kipróbálásra is. A beme-
legítés után kezdetét vette az izgalmas
verseny. A csapatok nevet választottak,
csatakiáltást írtak. A versenyszámok közt
szerepelt: „krumpli ültetés”, „vízevés”,
puzzle, kvízjáték stb. Az izgalmas küzde-
lemben 5 csapat vett részt. Az eredmény
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a következõképpen alakult: 1. helyezett
a Vadmacskák, 2. helyezett az Indiánok,
3. helyezett a Fenegyerekek csapata lett.
A kispályás labdarúgó-bajnokságra 5
csapat nevezett. Legjobbnak a Légiósok
csapata bizonyul, s mivel 3 egymás utáni
éven sikerült gyõzedelmeskedniük a
vándorserleg véglegesen a birtokukba
került. Gratulálunk nekik! 2. lett a helyi
fiatalokból szervezõdött No name elne-
vezésû csapat, a harmadik helyet a Szom-
szédok csapata szerezte.

Tekeversenyünk elsõsorban a férfiak
körében volt kedvelt, de a hölgyek is
összemérték tudásukat, s a dobott fák
alapján akár a férfiak mezõnyében is
megállták volna helyüket. A következõ
eredmény született:

Férfiak:
1. hely: Borsodi Csaba,
              Peszlen László
2. hely: Hadarics Ferenc
3. hely: Bencze Zsolt

Nõk:
1. hely: Õsze-Egyed Mónika
2. hely: Pánácz Éva
3. hely: Nagy Alida

Az eredményhirdetésre a rendezvény-
sátorban gyülekeztek a résztvevõk. Az
okleveleket és jutalmakat Piskolti Béla
polgármester úr adta át.

Az ebédrõl a sportegyesület gondos-
kodott. Finom gulyás várta a megfáradt
versenyzõket és szurkolóikat. A szaká-
csok: Takács Csaba, Gyûrû László és
Õsze-Egyed Mónika voltak.

Délutáni programjaink az aszfaltrajz-
versennyel indultak, melynek végére
gyönyörû színes gyermekrajzok díszí-
tették a sátor melletti betont. A zsûrizés
nehéz feladatát Sass Andrásné, Csiszár
Renáta és Bieder Laura látták el. A helye-
zések a következõképpen alakultak:

Óvodások:
1. hely: Both Orsolya
2. hely: Németh Virág
3. hely:Horváth-Kis Katalin

Iskolások:
1. hely: Horváth-Kis Nóra
2. hely: Rádler Alíz
3. hely: Fejes Fruzsina

A sátorban gyülekezõ közönséget 16
órától a Hanság Big Band mûsora szóra-
koztatta, majd a táncé lett a fõszerep.
Nagy taps fogadta a Génius tánciskola
óvodás és gyermekcsoportjait, Tóth
Petra nagycenki kislány elõadásában
brazil samba-t láthatott a közönség. Sali-
na hastánc bemutatója a kelet hangulatát
és varázsát idézte. 18 órakor lépett szín-
padra a délután sztárvendége a Bojtorján.
Ekkorra már a rendezvénysátor zsúfolá-
sig megtelt. Az 1 órás élõ koncert hatal-
mas sikert aratott. A folytatásban a Gyõri
Nemzeti Színház mûvészei vették birtok-
ba a színpadot. Kertes Anna, Lázin Beat-
rix, Krasznai Tamás elõadásában operett,
nosztalgia és musical slágerek szólaltak
meg. A produkciót vastapssal jutalmazta
a lelkes közönség. Ezután került sor a
csornai Romungro-fiúk mûsorára. Elõa-
dásukban autentikus folklórt és cigány
népzenét hallgathatott a közönség.

Közben elkészült az egyesületek által
fõzött vacsora is. Szakácsaink a követ-
kezõk voltak: polgári kör képviseleté-
ben: Horváth Zoltán és Kovács József, a
horgászegyesületet Pálosi Tamás, Bencze
Zsolt, Németh János képviselte, továbbá
ízletes vadpörköltet készített Bak István
és Szántó Tamás.

Falunapi mulatságunkat bál zárta. A
jókedvrõl a Club7 gondoskodott. Az
éjszaka sztárvendége Delhusa Gjon 10
órakor lépett színpadra, mûsorával to-
vább fokozta a jókedvet és a kiváló han-
gulatot.

Vasárnap a gyermekeknek kínáltunk
programokat a Gyermeknap és búcsú
kapcsán. Ezeket a játszótérre terveztük,
azonban a bizonytalan idõjárás miatt a
rendezvénysátor mellett döntöttünk. A
borongós idõ nem vette kedvünket, hi-
szen minden eddiginél többen vettek
részt a Habakuk Bábszínház elõadásán,
mely ismét magával ragadott picit és
nagyot egyaránt. A mûsort követõen so-
kan készítettek karkötõt, nyakláncot a
bõrmûves játszóházban, vagy éppen ug-
ráltak a légváron, illetve vattacukrot fala-
toztak.

Köszönöm mindenkinek, aki munká-
val, vagy szervezéssel hozzájárult a falu-
napi rendezvényeink sikeréhez, minden-
kinek kellemes nyarat és nyaralást kívá-
nok!

Lévainé Soós Klára

Felhívás
A vakáció ideje alatt, ebben az évben

is szervezünk napközis nyári tábort.
Idõpont: 2009. július 13-17-ig,
naponta 8.00-16.00 óráig.
Tervezett helyszín: az iskola.
A részvétel ingyenes.
Tevékenységek: kézmûves foglalko-

zások, túrázás, sport- és szabadidõs fog-
lalkozások. Táborzárás péntek este tábor-
tûzzel.

Tízórait és uzsonnát minden gyermek
otthonról hoz. Ebédet igény esetén térí-
tés ellenében biztosítunk.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A tervezés könnyítése érdekében kér-

jük, hogy elõre jelezze gyermeke részvé-
teli szándékát, valamint ebéd iránti igé-
nyét.

Jelentkezni június 30-ig lehet a Közös-
ségi Házban.


