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Legértékesebb kincsünk a
Föld!

Aki egyszer átélt egy súlyos
betegséget, átértékeli az egész
életét, látja mi fontos az élet-
ben. Mi is értékeljük át éle-
tünket! Gondolkodjunk el
azon, hogy hiába a pénz (ami
boldogít) és hiába van egész-
ségünk (legfontosabb), ha
nincs hol élnünk, ha elpusztul
a Föld! Miért mondjuk egy új
élet születésekor: „nincs fonto-
sabb annál, hogy egészséges
legyen”, ha nem lesz hol élnie!
Miért vannak gyerekeink? A
bizonytalan, reménytelen vi-
lágba küldjük õket? De bele-
gondoltunk már abba, hogy a
jövõ nemzedékének lesz-e le-
hetõsége gyönyörû bolygónk
szépségeit élvezni! Mindenki
tehet a Föld érdekében! Ki töb-
bet, ki kevesebbet. Tehetünk a
szebb és boldogabb jövõért, ha
nem akarjuk halálra ítélni gye-
rekeinket, unokáinkat! Meg kell
próbálnunk változtatni élet-
mdunkon! Mindenkinek cse-
lekednie kell! A politikusoknak,
vezetõknek még többet, hisz
az irányítás az õ kezükben
van.

(Folytatás a 2. oldalon!)

Köszöntöm a Petõházi Krónika Tisz-
telt Olvasóit. A Képviselõ-testület 2010.
február 15-én tartott ülésén tárgyalta az
Önkormányzat 2010. évi költségveté-
sének 1. fordulóját. A költségvetésünk
fõbb számadatai: bevételi és kiadási
oldal: 432.067.000 Ft. Tartalék:
236.963.000 Ft.

Tervezett beruházásaink: zárt rendsze-
rû csapadékcsatorna építés a Kinizsi Pál
u. ABC-tõl a Petõfi utcai becsatlakozásig,
valamint a Petõfi S. utca és József A. utca.
A beruházásokat a vízjogi engedélyek
kézhezvétele után tervezzük indítani.
Járda építésére a belsõ horgásztónál ke-
rül sor a Dózsa Gy. utca és a Petõfi utca
összekötéseként.

2010 januárjában pályázatot nyújtot-
tunk be a Cukorgyárak bezárásával kap-
csolatos Nemzeti Diverzifikációs Pro-
gram keretében. A pályázat négy hely-
színt érint. A Közösségi ház felsõ emele-
tén, akadálymentesítéssel kialakításra
kerül cukoripari és helytörténeti kiállítás,
valamint kisebb elõadótermek. A teke-
pályán külsõ homlokzati szigetelés,
nyílászáró csere, tetõhéjazat csere és tel-
jes belsõ festés valósul meg. A Dózsa Gy.
utcában- mint ahogy az a lakossági köz-
meghallgatáson ismertetésre került – egy
jelentõs zöldterület fejlesztés lesz, parko-
sítással pihenõhelyek kialakításával. Saj-

nos itt a meglévõ járda felújításra nem
lehetett pályázni, így azt Önkormány-
zatunk önerõbõl vállalta. A negyedik
helyszín a ravatalozó festése és külsõ
faszerkezeteinek mázolása. A pályázat
100%-os nettó finanszírozott, így önkor-
mányzatunknak az áfa összege jelenti az
önerõt. A pályázott összeg 44.538.409
Ft, önerõ11.134.602 Ft. A pályázatok
elbírálására várhatóan az elsõ félévben
sor kerül.

Ugyancsak pályázatból szeretnénk a
tekepálya vizesblokkjainak felújítását
megvalósítani. A pályázott összeg itt:
1.708.488 Ft,  az önerõ 427.122 Ft.

Az iskola épületében található lakást
felújításával, átalakításával összekap-
csoljuk az iskolával. Nagyon kedvezõen
alakulnak az iskolai osztálylétszámok,
így szükségessé válik új tanterem kiala-
kítása. Az átalakításra az iskolai nyári
szünetben kerül sor.

Az önkormányzat költségvetése a
2010-es évben is lehetõséget biztosít
arra, hogy az elõzõ évekhez hasonlóan
biztosítsuk támogatásainkat, itt csak a
nagyobbakat kiemelve: egyesületeink
támogatása, nyugdíjas utalványok, a
tankönyvtámogatás, beiskolázási támo-
gatás, Bursa pályázat, HPV védõoltás
költségeinek átvállalása.
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(Folytatás az 1. oldalról!)

Továbbra is minden ingatlan részére
biztosít önkormányzatunk a 2010-es
évben egy 3 m3-es konténert. A konténert
a Rekultív Kft-nél lehet igényelni a 99/
544-088-os telefonszámon.

Önkormányzatunk a településõr fog-
lalkoztatására kiírt pályázaton 1 fõ fog-
lalkoztatásra kapott lehetõséget. Február
1-tõl Riedinger Attilát foglalkoztatjuk
településõrként. Telefonszáma: 05-20-
58111071. A településõr foglalkoztatá-
sának költségei teljes egészében állami
finanszírozottak.

Horváthné dr. Dávid Mária
jegyzõ

A sikereinkrõl, elért eredményeinkrõl,
illetve a beíratásról szeretném tájékoz-
tatni a Kedves Olvasókat.

A Sopron – Fertõd Kistérség Többcélú
Társulása Óvodák számára gyermekrajz-
pályázatot  hirdetett  a Sopron – Fertõd
Kistérség közigazgatási területén mûködõ
óvodák és tagóvodák részére. Rajzpá-
lyázaton gyermekeink is részt vettek. Nagy
lelkesedéssel készültek a gyermek mûal-
kotások, különféle technikák, papírok,
anyagok felhasználásával. Szinte vala-
mennyi nagycsoportos önként kivette ré-
szét a munkában. Az elkészült mûveket a
fertõszentmiklósi óvodába kellett eljuttatni.

Meghívót kaptunk az ünnepélyes díj-
átadóra. Izgalommal, bizakodással ké-
szültünk a nagycsoportosokkal az ünnep-
ségre, melyen az 1. helyezést a mi gyer-
mekeink érték el, a pályázó óvodák kö-
zül.(Ágfalva, Egyházasfalu, Fertõd, Fertõ-
homok, Fertõrákos, Fertõszentmiklós,
Fertõszéplak, Harka, Hegykõ, Iván, Kópháza,
Lövõ, Nagycenk, Nagylózs, Pereszteg,
Sopronhorpács,  Sopronkövesd, Zsira.) A

Kincseskert Óvoda Hírei
gyermekek nagyon boldogok voltak, hiszen
a sok-sok beérkezett rajz közül a mi óvo-
dánké lett a legjobb. Izgatottan keresték a
maguk rajzát, de megnéztük a többi cso-
dálatos mûalkotást is. Úgy gondolom, a zsûri
igazságosan döntött, mert a mi gyermekeink
valóban saját maguk által készített alko-
tásokkal versenyeztek. Ezt a zsûri az érté-
keléskor külön kiemelte.

Az újságban egy-két kisgyermek raj-
zában gyönyörködhetünk.

A jutalmunk 120.000 forint volt,
melyet rajzeszközökre költhettünk. Egy
nagy rajztáblát és rajzeszközöket vásárol-
tunk belõle, de természetesen a versenyen
részt vett gyermekeket is megjutalmaztuk
egy-egy krétakészlettel.

A „Szakmai és informatikai fejlesztési
feladatok támogatása” pályázaton, me-
lyet az állam írt ki, óvodánk is sikeresen
pályázott, 499.000 forintot nyertünk. Eb-
bõl az összegbõl megújulhat a gyerme-
kek öltözõszekrényei, de ágyakat és ágy-
nemût is vásároltunk belõle.

(Folytatás a 20. oldalon!)
Sikeres pályázat
Az Országos Informatikai Programiro-

da tavaly novemberben pályázatot hirde-
tett „Informatika a közoktatásban” cím-
mel. A pályázat célja a közoktatási intéz-
mények számítógépparkjának bõvítése
- komplett számítógépes szolgáltatási
csomagok segítségével, a szokásosnál
kedvezõbb feltételekkel -, illetve segí-
teni a meglévõ, elavult gépek korsze-
rûbbre váltását.

Önkormányzatunk és iskolánk élt e
pályázati lehetõséggel, aminek eredmé-
nyeként – a régi, elavult gépek helyett -
8 db márkás, felújított számítógéphez
jutott intézményünk 336 000,- Ft-ért, a
piaci érték 50 %-áért. Tanulóink nem
csak tanórán, de délutáni szabadfoglal-
kozás keretében is használhatják az inter-
netes gépeket, ami nagy elõnyt jelent
késõbbi tanulmányaikban. Köszönjük.

Iskolánkban
történt

Az elsõ félévrõl
Január 15-én zártuk az iskolában az

elsõ félévet. Örömmel mondhatjuk, hogy
nincs olyan tanulónk, aki az elsõ félévi
követelményeket nem teljesítette.

Gyermekeink 30 %-a kiválóan, 53 %-
a jól és 17 %-a megfelelõen teljesített.

Legtöbben képességeiknek megfele-
lõen teljesítenek, de vannak olyan diák-
jaink, akik nagyobb szorgalommal, kitar-
tással jobb eredményeket érhetnének el.

Nevelõink korrepetálásokon és sok-
szor szabadidejük terhére is próbálják a
tanulók munkáját, tanulását segíteni.

Szavalóverseny
Tanulmányi versenyeken is részt vet-

tünk, és részt veszünk a jövõben is.

Nemrégiben - Nagylózson - 8 tanu-
lónk szerepelt szavalóversenyen:

Both Orsolya és Gyõrfi Cintia 1. osz-
tályos, Bujtás Barbara és Németh Vivien

2. osztályos, Csiszár Szimonetta és
Rádler Aliz 3. osztályos, Kocsis Marcell
és Tóth Lionel 4. osztályos tanulók.

Közülük Gyõrfi Cintia 2. és Németh
Vivien 3. helyezést ért el a saját korosztá-
lyában, de a többiek is nagyon jól
teljesítettek. Gratulálunk!

Tanulóinknak és Szüleiknek kitartást,
türelmet, szorgalmat, sok örömet és jó
egészséget kívánok a második félév
munkájához!

Sass Andrásné
tagintézmény-vezetõ
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(Folytatás az 1. oldalról!)

Talán rájövünk arra, hogy a pénz
nem old meg mindent, nem vásárol-
hatunk rajta még egy kék bolygót!
Mondhatjuk, mi csak egy csepp va-
gyunk a tengerben, de lehet, hogy
ettõl az egy csepptõl függ, hogy a kék

bolygó életben marad-e! Mit tehetünk?
Takarékoskodjunk az energia, víz

felhasználással! Autó helyett, ha lehet,
közlekedjünk kerékpárral, tömegköz-
lekedési eszközökkel, vagy sétáljunk!
Tudatosabban vásároljunk, gondolva arra
hány millió tonna szemetet termelünk!
Vegyszerekkel ne károsítsuk környeze-
tünket! Ne dohányozzunk, mert kör-
nyezetünknek is ártunk! Szelektíven

gyûjtsük a hulladékot! Ültessünk
minél több fát! Mutassunk példát, kör-
nyezettudatos életmódunkkal! Ne
várjunk az utolsó pillanatra! Most kell
cselekednünk! Azért, hogy ne csak mi
élvezhessük e csodás Föld szépségeit,
de gyerekeink és unokáink is!

Tóthné Pászli Andrea
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Egyházközségi hírek

Kedves Testvérek!
Gyakran kijelentjük, hogy a tegnap

már elmúlt. A tavalyi év lezárult. A lezaj-
lott eseményeken már változtatni nem
tudunk. Ne bolygassuk a múltat, mert
csak a régi sebeket és sérelmeket idézzük
meg. Vagy szépet mondjunk, vagy sem-
mit se beszéljünk. Mintha a letöltött éve-
ink, évtizedeink egy kissé félelmetes ta-
buvá válnának.

Ezek ellenére szervezetünk, idegrend-
szerünk, gondolkodásunk mindent meg-
õriz abból, ami velünk kapcsolatban már
történt. Még olyan múlt eseményét is
hordozzuk magunkban, amelyeknek
nem is voltunk részesei, de hallottunk
róla, vagy valaha olvastunk egy régmúlt
igaz történetrõl.

Nagyböjt idejében, mint elõkészület a
húsvéti nagy ünnepre, a múltunkat vizsgál-
juk, és a tetteinknek a hatásait. Nemcsak
azt, hogy mi volt a jó és a rossz, hanem

lelkünkben mennyi rendezett vagy éppen
lerendezetlen emberi kapcsolat van. – A
múltról beszélünk, mert csak tiszta lélekkel
érezhetjük Jézus Urunk feltámadási örö-
mét. Az idõsebb emberek is emlékeznek a
múltjukra és elmondják az örömeiket és
küzdelmeiket az unokáiknak. Szívükben
várják, hogy a letöltött földi életük után
jutalmul majd egy szebb jövõt kapjanak a
feltámadt Jézustól. – Nehéz kõszív helyett,
élõ, szeretõ és fogékony szívet adjon a
Teremtõ jó Isten.

Sokat szenvedtünk és vezekeltünk a
múltbéli életünk végett. Sok az óhajto-
zás. Látjuk, hogy továbbra is vannak,
akik még nem találják meg e helyes éltetõ
lelkületet. Mindezen okán kívánjuk,
hogy jobb földi létünket a lelki növeke-
déseink okozzák: személyre és a család-
jainkra, valamint közösségeinkre vonat-
kozóan.

Tudjuk, hogy Szent az Isten, azaz kí-
vánjuk az igazságot, a szépet, a jóságot.
Ezeket ma is keressük, és Jézustól várjuk
mindezeket: a Megváltótól. Embertõl ak-
kor kaphatunk jó segítséget és támoga-
tást, ha õket is Isten Lelke vezérli. – Jézus
önmagáról mondja, hogy Õ az Út. Legyen
meg a Te akaratod, Jézus felhívja a figyel-
münket, hogy váljunk szabaddá, azaz e
„megkötözött” világban lelki szabad-
ságban éljünk.  -  Vannak, akik sorsot vet-
nek, valamiféle mágikus trükköket keres-
nek, hogy jó emberi számítással élhesse-
nek, azonban ez távol áll tõlünk. Isten
gondot visel ránk, fiát áldozta fel értünk,
hogy reményünk minding meg is legyen.

Sok megfogalmazatlan vágyakozás és
remény kél szívünkben, mert tudjuk,
hogy Jézus erejében akár a hirtelen válto-
zásokban boldogabban és bizakodóbban
élhetünk.

Március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony fél 6-kor
Március 26-án, pénteken indulok a betegekhez a húsvéti
szentgyónás és szentáldozás elvégzésére.

Nagyhét:
Március 1-én, Nagycsütörtökön este fél 7-kor szentmise
Március 2-án: Nagypéntek, délelõtt 9 óra: keresztút,

fél 7-kor kereszthódolat és passió
Március 3-án: Nagyszombat: feltámadási szentmise

és ételszentelés este 7 óra
Március 4-én: Húsvét ünnepén délelõtt fél 11-kor lesz

a szentmise
Március 5-én: Húsvét-hétfõn délelõtt fél 11-kor lesz

a szentmise

Elõre jelzem, hogy községünkben 6 elsõáldozó lesz, az elsõ-
áldozás ideje: május 16-án, vasárnap, délelõtt fél 11-kor.

Elsõáldozandók:
Csiszár Szimonetta, Petõháza, Kossuth Lajos utca 9.

Húsvéti rend
Ivancsics Kristóf, Petõháza, Ifjúság utca 26.
Madarász Dániel, Petõháza, Dózsa György utca 25.
Németh Mendi, Petõháza, Ifjúság utca 31.
Rádler Alíz, Fertõendréd, Szent István u. 90.
Boha Gábor, Fertõszentmiklós, Petõfi Sándor utca 32.

A bérmálás idõpontja 2010. május 8. szombat 15 óra

Bérmálkozóink:
Ivancsics Máté Petõháza, Kinizsi P. u. 17/b
Nagy Kristóf Petõháza, Kinizsi P. u. 34.
Kámán Dániel Petõháza, Kinizsi P. u. 81.
Kuslics Gergely Petõháza, Kinizsi P. u. 11.
Kiss Evelin Petõháza, Dózsa Gy. u. 13.
Kovács Dániel Petõháza, Ifjúság u. 25.
Kovács Ágnes Petõháza, József A. u. 18.
Madarász Ádám Petõháza, Dózsa Gy .u. 25.
Szabó Bence Petõháza, Mátyás kir. u. 10.

Solymos Mihály

„Fogadj örökbe!”
Tisztelt Petõházi Lakosok!
A „Petõházáért” Közalapítvány évek óta virágládákat he-

lyez ki a község különbözõ pontjain. Sajnos azonban a kiülte-
tett virágok locsolása, gondozása nem megoldott, mivel a Köza-
lapítványnak alkalmazottai nincsenek, a Kuratórium tagjai tisz-
teletdíj nélkül, társadalmi munkában végzik munkájukat.

A Közalapítvány fontosnak tartaná, hogy a falu képét ked-
vesebbé, színesebbé tegye, ezért idén is szeretné a virágládákat

idényjellegû virágokkal beültetni, illetve a villanyoszlopokon
kialakított karikákba is szeretne muskátlit elhelyezni.

Kérjük azokat az önként vállalkozó lakosokat akik úgy gon-
dolják, hogy egy-egy virágládáról, illetve villanyoszlopon lévõ
muskátliról gondoskodni tudnának, jelentkezzenek a Kuratóri-
um elnökénél (dr.Hadaritsné dr. Garamvölgyi Katalin), vagy tit-
káránál (Horváthné Pálosi Kornélia), hogy a jelentkezõk
számától függõen ki tudjuk alakítani, mely virágládákba, il-
letve mely villanyoszlopokra kerüljenek virágok.

„Petõházáért” Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke
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Krónika

2009-ben 4. alkalommal került meg-
rendezésre az Adventi gyertyagyújtás elne-
vezésû vidám, ünnepváró délután Petõhá-
zán. A program idõpontja rendhagyó volt,
hiszen a korábbi évek gyakorlatával
ellentétben nem advent 1. vasárnapján, ha-
nem dec. 6-án a 2. vasárnapon tartottuk
meg ezt a rendezvényt. Döntésünket az
indokolta, hogy a délután fõ eseménye a
Mikulás érkezése, épp erre a napra esett.

A programok a hagyományos rend sze-
rint zajlottak. Fél 4-kor lépett színpadra
a Club 7 együttes, s zenéjükkel megte-
remtették az alaphangulatot a folytatás-
hoz. Horváthné dr. Dávid Mária jegyzõ

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
asszony köszöntõje után, Ábrahám Fe-
rencné verselõadását hallgathattuk, majd
a nyugdíjas klub énekkarának mûsora
alatt kigyúltak a fények a falu karácsony-
fáján, s a Betlehemben is. Az esti szürkü-
letben ünnepi fényben ragyogott a tér.

A várakozás hangulata tovább fokozó-
dott. Nagy volt a sürgés-forgás a sátraknál
is, ahol pogácsa, forralt bor, tea volt kap-
ható, s kézmûves termékek közül válo-
gathattak az érdeklõdõk. A sült gesztenye
és a sült alma kellemes illata betöltötte az
egész teret. Az idei évben elsõ alkalom-
mal mézkóstoló is várta a térre kilátoga-
tókat. A gyerekek körében egyre nagyobb

izgalom lett úrrá, amikor megérkezett a
Mikulás. Ebben az évben a tûzoltók
segítették érkezését. Krampuszai zsákban
hozták az édességet az apróságoknak. Az
óvodások és iskolások kedves mûsorral
köszöntötték Õt, mely kivetítõn is látható
volt, így a távolabb állók is követhették
az elõadást. Ezt követõen a gyerekek
külön is köszönthették a jóságos Miku-
lást, aki néhány jó szóval és édességgel
ajándékozta meg õket. A vidám vásári
forgatag a Mikulás távozása után foly-
tatódott. A Club 7 ismét színpadra lépett, s
8 óráig vidám zene töltötte be a teret.

Lévainé Soós Klára

Adventi programjaink sorát a falu-
karácsony és a karácsonyi koncert zárta.
Falukarácsonyunkat hagyományaink-
hoz híven advent 4. vasárnapján tartot-
tuk a Közösségi Házban. A 15 órakor
kezdõdõ ünnepségre a díszterem zsúfo-
lásig megtelt vendégekkel. Polgármester
úr karácsonyi köszöntõjét követõen ke-
rült sor a „Petõházáért” Emlékérmek
átadására. Az idei év díjazottjai:

- Hegedûs Lászlóné pedagógus, aki a
gyermekek nevelése és oktatása terén
végzett munkájáért vehette át a díjat.

- Karner Vilmos tanár úr, a nyugdíjas
énekkar felkészítéséért és vezetéséért

Falukarácsony, karácsonyi koncert
részesült kitüntetésben.

- Kövesházi István, akinek a Sport-
egyesület és a helyi sportélet terén vég-
zett munkáját ismerte el Önkormányza-
tunk az emlékéremmel.

Ezután az egyesületek és intézmények
karácsonyi mûsora következett. Az óvo-
dások Betlehemes játéka után az Ifjúsági
Klub fiataljai karácsonyi zeneszámokat
adtak elõ. Ezt követõen a nyugdíjasok
léptek a színpadra. Az énekkar elõadá-
sában karácsonyi dalcsokrot hallhatott
a közönség. Horváth Tiborné Dutka Ákos
Karácsony címû versét mondta, Ábrahám
Ferencné tolmácsolásában pedig Endrõdi

Sándor Karácsony címû versét hallhat-
tuk. A délutánt az általános iskolások mû-
sora zárta, akik karácsonyi versekkel és
színdarabbal járultak hozzá az ünnepi
hangulat fokozásához.

December 21-én a Fertõszentmiklósi
Pedagógus Nõikari Egyesület és a Gyer-
mekkórus közös karácsonyi koncertjét
hallhatta a közönség a Közösségi Ház-
ban. A színvonalas elõadást a hallgatóság
vastapssal díjazta. A koncert méltó zárása
volt adventi rendezvényeiknek, igazi
meghitt karácsonyi hangulatot teremtve
segített ráhangolódni a közelgõ ünne-
pekre.

2009. dec.2-án Pomázi Zoltán, a
(Bojtorján zenekar énekese) mikulás-
váró koncertjének adott otthont Közös-
ségi Házunk. A program iránt nagy volt
az érdeklõdés a környezõ településekrõl
is. Óvodások, iskolások érkeztek Fer-
tõdrõl, Fertõendrédrõl és Fertõszéplak-
ról. A díszterem zsúfolásig megtelt,
amikor felcsendültek az elsõ ismerõs
dallamok. A gyerekek együtt énekel-
ték az elõadóval a Micimackó, a Szán-
csengõ nótáját.

(Folytatás a következõ oldalon!)

Gyermekmûsor
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(Folytatás a 4. oldalról!)
Lehetõség nyílt arra is, hogy a bátor

vállalkozó kedvû gyerekek a színpadra
lépjenek s az elõadóval énekelve, ze-
nélve megmutassák ritmusérzéküket,
tehetségüket.

Rögtönzött rajzversenyre is sor ke-
rült, melyen az elõadó által kihívott
gyerekek mutathatták meg rátermettsé-
güket. Az értékelésnél a közönség töl-
tötte be a zsûri szerepét, s szavazataik
alapján Pomázi Zoltán hirdette ki az
eredményt, mely nem is lehetett más,
mint döntetlen. A színpadi szereplést
vállaló gyerekek jutalma pedig az
elõadó egy-egy CD lemeze lett. Ugyan-
csak ezt az ajándékot kapták a koncertre
ellátogató óvodák és iskolák is, melyet
az intézmények képviselõi vettek át.

A kellemes, vidám hangulatú elõadá-
son szinte észrevétlenül repült el az 1
óra, s a résztvevõk új élményekkel gaz-
dagodva tértek haza.

Lévainé Soós Klára

Csáti Angéla festményeibõl összeállí-
tott kiállítás megnyitójára került sor
2010. január 9-én a Közösségi Házban.

Csáti Angéla pedagógus végzettségû,
magyar szakos tanári és gyógypedagógusi
diplomával rendelkezik. Az élet úgy hozta,
hogy festészettel kezdett foglalkozni.

Tagja a Rába Paál László Képzõmû-
vészkörnek, s a kör csoportos kiállításain
több alkalommal is szerepelt, mint amatõr
festõmûvész. Képei megjelentek a „Tõlem
Neked” címû verseskötetben, valamint az
évenként megjelenõ Beõthy Palettában
is. Részt vett a Gyõrben rendezett rene-
szánsz pályázaton, ahol reneszánsz díjban
részesült. Az elmúlt évben Gyõr adott
otthont a Munkácsy kiállításnak. Ez al-
kalomból készített egy Munkácsy máso-
latot, mellyel a festõóriás Munkácsy
Mihály iránti tiszteletét kívánta kifejezni.
Ez a zsûrizett kép Közösségi Házunkban
is megtekinthetõ volt.

A kiállítást Sz. Nagy Sándor festõmû-
vész nyitotta meg. Az ünnepi mûsorban

közremûködött Ábrahám Ferencné, aki
Várnai Zseni Csodák csodája címû versét
mondta el, Ihász Mónika, Horváth-Kis
Nóra, Lévai Klára elõadásában pedig a
Kormorán együttes Amíg élünk címû
dalát hallhatta a közönség.

A kiállítás január 22-ig volt megte-
kinthetõ a Közösségi Ház nyitvatartási
rendjében. Sokan éltek ezzel a lehetõ-
séggel, észrevételeiket és a kiállításon
kapott élményeiket pedig vendégköny-
vünkbe jegyezték le.

Lévainé Soós Klára

Festménykiállítás

Január 15-én a doni áttörés évfordulója
alkalmából került sor a Magyarország sze-
repvállalása a II. világháborúban címû
elõadás megtartására, a Közösségi Házban.A
rendezvény elsõ perceiben a II. Magyar
Hadsereg katonáira emlékeztünk, akik 67
éve a Donnál Magyarországért harcoltak.
Hazájukért küzdöttek országunk határaitól
mintegy 2000 km távol, az utolsó lehele-

Megemlékezés a doni áttörés évfordulóján
„Katonáink nyugodjanak abban a földben, amely befogadta õket.

Emléküket itthonról is megõrizzük, tragédiájukra örökké emlékezni fogunk.”
(ifj. Sarkady Sándor - Szabó Péter Soproniak a Don-kanyarban)

tükig. Azokra gondoltunk, akik a doni pok-
lot megjárták, s családtagjaikra is, akik évti-
zedekig várták vissza a férjet, apát, testvért,
rokont. Akiknek életébe visszavonha-
tatlanul beleivódott a tragédia.

„A 20. század Mohácsaként” is szok-
ták nevezni a doni katasztrófát, azonban
amíg a mohácsi síkon huszonhatezer ma-
gyar vitéz veszett oda, a Don-kanyarnál

ötvenötezerre tehetõ a hõsi halált haltak
száma, a II. Magyar Hadsereg vesztesége
megközelítette a 150 ezer fõt.

Január 12. a doni áttörés napja, em-
lékeztet a borzasztó halálra, egy kis or-
szág szenvedésére és 150 ezer magyar
hõsre, a mi hõseinkre. A II. Magyar Had-
sereg megsemmisülése nagyon sokáig
tabutéma volt, amirõl csak hallgatni le-
hetett. A túlélõk közül már kevesen van-
nak köztünk. Õk azok, akiknek miután
hazatértek a frontról vagy a hadifogság-
ból, hallgatni illett mindarról, amit átéltek.

A megemlékezés után Németh László
iváni iskolaigazgató elõadását hallhatta
a közönség, melyben rávilágított arra a
tényre, hogy Magyarország a földrajzi
elhelyezkedésébõl, valamint a történel-
mi elõzményekbõl adódóan nem kerül-
hette ki azt a szerepet, amelyet a világhá-
ború során betöltött. Az elõadást követõ-
en kötetlen beszélgetés alakult ki az elõa-
dó és a résztvevõk között.

Lévainé Soós Klára
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A korábbi években december második
fele, valamint január eleje volt a tél leghi-
degebb idõszaka. A korcsolyázás szerel-
mesei közül többen már le is mondtak
arról, hogy az idei szezonban korizhas-
sanak a petõházi tavon. Az õsi mondás,
miszerint „a kutya nem ette meg a telet”
az idén azonban igaznak bizonyult. Ha
kicsit késve is, de a január végi kemény

Jégparti, Petõháza

hidegeknek köszönhetõen ismét megfe-
lelõ vastagságúra hízott a jég a petõházi
horgásztavon, s hamarosan birtokba ve-
hették azt a téli sportok kedvelõi.

Január 31-én, vasárnap jégpartira vár-
ták a korcsolyázni, csúszkálni vágyókat.
3 óra körül megtelt a jég. A petõháziak
mellett sokan érkeztek a környezõ telepü-
lésekrõl is. A legkisebbek szánkóztak, s

rövidesen kezdetét vette a hokimérkõzés.
A hangszórókból áradó vidám zene fo-
kozta a jókedvet, s a legügyesebb korcso-
lyázók a ritmushoz igazodva róhatták a
köröket. Igazi farsangi hangulatot vará-
zsoltak a különféle arcfestékkel dekorált
korcsolyázók, s a mókás parókákban ér-
kezõk.

A rendezõk az idén is forró teával,
zsíros kenyérrel, valamint forralt borral
kínálták a tópartra kilátogatókat. A zsíros
kenyér alapanyaga, csakis a népszerû
petõházi házikenyér lehetett, melyet
Ivancsics Zoltán, a helyi pékség tulaj-
donosa ajánlott fel. A bor és tea fõzését,
valamint a zsíros kenyerek készítését
Németh János, Horváth Zoltán, Hadarics
Csaba, Illés Imre, Zombó László, Lévai
József vállalták. A vidám hangulatú zenét
Kóbor Csaba alpolgármester úr biztosí-
totta. Köszönjük, hogy munkájukkal és
támogatásukkal hozzájárultak rendezvé-
nyünk sikeréhez!

Lévainé Soós Klára

A petõházi „Nefelejcs” Nyugdíjas Klub Egyesület 2010. február 13-án tartotta
Kistérségi farsangoló délutánját. Öt település nyugdíjasai találkoztak tõlük megszo-
kott vidám formában.

Agyagosszergény, Fertõendréd, Fertõszéplak, Sarród, és Petõháza idõs emberei
mulattatták a farsangot a települések polgármestereivel és a meghívott kedves vendégekkel
együtt. Ezen a találkozón 132 fõ volt jelen. A vacsorával egybekötött, vidám, szórakoztató,
táncos esten a jó hangulatról Sülyi Károly magyar nóta és operett elõadómûvész
gondoskodott, aki Szolnokról érkezett a nagy hóviharral dacolva. A „talpalávalót” pedig
a Nyárligeti-duó szolgáltatta, tõlük megszokott fergeteges jó hangulatú vidámsággal. A
késõ estig tartó összejövetelen ismét rájöttünk: „Nem csak a húszéveseké a világ!”

Asztalos Gyuláné

Farsangi buli: Nyugdíjasan-Vidáman
Véradás
A Vöröskereszt szervezé-

sében 2010. február 24-én
ismét véradásra várták fa-
lunk lakosságát. Ez volt a
második alkalom, hogy Kö-
zösségi Házunk adott ott-
hont a rendezvénynek. 16
órától folyamatosan érkez-
tek a segíteni tudó és akaró
hölgyek, urak. 19 óráig 41
véradó jelent meg. A Vörös-
kereszt képviselõi ismét elé-
gedetten nyilatkoztak mind
a helyszínt, mind a részt-
vevõk számát illetõen. Ezú-
ton is köszönetet mondanak
az önzetlen segítségért.

Lévainé Soós Klára
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Az 55 évnél fiatalabb generáció tagjai
nem emlékezhetünk azokra a kulturális
csoportokra, melyek egykoron falunk-
ban mûködtek. Szüleinktõl, nagyszü-
leinktõl talán hallottunk a valaha itt
mûködõ színjátszó körrõl, tánccsoport-
ról, férfikórusról, a vasárnaponként a
Kinizsi vendéglõ elõtt tartott zenés, tán-
cos délutánokról. Egy-egy családi be-
szélgetés keretében megelevenedtek
talán „azok a régi szép idõk”, az õ fiatal-
ságuk évei.

Karácsony tájékán – egy beszélgetés
kapcsán – ismét szóba került a múlt, s
ekkor határoztam úgy, hogy megpróbá-
lom feltérképezni az egykori színjátszó
kör tevékenységét, munkáját.

Nagyon hamar kiderült, hogy a szín-
játszásnak komoly hagyományai voltak
falunkban. Felkerestem Hadarics József-
né Teri nénit, aki tagja volt a petõházi
Katolikus Leánykörnek. Õ mesélt fiatal-
ságának éveirõl. Magyarországon 1934-
ben indult el a leányköri mozgalom. Ek-
kor alakult meg a Katolikus Leánykörök
Szövetsége (KALÁSZ). Célja: hitükben
erõs, erkölcsükben tiszta, nemzeti érzé-
sükben öntudatos és gazdaságilag kép-
zett családanyák nevelése. Petõházán
1938-ban Bársony Kálmánné és Takács
Olga vezetésével alakult meg a Katolikus

„Azok a régi szép idõk”
Leánykör, melyet 1942 júniusában je-
gyeztek be egyesületként. Tagjai az
akkor 15-20 éves lányok voltak. A fog-
lalkozásokon elméleti és gyakorlati kép-
zésekre került sor. Az elméleti képzés
vallásos alapokra épült. Nagy hangsúlyt
helyeztek a népmûvészet, a népi hagyo-
mányok ápolására. Felélesztették a már-
már elfelejtett népdalokat, népmeséket.
A foglalkozások közös énekléssel kez-
dõdtek és zárultak. A gyakorlati képzés
keretében kézimunkázást, fonást, varrást,
fõzést, háztartási ismereteket tanultak.
Teri néni megmutatta régi rokkáját. Min-
den lánynak saját rokkája volt, melyen
megfonta a fonalat, majd ebbõl kötöttek
pulóvert saját maguk és családtagjaik ré-
szére. Elõvette füzeteit, melyekbe az el-
méleti ismereteket jegyezte le, s belela-
pozhattam abba a jegyzetbe is, mely a
foglalkozásokon készített ételek recept-
jeit tartalmazta. Itt szerepelt többek kö-
zött a diós puding, a túrós pite, a koldus-
táska leves elkészítésének módja. A fõ-
zési gyakorlatokat az iskola konyháján
tartották. Gyakran rendeztek színielõa-
dásokat is. A színdarabokat a Községhá-
zán adták elõ, mely a mai óvoda helyén
volt. Két általuk is játszott színdarab
címére emlékezett Teri néni. Felléptek a
Krisztus gyõz és az Iglói diákok címû

színdarabbal is. Egyik forgatókönyvét
máig megõrizte.

Tánccsoport 1950 körül. Balról-
jobbra: Pogáts Mária, Bors Margit,
Bársony Zsuzsanna, Ábrahám Magdol-
na, Fülöp Teréz, Locsmándi Edit, Nagy
Ella, Horváth Gizella,

Az idei évben 8. alkalommal rendezte meg a Petõházi
Polgári Kör Egyesület jótékonysági farsangi bálját, melyet
megtisztelt jelenlétével Ivanics Ferenc képviselõ úr is. A
rendezvénynek második alkalommal adott otthont a felújított
Közösségi Ház. Az idei mulatság újszerûségét az adta, hogy
többen jelmezben érkeztek. A bálteremben megfért egymás
mellett a terrorista, a NATO katona, a póklány, a boszorkány és
az egérfiú is. Sokan hoztak magukkal tréfás farsangi kiegészí-
tõket: parókákat, mókás álarcokat. A vacsora után azonnal
megtelt a parkett táncosokkal. Éjfélkor került sor a tombola-
tárgyak sorsolására, majd azt követõen egészen hajnalig foly-
tatódott a bál. A talpalávalót a Kántor Rock zenészei szolgál-
tatták, zenéjükkel igazi karneváli hangulatot teremtettek.

A bál bevételét a szervezõk a gyermeknapi rendezvények
költségeire fordítják. Ezúton mondanak köszönetet minda-
zoknak, akik részvételükkel, illetve tombolatárgyak felaján-
lásával hozzájárultak a bál sikeréhez.

Lévainé Soós Klára

Farsangi bál Petõházán
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A beszélgetés során elõkerültek régi
újságok, melyeket Teri néni nagy gon-
dossággal fûzött le. A Tulipános Láda cí-
mû újság kéthetente megjelenõ lap volt,
tartalmazott körlevelet, híreket a külön-
bözõ lánykörökbõl, esküvõi híreket fény-
képekkel, leánycsoportok fényképeit,
történeteket, meséket, verseket, ételre-
cepteket, tréfákat, találós kérdéseket.
Minden számban voltak esküvõi fotók,
melyek hírt adtak arról, hogy egy
KALÁSZ lányból, KALÁSZ menyecske
lett. Két petõházi illetõségû képet ta-
láltam. Az elsõ az 1943. decemberi szám-
ban, Teimel Teréz és Kovács László, a
másik pedig az 1944. márciusi számban
Iváncsics Gizella és Wágner János házas-
ságáról adott hírt. A katolikus leányköri
mozgalom a háború után a kommunista
rendszerben megszûnt, a KALÁSZ mûkö-
dési engedélyét 1946 nyarán bevonták.

A színjátszás hagyománya 1950 tájé-
kán újra ébredt, ekkor ugyanis vállalko-
zó kedvû fiatalok részvételével színját-
szó kör alakult. A csoport tagjai közül
Bors Jánosnéval, Csiszár Alajosnéval,
Piskolti Bélánéval, Pogáts Ferencnével
beszélgettem, akik szívesen meséltek
fiatalságukról, az együtt eltöltött idõrõl.
Régi fekete fehér fotóikat nézegetve
idézték fel a fellépéseket, próbákat,
közös balatoni nyaralásokat. Tõlük

hallottam azokat az információkat,
melyeket most szeretnék megosztani
Önökkel, Kedves Olvasók.

Az elmúlt század második harmadá-
ban élénk kulturális és közösségi élet

jellemezte településünket. A Petõházi
Cukorgyár Színjátszó Csoportja 1954-
ben alakult meg Hadarits Géza vezetésé-
vel. Tagjai a cukorgyárban dolgozó fiata-
lok voltak, akik a szabadidõ eltöltésének
e nagyon tartalmas módját választották.
A Mária fõhadnagy címû operett plakátját
nézegetve próbálták meg beszélgetõ tár-
saim összegyûjteni a „petõházi színé-
szek” névsorát. A csoport tagjai voltak:
Pogáts Ferencné, Fábián Miklós, Peszlen
Teréz, Vörös László, Piskolti Béla, Me-
gyeri Gizella, Ábrahám Magda, Bichler
Ernõ, Gergácz Antal, Bors János, Pogáts
Ferenc, Ivancsics János, Gundinger Jó-
zsef, Szákovics József, Sövegjártó Pál,
Élõ Ferenc, Tömördi József, Bikali Lajos,
Wágner Éva, Piskolti Béláné, Bors János-
né, Németh Margit, Székely Anna, Her-
czeg Zoltán, Szabó István, Élõ Ferencné,
Varga Ottó, Fábián Ilona. A fõszerepeket
rendszerint Szántó Bernadett (Pogáts
Ferencné), Székely Anna (Csiszár Ala-
josné), Piskolti Béla és Fábián Miklós
játszották. Rendszeresen szerepeltek a fa-
lusi és cukorgyári rendezvényeken, ezek
elsõsorban az állami ünnepekhez kapcso-
lódó ünnepségek voltak. Ilyenkor az
alkalomhoz illõ egyfelvonásos darabok-
kal léptek fel. Ezek mellett évente 1, illet-
ve 2 operett betanulását is vállalták. A
csoport nagy sikerrel játszotta az Obsitos,

Katolikus Lánykör 1940.
Felsõ sor: Horváth Olga, Kuslics Anna, Ivancsics Teréz, Ivancsics Mária,

Horváth Mária, Kuslics Emília, Aranyos Rozália, Horváth Mária
Középsõ sor: Ivancsics Ilona, Ivancsics Ágnes, Bujtás Erzsébet, Takács Olga

csoportvezetõ, Márk Margit, Ivancsics Gizella, Hadarics Ilona
Alsó sor: Sövegjártó Borbála, Teimel Terézia, Ivancsics Ilona, Babos Gizella,

Hadarics Valéria, Gazdag Gizella, Horváth Rozália

Tánccsoport 1954 körül.
Álló sor: Németh Margit, Bokori Magdolna, Ábrahám Magdolna, Locsmándi

Amália, Fülöp Terézia
Ülõ sor: Szántó Bernadett, Szalai Gizella, Horváth Klára, Bors Mária,

Ivancsics Mária
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a Mágnás Miska, a Mária fõhadnagy, a
Zsuzsi kisasszony és a Bástya sétány cí-
mû operetteket is. Ezek a darabok a kör-
nyékbeli településeken is ismertté tették
a színjátszó kört. Elõadásaikra tódultak
az emberek, mindig telt ház elõtt ját-
szottak. Felléptek Fertõendréden, Agya-
gosszergényben, Fertõszentmiklóson,
Csapodon, Fertõdön, Lövõn, de hírnevet
szereztek maguknak, s falunknak Kapu-
váron, Kisfaludon, Beleden, sõt Sárváron
is. A legnagyobb kihívás mégis a hazai
szereplés volt. Ilyenkor a cukorgyári
Kultúrházban egy gombostût sem lehe-
tett leejteni, a nézõtér zsúfolásig megtelt.
Az itthoni elõadások megkezdése elõtt
mindig sokkal nagyobb volt az izgalom,
itt mindenki ismerte a színpadra lépõket,
s ez még nagyszerûbb teljesítményre
ösztönözte a társulatot. Az óriási siker, s
az elismerés, mely sosem maradt el,
szintén idehaza volt a legfontosabb, s ez
további lendületet adott a körnek, újabb
kihívások legyõzésére sarkallta õket.

E mögött a teljesítmény mögött ren-
geteg munka, tanulás állt. Az olvasópró-
bákat Hadarits Géza vezette, õ volt egy-
ben a rendezõ is. A zenei próbák Radó
István vezetésével zajlottak. A csoportnak
külön zenekara volt. Az operettek élõ zenei
kísérettel kerültek színpadra. A zenekar
tagjai voltak: Pölcz István (nagybõgõ),
Radó István (zongora), Boros Ernõ (hege-
dû), Fekete István (szaxofon), a karvezetõ
pedig Mihálka Jenõ volt. A színpadi
táncokat a Gyõri Színház koreográfusa állí-
totta össze és tanította be, s onnét érkezett
a sminkmester is, aki megtanította színé-

szeinket arra, hogy készítsék el sminkjüket
a fellépések alkalmával.

Nagyon gazdag volt a csoport ruha-
tára. Minden operetthez külön kosztü-
mök készültek. Ezekhez az anyagot meg-
vásárolták, majd Kapuváron varratták
meg.

A színdarabok és operettek díszleteit
Sterbencz Károly soproni festõ és grafi-
kus készítette. A társulat mellett techni-
kai segítõként mindig jelen volt Jakab
Ernõ és Horváth B. Alfonz.

A leírtakból is kiderül, hogy a színját-
szó kör mûködéséhez rengeteg pénzre volt
szükség. A csoport tagjai szerint a fellépõ
ruhák értéke elérte a 100 000 forintot. A
havi átlag kereset ebben az idõben 600
forint körül volt. A ruhatárat kultúrházban
a színpad alatt tárolták. Sajnos arra vo-
natkozóan, hogy a kosztümökkel mi történt
a színjátszás megszûnése után, nincs
információ. A színjátszó kör fentiekben
ismertetett színvonalas mûködésének
feltételeit teljes egészében a Petõházi
Cukorgyár biztosította. Az operett elõadá-
sok alkalmával idehaza éppúgy, mint
vidéken belépõjegyet szedtek. Az így
befolyt összeg az egyéb szabadidõs tevé-
kenységek, csoportok mûködésének támo-
gatására fordítódott.

A színjátszó kör tagjai külön anyagi
juttatásban nem részesültek, de minden
fellépés után vendégül látták õket egy

vacsorával. A vidéki szereplések helyszí-
neire teherautóval jutottak el. Egy autó
szállította a fellépõket, s külön autó vitte
a ruhatárat és a díszleteket.

A színjátszó kör, mint egy nagycsalád
mûködött. Nagyon összetartó közösség
formálódott, hiszen együtt mentek nya-
ralni, barátságok, szerelmek, sõt házassá-
gok szövõdtek a csoport tagjai között.

Arra a kérdésemre, hogy mi volt a
legemlékezetesebb esemény, történet a
következõ válaszokat kaptam:

Ami néni, Magdi néni: ma is szívesen
gondolnak vissza a próbákra, hiszen a
kemény munka mellett mindig ott volt a
kacagás, a jókedv. Most is élénken él
emlékezetükben, amikor egy próba vé-
gén Piskolti Béla és Pogács Ferenc egy
létrára felállva adta elõ az erkélyjelenetet
a Rómeó és Júlia címû darabból. Õk ket-
ten voltak a csoport mókamesterei, akik
mindig gondoskodtak jó hangulatról.

Nusi néni számára a legemlékezetesebb
egy agyagosszergényi elõadás, amikor a
helyszínen derült ki, hogy neki kell
eljátszani a Mária fõhadnagy címû ope-
rettbõl Antónia szerepét. Ez hatalmas iz-
galommal töltötte el, de sikeresen megol-
dotta a feladatot, hiszen a tudta a szerepet.
A próbák alkalmával ugyanis mindenki
jelen volt az elsõ perctõl az utolsóig.

Berni néninek a bakik jutottak eszébe.
A csoport súgója Ábrahám Magdolna

Mágnás Miska elõadása
Fábián Ilona (Laschober Sándorné),

Boross Gyula, Szántó Bernadett (Pogáts
Ferencné)

Zsuzsi kisasszony elõadása
Szabó István, Székely Anna (Csiszár Alajosné), Szántó Bernadett (Pogáts

Ferencné), Varga Ottó, Piskolti Béla, Megyeri Gizella (Spáth Lászlóné), Bichler
Ernõ
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volt, aki mindig segített, ha valaki elbi-
zonytalanodott a szöveget illetõen.

A Petõházi Cukorgyár Színjátszó
Csoportja 5 éven át mûködött, s ez idõ
alatt hírnevet szerzett településünknek,
tartalmas kikapcsolódást nyújtott a ta-
goknak, szórakoztatta a petõháziakon
kívül a környezõ települések lakóit. A
színjátszó kör 1959-ben szûnt meg. Tag-
jai családot alapítottak, s nem volt
utánpótlás, akik követték volna õket.

Fényképek tanúsága szerint mûködött
egy korábbi színjátszó kör is a faluban, ahol
a színdarabok betanításánál nagyapám, Au-
gusztin Ferenc is segédkezett. Valószínûsít-
hetõ, hogy Önképzõkör néven mûködött
ez a kulturális egyesület. Tevékenységei kö-
zött elsõ helyen irodalmi, mûvészeti
elõadások szerepeltek. Sajnos nagyapámtól
már nem tudhatok meg semmit errõl a
csoportról, s néhány családi fotón kívül
több információhoz nem jutottam.

A színjátszó csoportok mellett híres tánc-
csoportjai is voltak falunknak. Fábián De-
zsõné Edit nénivel beszélgetve egyre töb-

bet tudtam meg ezekrõl a közösségekrõl
is. A színvonalas mûködéshez a támogatást
az 50-es években szintén a cukorgyár biz-
tosította. Az elsõ idõkben Cika néni (Po-
gáts Imréné) vezette a csoportot, a ké-
sõbbiekben pedig Kuti Kellner József
soproni táncmester tanította a táncosokat.
A zenei kíséretet Radó István soproni zon-
gorista biztosította. Õk is nagyon gazdag
ruhatárral rendelkeztek, több fellépõ ruhá-
juk is volt, csizmákkal kiegészítõkkel.
Ahogy a színjátszók ruhatáráról nincs infor-
máció, a táncosok fellépõ ruháinak sorsa
is ködbe vész. Próbáikat õk is a Kultúrház-
ban tartották. Elsõsorban a falusi és a cukor-
gyári rendezvényeken szerepeltek, kisebb
számban azonban vidéki fellépéseik is
voltak. Eleinte a csoportnak csak nõi tagjai
voltak. Késõbb férfiakkal is kibõvült. A
tánccsoport tagjai 1950-1957: Pogáts Má-
ria (Bors Zoltánné), Bors Margit (Gyuri-
csek Istvánné), Bársony Zsuzsanna, Ábra-
hám Magdolna, Fülöp Teréz (Hadarics Gé-
záné), Locsmándi Edit Fábián Dezsõné),
Nagy Ella, Horváth Gizella, Németh Margit

(Ivancsics Pálné), Bokori Magdolna (Bors
Jánosné), Locsmándi Amália (Piskolti
Béláné), Szántó Bernadett (Pogáts Ferenc-
né), Szalai Gizella, Horváth Klára (Horváth
B Lászlóné), Bors Mária (Kovácsfalvi Csa-
báné), Ivancsics Mária (Kovács Kálmánné),
Pogáts Ferenc, Pogáts Gyula, Bors János,
Lukácsi Lajos, Élõ Ferenc, Libicz József,
Kondor Lajos, Horváth Ernõ, Németh
Lajos, Salamon Sándor.

A falusi színjátszás mára szinte telje-
sen eltûnt. Néhány általános iskola, illet-
ve gimnázium falain belül mûködnek
színjátszó körök. A néptánc oktatása kü-
lönféle mûvészeti iskolákban folyik. Né-
hány környezõ településen mûködnek
még néptánccsoportok, melyek népi ha-
gyományaink ápolását és megõrzését
szolgálják.

Végezetül szeretném megköszönni
Teri néni, Ami néni, Berni néni, Edit néni,
Magdi néni és Nusi néni segítségét és
ezúton kívánok valamennyiüknek na-
gyon jó egészséget!

Lévainé Soós Klára

Egészséget mindenkinek

Itt a tavasz, ismét eltelt egy év. Elmúlt
a nagy evések, és ünneplések idõszaka.
Ahogyan a természet ismét megújul, úgy
kellene szervezetünknek is megtisztulni.
A böjtölés megtisztulást jelent. Manap-
ság divatosabban méregtelenítésnek
salaktalanításnak mondják. Ilyenkor
nincs szilárd táplálkozás, csak egészsé-
ges víz, ill. frissen préselt zöldség és gyü-
mölcslevek fogyasztása megengedett.
Nem könnyû ezt betartani. A salakanya-
gok kiválasztásában több szervünk is -
vesék, belek, máj, bõr – részt vesz. A szer-
vek egészségi állapotától nagyban függ
a méregtelenítés hatékonysága. Fontos
tudni, hogy a böjt során a méreganyagok
felszabadulnak és az elsõ napokban fej-
fájást, levertséget, rossz közérzetet, eset-
leg végtagfájást okozhatnak. Ezért, hogy
a salakanyagoktól különösebb panaszok
nélkül megszabadulhassunk, ajánlatos a
böjti teák fogyasztása.

Hogyan segíti szervezetünket?
- méregtelenítés olyan gyógynö-

vények segítségével, amelyek serkentik
a kiválasztó szervek munkáját.

- lúgos anyagok fogyasztásával semle-
gesítjük a böjtölés során jelentkezõ savas
terhelést.

Böjti teák
- folyadékpótlás a vesemûködés segí-

téséhez.
- A tea fogyasztás harmóniája, meghitt-

sége tudatosan hangsúlyozza a böjt lelki
szem-pontjait.

A böjti tea tehát olyan gyógynövé-
nyek keveréke, amelyek a kiválasztó szer-
vek,azaz a vese a máj a bõr és a bél tevé-
kenységére hatnak

Vízhajtók
Azok a gyógynövények tartoznak ide,

amelyek fokozzák a vizelet kiválasztá-
sát. Az ilyen növények úgy növelik meg
a szûrést és vízhajtást, hogy a fontosabb
ásványi anyagok nem távoznak a szerve-
zetbõl. Ezek a vízhajtók lehetõvé teszik
a vizelet jobb kiválasztását és a káros
húgysavak kiürülését. Az alábbi gyógy-
növények külön-külön is, de a böjti tea
részeként is alkalmasak a vesemûködés
serkentésére.

Nyírfa (Betula pendula)
A népi gyógyászatban a középkor óta

„vesefaként “  is  nevezték, mert a benne
lévõ flavonoidok megnövelik  a vizelet
mennyiségét. Kora tavasszal megjelenõ
üde zöld leveleivel az újjászületõ élet
jelképének is számított.

Csalán (Urtica dioica)
Egyik legismertebb gyógynövé-

nyünk. Tavaszi méregtelenítõ kúrák ki-
hagyhatatlan növénye. Összetevõi közül
fõként a folsavat, a vasat, a káliumot, a
kalciumot kell kiemelni. Ezek az ásványi
anyagok fokozzák a vizelet kiválasztást,
de egyben lúgosítják a szervezetet is.

Közönséges aranyvesszõ (Solidago
virgaurea)

Régen sebgyógyításra használták. Ma
inkább húgyutak gyulladása és fertõzése,
valamint csökkent vesemûködés esetén
alkalmazzák. Erõsíti és segíti a vesét
anélkül, hogy megterhelné.

Gyermekláncfû (Taraxacum officinale)
A középkori orvoslás szerint a vér

megtisztítására szolgált. Sok ásványi
anyagot fõleg káliumot tartalmaz és víz-
hajtó hatása is igazolt. A benne található
keserû anyagoknak köszönhetõen epe-
hajtóként is mûködik, és egyben serkenti
az emésztést is. Az epén keresztül kivá-
lasztódnak a salakanyagok a májból,
majd a bélen keresztül a széklettel tá-
voznak.

Cickafark (Achillea millefolium)
Aromatikus, keserû anyagai  serkentik

az emésztést, görcsoldó, gyomor és bélfal
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Az asztmások hajnali 3 és 5 óra kö-
zött köhögnek, az epeproblémákkal
küzdõ emberek pedig éjfél körül gör-
csölnek legtöbbször....! Vajon miért van
ez így?

A Kínai orvoslás négyezer éve meg-
találta a választ! Szerveink megha-
tározott idõben mûködnek és pihennek,
vagyis a táplálkozásnak, a pihenésnek,
és a testmozgásnak is megvan a megfe-
lelõ ideje. A tizenkét fõ szervünk kétó-
ránként „váltja egymást”.  Szerveze-
tünkben az energiaáramlása megfelelõ
egyensúlyba kerülhet, ha odafigye-
lünk..

A hagyományos kínai orvoslás szerint
az emberi szervek meghatározott idõ-
rendben mûködnek és pihennek. A perió-
dikusan váltakozó bioritmusunk szerint
mindennek megvan a maga ideje. A táp-
lálkozásnak, a sportnak, a pihenésnek, akár
egy foghúzásnak is. 12 fõ szervünk kétórás
idõközönként „váltja egymást” a mun-
kában, a maga idejében az éppen aktuális
„dolgozó” birtokolja szinte az összes ener-
giánkat. Az energiapályákon, vagyis a
meridiánokon tehát az energiaszint állan-
dóan változik. Egy kis odafigyeléssel mi
is nagyon sokat tehetünk azért, hogy ne
bontsuk meg az energiaáramlás egyensú-
lyát szervezetünkben, például ne kész-

gyulladás megbetegedései ellen alkal-
mazzák. Külsõleg enyhíti a reuma, az
aranyér fájdalmait továbbá fogíny, szem,
és általában gyulladásokra öblögetõ,
borogatószer.

Egészséges máj – jó közérzet
A vese mellett a méregtelenítésben és

az egész szervezet anyagcseréjében fon-
tos szerepe van a májnak. Az emberi szer-
vezet egyik legnagyobb belsõ szerve,
súlya 1500 gr. Máj a szervezet „labora-
tóriuma”. Itt történik számos, biokémiai
lebontási és felépítési folyamat, ezen
kívül az immunrendszer mûködésében is
fontos szerepet játszik. A máj központi
feladata a méregtelenítés. Minél rosszabb
a májfunkció, annál jobban megnövek-
szik a szervezetben a káros anyagcsere-
végtermékek mennyisége pl.: a „rossz”
koleszterin LDL. A máj méregtelenítésé-
vel és erõsítésével számos panasz pl. -
fáradtság, hányinger, migrén, puffadás,
depresszió is - megszüntethetõ.

Máriatövis (Silybum marianum)
Serkenti a májmûködést, segít a káro-

sodott májsejtek regenerálódását és véd
a káros anyagokkal szemben. Böjti tea-
ként kiválóan alkalmas a méregtelení-
tésre. A máj védelme érdekében fontos
aranyszabály a mértékletesség betartása.
Betegség akkor jelentkezik, ha a máj va-
lamibõl túl sokat kap – zsíros étel, sok
édesség, alkohol stb. Figyelembe kell
venni az érzelmi terhelést is, fõként a ha-
rag, a düh, az aggodalom befolyásolja a
mûködést negatív irányba.

A böjtölés harmadik eleme az izzadás.
Ez nem kerül semmibe csak egy kis fá-
radtságba. Az izzadáson keresztüli mé-
regtelenítés fontos a bõr egészsége szem-
pontjából. Ezt a célt szolgálja a mozgás,
a szauna, és minden olyan tevékenység,
amellyel az izzadást elõsegítjük. A táp-
lálék megvonásakor – böjtöléskor – elõ-
fordul, hogy fázósabbak leszünk, ilyen-
kor javasolt a melegítõ, izzasztó – hársfa
és bodzatea fogyasztása is.

A böjtölés - méregtelenítés, salaktala-
nítás – befejezõ lépése a béltisztítása. So-
kan a divatnak és a gyorsaságnak hódol-
va a méregtelenítéskor csak erre helyezik
a hangsúlyt. Idõközönként többnapos
ún. radikális hashajtó kúrát tartanak az-
zal a szándékkal, hogy gyorsan rövid idõ
alatt megszabaduljanak pár kilótól. Az
ilyen kúráknak komoly egészségügyi
kockázata van. A bélrendszer nemcsak
az emésztés a felszívás és a salaktalanítás
helye, hanem az immunrendszerünk fon-
tos része is. Ne terheljük feleslegesen. In-
dokolt esetben a hashajtó tea alkalma-
zása hatékonyabb és mindenképpen
kíméletesebb megoldást jelenthet.

A böjti tea fogyasztása.
A teából napi három csészével – egy

csésze felkelés után, egy késõ délelõtt,
egy pedig délután lehet fogyasztani.
Gyógyböjt esetén nagymennyiségû
folyadékpótlásra van szükség – 2,5 liter
naponta, ezért a böjti tea jól illeszkedik
a kúrába. A teát mindig frissen készítsük
el. Egy csésze / 150 ml / forrásban lévõ

vízhez egy teáskanál teakeveréket
adunk, majd 5-10 perecre lefedve állni
hagyjuk. Ügyeljünk arra, hogy mindig
nyugodtan kényelmesen ülve kortyol-
gassuk el.

Meddig igyuk a teát?
A böjti tea egyfajta orvosság, a böjt alatt

minden probléma nélkül ihatjuk.  A gyó-
gyászati céllal alkalmazott gyógyteakeve-
rékeket általában 4–6 hétig szokták inni,
utána néhány hét szünetet tartanak.

Receptek
Böjti tea:
Csalánlevél                                    20 gr
Gyermekláncfûgyökér és levél      20 gr
Nyírfalevél                                     20 gr
Máriatövismag összezúzva           15 gr
Borsmentalevél                              15 gr
Körömvirág-virágzat                     10 gr
A keverékbõl egy teáskanálnyit

forrázzunk le egy csészével, majd 7 per-
cig lefedve állni hagyjuk. Napi három
csészével  4–6 héten át fogyasszuk.

Hashajtó tea:
Szennalevél                                    30gr
Édeskömény összezúzva               15 gr
Borsmentalevél                                5 gr
A keverékbõl két teáskanálnyit forráz-

zunk le, öt percig lefedve állni hagyjuk,
és esténkét 1–2 Csészével kortyolgas-
sunk el. Figyelem, a hashajtó hatás 8–10
óra elteltével, tehát reggel jelentkezik.
Csak minden másnap igyuk és két hétnél
tovább ne fogyasszuk!

Jó egészséget mindenkinek!
Szigeti Gábor

Kínai orvoslás – szerveink meghatározott idõrendben
mûködnek és pihennek... (szerv-óra) Összeállította: Kóborné Sövegjártó Judit

Egyensúlyban az energiaáramlás
Jártak már úgy, hogy este késõn alaposan

bevacsoráztak, aztán éjjel egy és három
között valamikor arra ébredtek, hogy úgy
érzik magukat, mintha súlyos kövek
lennének a gyomrukban? De miért éppen
ebben az idõben ébredünk fel, ha este
megterheltük gyomrunkat? Az asztmások
miért hajnali 3 és 5 között köhögnek a
legintenzívebben, az epeproblémákkal
küszködõk pedig miért éjfél körül gör-
csölnek be a legtöbbször? A kínai orvosok
már mintegy négyezer évvel ezelõtt megta-
lálták ezekre a kérdésekre a választ. Szabó
Olga természetgyógyász most velünk is
megosztja a szerv-óra mûködésének elvét.
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Petõházi Krónika konyhája

tessük bõséges vacsorával éjjel májunkat
aktív munkára, ha éppen pihen.

A kínai szerv-óra, amely testünk 12
csatornáját mutatja. Mindegyiknél meg-
figyelhetõ egy olyan kétórás periódus,
amikor a csi áramlása maximális.

1 és 3 óra között: a szervezet teljesí-
tõképessége ebben az idõben a legala-
csonyabb. A máj teljes erõvel méregtele-
nít, nem szabad tovább terhelni.

3-5 óra között: eljött a tüdõ aktív ide-
je, felkészül az egész napi munkára. A
férfiak nemi aktivitása ebben az idõinter-
vallumban a legnagyobb, mert ilyenkor
termelõdik a legtöbb nemi hormon.

5-7 óra között: ekkor mûködik legak-
tívabban a vastagbél. Ez az egészséges
székletürítés ideje. Megszabadítjuk szer-
vezetünket a salakanyagban található
mérgektõl, így azok nem tudnak vissza-
szívódni és teljesítõképességünket csök-
kenteni.

7-9 óra között: a gyomor leginkább
terhelhetõ idõszaka. Ekkor tud a legha-
tékonyabban dolgozni, tehát bõséges,
vitaminokban és ásványi anyagokban
gazdag reggelit vegyünk magunkhoz.

(Folytatás a 21. oldalon!)

HAL HIDEGEN
A halszeleteket sózzuk és kb. 1 óráig pihentetjük. A fõzõ

vízbe babérlevelet, kakukkfüvet, egész borsot, szeletelt vörös-
hagymát teszünk. Ha forr a víz, beletesszük a halszeleteket 7-
8 perc fõzés után kiszedjük. Frissen reszelt tormával, majonéz-
zel tálaljuk.

PAPRIKÁS HAL
A halat a gerincénél kettévágjuk. Sózzuk. Fél óra elteltével

zsírozott edénybe rakjuk. Felsõ felét bepaprikázzuk pici zsírt
vagy olajat teszünk rá. Sütõben sütjük. Ha puhulni kezd, 1-2
kanál tejfölt tehetünk rá.

ECETES TOJÁS
Keményre fõzött tojásokat leforrázzuk a következõ páclével.

Vízbe ecetet, sót, borsot, paprikát, hagymát, ízlésünk szerint
pici cukrot és egyéb fûszereket is tehetünk. Három nap múlva
kész. Sonkával, sovány sültekkel fogyasztjuk.

PANÍROZOTT
TOJÁS
Félig megfõzött tojá-

sokat tojásfehérjébe és
lisztbe forgatjuk. Forró
olajba kisütjük. Sózzuk.
Pirított kenyérrel, majo-
nézzel elõétel. Spenót és
sóska-mártással fõétel.
Salátával nagyon fi-
nom.

A tojásokat könnyebb
pucolni, ha a fõzõvízbe
sót teszünk.

Nagyanyáink dédanyáink
böjtös és fogyókúrás receptjei

PROGRAMOK

Kedves Olvasók!

Több esetben is elõfordult már, hogy a
Petõházi Krónikában elõzetesen közölt rendez-
vények idõpontjaiban változás történt, ezért csak
hónapokra bontva ismertetjük azokat. A prog-
ramok idõpontjairól a késõbbiekben plakátokon,
szórólapokon tájékoztatjuk a lakosságot.

Április:
– Tavaszi Fesztivál
– Elõadás: dr. Alexay Zoltán:

A szigetköz növény- és állatvilága
– Filmvetítés: Holokauszt emléknap
– Tavaszi nagytakarítás a Föld napja alkalmából
– Versmondó verseny
– Elõadás Nádas Nándor: Hogyan használjuk

a régiek tudását a mindennapjainkban?

Május:
– Anyák napi ünnepség
– Kihívás Napja
– Táncfesztivál
– Elõadás: Kalbantner Erzsébet helytörténeti

kutatásai alapján
– Falunap
– Búcsú

Június:
– Gyermeknap
– Kiállítás óvodások, iskolások munkáiból
– Tóparti piknik
– Kerékpártúra: Fertõboz
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É L E T K É P E K

Áll a bál Amikor az Aerobik Klub tagjai lazítanak, avagy
alakformálás másképp

Amikor itt járt a Mikulás Falukarácsony

Óvodás tánccsoport Karácsonyi koncert
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Sportrovat

A labdarúgó csapatoknál a legutóbbi
beszámoló óta befejezõdtek a 2009/10-es
bajnokság öszi szezonjának mérkõzései.

A felnõtt csapat a 15. forduló után a 7.
helyen áll, a bajnokságban 6 gyõzelem
és 5 döntetlen mellett 4 vereséget szenve-
dett a csapat, így 23 pontot gyûjtött.
Összességében jónak mondható a csapat
szereplése, az elért eredmény bíztató le-
het a tavaszi jó folytatásra, elõrelépésre.

Remekül szerepelt az ifjúsági (U 19-
es) csapat. 15 mérkõzésbõl 12 gyõzelem
és 3 vereség a mérleg és ez az õszi 3. he-
lyet eredményezte a csapat számára. Csak
gratulálni lehet a fiatal játékosoknak,
reméljük nem marad el a jó folytatás.

A serdülõ (U 15-ös) csapatunk is re-
mekül helytállt a 13 csapatosra bõvült
mezeõnyben, 4 gyõzelmet aratva a 10.
helyen áll.

BESZÁMOLÓ
A PETÕHÁZI SPORTEGYESÜLET EREDMÉNYEIRÕL

A tekecsapat az NB-II észak-nyugati
csoportjának küzdelmeit az õszi szezon
után a 10. helyen zárta, 11 mérkõzésbõl
3gyõzelem és 8 vereség a mérleg. Idõköz-
ben elkezdõdött a tavaszi szezon, két mér-
kõzésbõl egy pontot szerzett a csapat , ez-
zel jelenleg a 9. helyen áll a tabellán. Várjuk
a jó tavaszi folytatást és bízunk benne,
hogy továbbra is sikerül megõrizni az NB-
II-es tagságot. Továbbra is gond az utánpót-
lás hiánya, bárkit, aki kedvet érez ehhez a
sportághoz, nagy szeretettel várnak a sza-
kosztályba.

Reméljük, hogy szép és eredményes
tavasz elõtt állnak csapataink, hogy tel-
jesítményükkel, sportszerû játékukkal sok
örömet szereznek a petõházi sportbará-
toknak, szurkolóknak. Hajrá Petõháza!

Piskolti Béla SE elnök

Jó hangulatú asztalitenisz bajnokságot
rendeztünk február 21-én, vasárnap Petõhá-
zán a Közösségi Házban. A verseny nagy
népszerûségnek örvendett a sportág ked-
velõi körében. A helyiek mellett a környezõ,
sõt a távolabbi településekrõl is érkeztek
résztvevõk. A felnõtt kategóriában 22 ver-
senyzõ, köztük 2 hölgy mérte össze tudását
és ügyességét. A gyerekek versenyében
10-en küzdöttek a helyezésekért.

A felnõtteknél a csoportmérkõzéseket
követõen a 12 legjobb (Eõri Attiláné,

Szabó Tibor, Lõrincz Krisztián, Hetyési
Balázs, Balogh József, Németh János,
Hegedûs László, Ötvös Péter, Kóbor
Csaba, Bognár János, Molnár Miklós,
Fekete Attila) jutott a középdöntõbe,
ahonnét a 4 legjobb folytathatta tovább
versenyzést.

A gyerekeknél a körmérkõzések után
a 4 legügyesebb versenyzõ közt dõlt el a
helyezések sorsa. Az izgalmas mérkõzé-
sek után a következõ eredmények szület-
tek:

Asztalitenisz bajnokság

Felnõttek: Gyerekek:
1. helyezett: HETYÉSI BALÁZS MADARÁSZ ÁDÁM
2. helyezett: BALOGH JÓZSEF HARSÁNY RICHARD
3. helyezett: EÕRI ATTILÁNÉ VARGA OLIVÉR

Gratulálunk az elért eredményekhez!

Lévainé Soós Klára

Január közepén megkezdõdött a felké-
szülés a tavaszi szezonra. A keretekben tör-
téntek változások, néhány játékos távozott,
reméljük, hogy a helyükre érkezõk meg-
felelõen tudják pótolni õket. A szakvezetõk
személye változatlan, a felnõtt csapat szak-
mai munkáját Gosztola József irányítja, míg
az U 19-es csapatnál Heller Ottó, az U 15-
ösnél Horváth Ferenc vezeti az edzéseket.
Sajnos az idõjárás nem fogadta kegyeibe a
csapatokat, a sok hó, a rossz pályaviszonyok
hátráltatták a felkészülést, de reményeink sze-
rint a bajnoki rajtot valamennyi csapatunk
megfelelõen felkészülve várhatja.

A bajnoki rajt a tervek szerint március
7-én lesz, de az elsõ hazai mérkõzésre
még egy hetet várni kell, március 14-én
fogadjuk a Koroncó csapatát. A 2010. évi
bérletek árusítása változatlan áron, a
szokásos módon történik.

GYERMEKSZÜLETÉS:

2009.12.02. Bors Barnabás
2010.01.06. Csürös Hanna
2010.01.07. Õsze Damján

2010.01.11. Horváth Gréta
2010.02.04. Kürtös Ákos

2010.02.05. Gubics Bence János
2010.02.18. Ress Lázár

2010.02.22. Gyurácz Zelma

HÁZASSÁGKÖTÉS:
 2010.02.27.

Szabó Alexandra és Horváth Miklós

HALÁLOZÁSOK:
2010.01.29. Boross Éva

Anyakönyvi hírek
A petõházi Polgármesteri Hiva-

tal 2009. december 1. napjától
2010. február 28. napjáig terjedõ
idõszakra az alábbi anyakönyvi
adatokat közli:

„Petõházáért” Közalapítvány: 18539185-1-08
Petõházi Horgászegyesület: 19106214-1-08
Petõházi „Nefelejcs” Nyugdíjas Klub
Egyesület: 18535648-1-08

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák a falunkban mûködõ egyesületeket!
A következõ helyi szervezetek tudják fogadni a felajánlásokat:

Petõházi Önkéntes Tûzoltó Egyesület 18539130-1-08
Petõházi Polgári kör Egyesület: 18973970-1-08
Petõházi Sportegyesület: 19882503-1-08

TÁMOGATÁSUKAT ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK!
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Gyereksarok

Én Petõházán lakom. Ez a hely a Kisal-
földön található.

Ahogy Fertõszentmiklós felõl megkö-
zelítjük, három focipálya terül el az út
mellett. Mögöttük az arborétum terpesz-
kedik, ahol jókat lehet sétálni. Az arboré-
tum szélén egy horgásztó nyújtózik. Kö-
vetkezik a strand. Nyáron itt szoktam für-
deni. Nagyon híres a termálvizérõl.

Tovább haladva magasodik a Közös-
ségi Ház. Az ünnepélyek megrendezé-
sére itt kerül sor, valamint hétfõn és szer-
dán aerobik torna van. Könyvtár is talál-
ható az épületben. Mellette áll a posta és

Petõháza
az orvosi rendelõ, ahol Andorka doktor
úr várja a betegeket. Ezután egy vasúti
átkelõhely található. Mögötte mûködött
egykor a Cukorgyár. Sajnos ma már csak
cukrot csomagolnak ott. Szemben az
ABC élelmiszer bolt terpeszkedik.

Menjünk arrébb. Egy kellemes élmé-
nyeket nyújtó játszótér nyúlik el itt. Én
nem szoktam játszani ezen a helyen. A
térrel átlóban a Polgármesteri Hivatal ma-
gasodik. Menjünk még messzebb. Itt a
Kincseskert Óvoda. Nagyon szerettem ide
járni. Vackor csoportos voltam. Mögötte
a Tûzoltószertár magasodik. Itt petõházi

csapatok is várják a vészjelzéseket. Mel-
lette folyik az Ikva. Tovább haladva az
iskola következik, ahol én is tanulok. Egy
templom is látható átlóban a sulival.
Hátánál nyújtózkodik a pékség és a
plébánia, ahol Mihály plébános úr lakik.
A falu határában fekszik nyugalomban a
temetõ és egy csodaszép kápolna. A
fõútról is jól látható. Fertõd felõl pedig az
Ikva határolja Petõházát. Nagyon szeretek
itt lakni, mert otthonosnak találom ezt a
kis falut. Lehet, hogy felnõttként elköltö-
zöm, de az még messze van.

Ivancsics Andrea

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon
túl, volt egyszer egy szegény ember. Annak a
szegény embernek annyi gyermeke volt,
hogy mint rostán a lik, még eggyel több.

Volt neki két ökröcskéje. S ezekkel az
ökröcskékkel járt õ szántogatni. S hát
egyszer, ahogy szántogat, szántogat, erõs,
nagy sírást hall. Abbahagyja a szántást, s
megy a hang irányába. Amint odaér, látja
ám, hogy egy nagy medve egy kicsike
nyúllal verekedik, de rettenetesen.

Nagyot kacag a szegény ember.
- Na, még ilyet se láttam világon való

életemben, hogy ekkora medve ekko-
rácska nyulacskával verekedjen.

Megharagszik a medve, s mondja:
- Na, megállj, te szegény ember! Amiért

kikacagtál, megeszlek tégedet is, meg az
ökreidet is.

Most ijedt meg csak igazán a szegény
ember. Kezdett könyörögni:

- Jaj, ne egyél meg! Ha felfalsz, akkor
ki szántja meg az én földemet, s mit esz-
nek majd a gyerekeim?

A szegény ember kilenc tyúkja
(magyar népmese)

- De a medve csak bizonygatja, hogy
megeszi.

- Jól van - mondja a szegény ember -,
nem bánom, ha megeszel is, csak várjál
estig, hogy legalább megszánthassam a
földemet!

- Jó, addig várok, de tovább egy per-
cet se! - így a medve.

A szegény ember visszament szántani,
szántogatott, de rettenetesen búsult. S
ahogy búsulgatott, egyszer csak arra
megy a róka, s kérdi:

- Mért búsulsz, te szegény ember?
- Hogyne búsulnék, róka komám! Ha tud-
nád, hogy jártam én ma a medvével, s a
nyulacskával! - S a szegény ember el-
beszélte, hogy s mint történt a dolog.
- Egyet se búsulj! - mondja a róka. - Se-
gítek én rajtad, csak jól figyelj! Este,
mielõtt megérkezik a medve, elkezdek
tülkölni, mint a vadászok, hogy tüüüü-
tü-tü-tü-tü. Akkor a medve megkérdezi,
hogy mi ez a zaj, mondd neki azt, hogy a
vadászok jönnek. Erre a medve majd kér-
lelni kezd, hogy rejtsd el valahová. Te
akkor bújtasd bele egy zsákba, akkor én
kijövök a bokorból, s megkérdezem
tõled, szegény ember, hogy mi van ab-
ban a zsákban. Mondjad azt, hogy a
pincédben elszaporodtak a patkányok ,
azok vannak összefogdosva benne. Erre
én azt válaszolom, hogy nem hiszem el,
de ha valóban patkányok, vágj oda nekik
a bunkós botoddal. Akkor te jól el-
döngeted a zsákban a medvét, nem lesz

annak kedve többé ökröt- embert vac-
sorázni. De mit adsz nekem ezért a se-
gítségért cserébe?

- Hát mit adnék? - feleli a szegény
ember. - Nincs nekem semmim se az
égvilágon, szegény vagyok.

- De tyúkod csak van?
- Hát az van. Kilenc tyúkom és egy

kakasom.
- Nahát, az jó lesz nekem.
- Jól van - ígérte meg a szegény ember.
A róka elment.
Immár a szegény ember se félt annyira.

Nem búsult. Gondolta megában: ha
megtörténik minden, ahogy a róka tervezi,
nem lesz baj. Úgy is lett. Estefelé a róka
hamarább odament, mint a medve, s be-
húzódott egy bokorba. Amikor meglátta
elõcammogni a medvét, elkezdett tülkölni
vadászmódra: tüüü-tü-tü-tü-tü-tü.

Kérdezi a medve:
- Te szegény ember! Mi tesz úgy?
- A vadászok tülkölnek . Észrevették,

hogy te idejöttél, s most jönnek, hogy
meglõjenek.

- Jaj, jaj - siránkozik a medve -, bújtass
el valahova, mert félek!

- Hova bújtatnálak, nincs nekem sem-
mim sem!

- Jaj, jaj, hova bújjak? - óbégat tovább
a medve.

- Csak egy szeneszsák van itt, ebbe
belebújhatsz!

A medve hamar belebújt, s a szegény
ember jól bekötötte a zsákot.
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Mikor bekötötte, kijött a róka a bokor-
ból. Odamegy s kérdi:

- Te szegény ember, mi van ebben a
zsákban?

- Ebben csak összefogdosott pat-
kányok vannak, igen elszaporodtak a
pincében.

- Na, ha patkányok, vágj oda nekik a
bunkósbotoddal!

A szegény ember oda is vágott, jól
helybenhagyta a medvét.

- Látod-e, szegény ember! Többet ésszel,
mint erõvel! - bölcselkedett a róka.

- Estefelé elmegyek a kilenc tyúkért s
a kakasért, úgy gondolkozzál - tette még
hozzá.

- Jól van - mondta a szegény ember. -
Ezen tanultam én is.

Úgy is lett. Hazament a szegény em-
ber, megvacsorázott, aztán a gyermekei-
vel s a feleségével aludni tért. De alig-
hogy lefeküdtek, kopogtatott a róka:

- Aluszol-e, szegény ember?
- Aludtam, de felébredtem.
Eljöttem a kilenc tyúkért s a kakasért.
- Várjál, csak felöltözök!
Eközben szólt a gyermekeinek, hogy

ugassanak jó hangosan. A kisebb gyer-
mekek vékonyabb hangon, a nagyobbak
vastagabb hangon rákezdték: vauuu,u-
u-u, vauuu, vauuu. Ugattak rettentõen.

- Te szegény ember! Mi tesz úgy? -
kérdezte a róka.

- Én nem tudom, honnan, honnan nem,
az este valami kutyák kerültek ide az ágy
alá - felelte a szegény ember -, s most

megérezték a szagodat, s nem tudom
visszatartani õket.

- Jaj, jaj! - kiáltozott a róka. - Csak
addig tartsd, amíg elfutok!

Közben a szegény ember biztatta a
gyerekeit, hogy ugassanak csak jobban.

Ugattak is azok úgy, ahogy a torkukon
kifért. De a róka is vitte az irháját, be az
erdõbe. Nem kellett neki se tyúk, se ka-
kas, félt a kutyáktól erõst.

,„Na - gondolta magában a szegény
ember -, megtanultan én tõled, róka,
hogy többet ésszel, mint erõvel.” Így
maradt meg a szegény embernek a kilenc
tyúkja, a kakasa s a két ökröcskéje is.

Még ma is boldogan élnek, ha meg
nem haltak.

A mi farsangi bálunk 2010.
január 30-án volt. Egész héten azon
gondolkodtam, hogy mi legyek:
motoros vagy dominó. Aztán az az
ötlet jött, hogy Túró Rudi leszek. El
is készült a jelmezem.

Zsuzsa néni megnyitotta a bált
és már jöttek is a táncbemutatós
lányok. Elõször a fertõszentmik-
lósiak, aztán a petõháziak. Én
egyiket sem láttam, mert elõttem
álltak. Utána felvonultunk a T-Boy
Rock zenekar zenéjére. Mindenki
kapott egy Milka csokit és még
három külön jelmezt is kiválasz-
tottak. Az egyik én voltam, a másik
a popcorn és a Rex kapitány.

 Nekem a Rex kapitány tetszett
a legjobban. A jelmezét úgy csinál-
ták, de a sisakját és a fegyverét
vásárolták. Úgy hívják, hogy Ivan-
csics Péter. Aztán jött a tombola,
mindenki kapott egy nyerõ tom-
bolát. Én azon egy füzetet, egy lufit
és egy hûtõ mágnest nyertem.
Ezután következett a tánc.  A T-Boy
zenekar játszott mindenféle zenét.
Én táncoltam körtáncban is, de
külön is a Klárával, a Nórával,
az Evelinnel és a Gáborral.

Szerintem nagyon jó volt tán-
colni és nekem az egész farsangi
bál nagyon tetszett.

Hadarics Martin

Farsang, 2010.

Iskola farsangi bálja

Óvoda farsangi bálja
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Óvodás rajzok

Horváth-Kis Katalin rajza

Illés Anna rajza

Jóna Laura rajza

Németh Veronika Liliána rajza

Zombó Petra rajza Bencze Léda rajza

Rajzpályázatot hirdetünk óvodások és iskolások részére.
Kérjük, hogy a rajzok kapcsolódjanak a tavasz témaköréhez!

Munkáitokat leadhatjátok a petõházi óvodában, az
iskolában, illetve a Közösségi Házban. Határidõ: 2010.

március 30. Az értékelés Húsvéthétfõn, a Tavaszi fesztiválon
történik. A leadott rajzok a helyszínen kiállításra kerülnek,
így mindenki megcsodálhatja azokat. Kérjük, hogy munkái-
tokat név nélkül, jeligével készítsétek el.

Kedves Gyerekek!



Ár,- belvízvédelem

Itt a tavasz, vége a fagyos télnek, zöld-
be borul minden és megjön a jó idõ. Ez a
sok szép és jó dolog sajnos veszélyt is
rejt magában, fõleg a tavaszi idõszakban.
Ez az-az idõszak, amikor felolvad min-
den, a sok hó elolvad, és jönnek a nagy
tavaszi esõzések.

Miért is jelent ez veszélyt települé-
sünk és lakói számára? A kérdésre egy-
szerû a válasz:

Petõháza ugyanis árvíz és belvíz ve-
szélynek is egyaránt ki van téve.

A település mellett található „Gice”
domb ugyanis magasabban fekszik, mint
településünk, így a föld alatti ereken ke-
resztül az ott leesett és felgyülemlett víz-
mennyiség a falu felé folyik vissza, ami
így  belvizet és pincevizeket okozhat.

Nem kell megijedni: ilyen esetekben
a következõket érdemes tenni: Ha eset-
leg olyan veszély állna fenn, hogy a bel-
víz befolyna a pincébe vagy veszélyez-
tetne bármi mást, lakóhelyükön a legcél-
szerûbb homokzsákozni, amellyel a bel-
víz továbbterjedését megakadályoz-
hatják, ezzel is megelõzve a kárt. Ha ép-
pen nem áll rendelkezésükre homokzsák,
akkor próbálják meg valamivel eltorla-

szolni a víz útját. A pincevizek esetében
búvár szivattyút a legelõnyösebb hasz-
nálni, ha viszont a vízmennyiség túl
nagy pincéjükben, nyugodtan értesítsék
a helyi önkénteseket, akik a helyszínre
térítésmentesen kivonulva elhárítják a
keletkezõ kárt. A 20 cm alatti vízmennyi-
ségnél ne riasszák a tûzoltókat, ugyanis
szivattyúval azt már nem lehet kijuttatni
a pincébõl, ilyenkor sajnos kézi erõvel,
vödörrel vagy egyéb eszközzel lehet a
vizet eltávolítani a pincébõl.

Fontos tudnivaló, hogyha pincéjük-
ben a víz olyan magasságot ér el, hogy
az bármilyen elektromos vezetéket vagy
eszközt érint, mielõtt neki állnak a víz
eltávolításának, áramtalanítsák a helyi-
séget, ugyanis könnyen áramütés érheti
Önöket.

Sajnos Petõházának még egy veszély-
forrással szembe kell néznie, ez pedig
nem más, mint a település mellett elhú-
zódó Ikva patak. Biztos sokan tudják,
hogy az Ikva a Soproni hegységbõl ered.
A hegyekbõl a hatalmas vízmennyiség a
patakba folyik, amely ebben az idõszak-
ban hatalmas árhullámot hoz magával.
Az elmúlt években már többször is elõ-
fordult, hogy kiöntött, anyagi kárt is
okozva.

A víz könnyen utat törhet magának a
töltésen keresztül, ezzel veszélyeztetve

a kerteket illetve a lakóházakat. Ilyen
esetben haladéktalanul riasszák a helyi
tûzoltókat, akik homokzsákozással és
szivattyúzással elhárítják az árvízve-
szélyt.

Az árvíz, belvíz és pincevíz nem játék,
fõleg nem a tavaszi idõszakban!

Hatalmas károkat okoznak és hagynak
maguk után, ezért fontos hogy minél
elõbb elhárítsák a kárt egyedül vagy a
hivatalos szervek segítségével.

Horváth Bence

Gázkészülékek
otthon
Amikor elfogyasztunk egy tál forró le-

vest, a hideg elõl jól befûtünk a lakásba,
vagy a bacilusok támadását érezve bele-
ülünk egy kádnyi meleg vízbe, nem fog-
lalkozunk a mivel és hogyan kérdések-
kel. Automatikusan begyújtunk a kon-
vektorba, lángra lobbantjuk a tûzhely
rózsáját, vagy megnyitjuk a vízcsapot.

A gáz és a technika vívmányai segíte-
nek nekünk abban, hogy a legrövidebb
idõn belül és a legegyszerûbben megte-
hessük az elõbbieket.

A szállítás és tárolás közben kordában
tartott földgáz, vagy PB-gáz egy lépésre
van mindennapjainktól. Szó szerint! Tõ-
lünk, fogyasztóktól függ a felhasználás
„végeredménye”. Szerencsére a végered-
mény többnyire az átlagos hétköznapok
szürkeségébe vész. Ha nem, ott mindig tra-
gédia kíséri az eseményeket...

A következõkben összefoglaljuk
azokat a biztonságos használatra, üze-
meltetésre vonatkozó szabályokat, me-
lyek a gázszolgáltatók és a józan ész által
diktált tanácsok, ám néha próbára tesszük
ezek igazságát. A próbára tétel legtöbb-
ször a karbantartás hiánya miatt bekö-
vetkezõ, vagy az elöregedett vezeték, be-
rendezés mûszaki meghibásodásból adó-
dó gázszivárgás. Az ilyen szivárgós ese-
tekben többnyire elmarad a nagy durra-
nás, mert a gázszagra oly érzékeny nó-
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zink gáz esetén azonnal beindítja az
alarm reakciót, menekülést és/vagy intéz-
kedési kényszert kiváltva ezzel.

A robbanásveszély lehetõségét nem
szabad alábecsülni! A levegõbe jutó gáz
azzal robbanóképes elegyet képezve
csak egy gyújtóforrásra vár.

Akár vezetékes földgázt, akár PB-gázt
használunk otthonunkban, mindkettõre
egyformán vonatkoznak a szabályok. A
palackban tárolt PB gáz használata ki-
csit több önállóságot igényel a felhasz-
náló részérõl (palackcsere, tárolás, szállí-
tás és tömítettség-ellenõrzés), ezzel ma-
gában rejtve némileg nagyobb kockáza-
tot is.

Ha új gázkészüléket szeretnénk beüze-
melni, vagy régebbi - már meglévõ - ké-
szüléken kell javítási, karbantartási mun-
kát végezni, ezeket minden esetben csak
a gázszolgáltatónál regisztrált és szak-
képzett szakember végezheti!

Kerüljük a saját kezûleg végzett gáz-
szerelési munkákat!

A saját kezû szerelés alól talán csak a
PB-gázzal üzemelõ berendezések eseté-
ben a palackcsere az egyetlen kivétel, bár
sokaknak ez a mûvelet is problémát okoz-
hat.

Alapszabály, hogy gázszag, vagy
hallható gázszivárgás, gázömlés esetén

1)  azonnal el kell zárni a gáz fõcsapot,
illetve a palackszelepet,

2) áramtalanítsunk a villanyóránál,
3) az összes nyílászáró kinyitásával

szellõztessük ki a helyiségeket, lakást,
4) értesítsük a gázszolgáltatót és/vagy

a tûzoltóságot a 105-ös telefonszámon.

A PB-palackokról:
Palackcsere közben ne dohányoz-

zunk, ne üzemeltessünk más nyílt lángú
készüléket! Csere után, vagy ha gázszi-
várgás gyanúja merül fel, magunk is elvé-
gezhetjük a tömítettség vizsgálatot a
tömlõ és a palack csatlakozási pontjánál.
Ezt a vizsgálatot szappanos, vagy ultrás
oldattal végezzük, a csatlakozási helyet
bekenve a szivárgás helyén bugyboré-
kolni, szörcsögni fog a kiáramló gáz.
Sajnos történt olyan eset, amikor a gáz-
szivárgás helyét gyertyaláng segítségé-
vel akarták megkeresni. Sikerült... A ház
felrobbant, az illetõ megégett.

SOHA ne próbáljuk nyílt lánggal,
vagy más gyúlékony eszközzel megke-
resni a gázszivárgás helyét!

Ha hosszabb idõre elhagyjuk a lakást,
zárjuk el a gázvezeték fõelzáró csapját.
Amennyiben befejeztük a PB-üzemû
berendezés haszná-
latát, zárjuk el a pa-
lack szelepét. Ha
hosszabb ideig nem
is kívánjuk hasz-
nálni, szereljük le a
nyomáscsökkentõt,
és a szelepnyílásra
helyezzük fel a kék
biztonsági kupakot.

A gáz égéstermé-
kei mérgezõ eleme-
ket tartalmaznak,
tehát nagyon fontos
a kéménybe kötött
gázkészülék eseté-
ben a kémény rendszeres ellenõrzése és
karbantartása. Ellenkezõ esetben a
visszaáramló égéstermékek halálos
mérgezést okozhatnak!

Egy fali vízmelegítõ átlagos fo-
gyasztása kb. 3 m3 gáz óránként. Egy
ilyen készülék biztonságos üzemelé-
séhez - ami magában foglalja a töké-
letes égéshez és az egészséges emberi
tartózkodáshoz szükséges mennyiséget
is - a felhasznált gázmennyiség 20-szo-
rosának megfelelõ friss levegõ mennyi-
ség szükséges. A manapság elterjedt
majdnem tökéletes légzárású ajtók és
ablakok ekkora mennyiségû levegõt
nem engednek be! Gázkészüléket üze-
melõ helyiségben az ilyen típusú nyí-
lászárók alkalmazása szintén baleset-
veszélyes!

Nyílt lángú gázkészülék használata
közben és után gondoskodjunk a megfe-
lelõ szellõzésrõl, szellõztetésrõl.

A gázhasználat „veszélyes üzem”, de
félni sem kell tõle. Ha ismerjük a gáz
tulajdonságaiból fakadó veszélyeket, a
használatára vonatkozó szabályokat és
vészhelyzeti teendõket, biztos, hogy
életünk békés segítõje marad.

Mire vigyázzunk
a kigyulladt
étolaj oltásánál?

A lakástüzek nagy részét a konyhában
keletkezett tüzek teszik ki. A fõzés köz-
ben ugyanis elõfordulhat, hogy az edény-
ben lévõ étolaj, zsiradék meggyullad. A
lángokat gyorsan meg lehet fékezni, de
vigyázni kell, a helytelen oltás súlyos
égési sérüléssel, sõt, robbanással is vég-
zõdhet.

Ha az olaj begyullad, vízzel sosem sza-
bad oltani! Az égõ olajba beleöntött víz
azonnal gõzzé alakul, a gõz kilöki az égõ
olajat az edénybõl, ami apró elemi
részecskékre bomlik, akár 3 méter magas
lángnyelvvel belobban, s olyan nagy
nyomás jöhet létre, hogy az ablakok ki-
törnek, a falak kidõlnek. Eközben súlyos
égési sérülést lehet szenvedni, a konyha
berendezési tárgyai pedig meggyullad-
nak, s ezt a tüzet már korántsem olyan
egyszerû a tûzoltók kiérkezése elõtt meg-
fékezni.

A meggyulladt olaj eloltásának a leg-
gyorsabb és legbiztosabb módja a leta-
karás. Ezt fedõvel vagy nedves ronggyal
tehetjük meg. Ebben az esetben arra kell
ügyelni, hogy a fedõt vagy rongyot még
egy darabig hagyjuk rajta az edényen,
mert egy idõnek el kell telnie ahhoz,
hogy az olaj több száz fok Celsiusról
visszahûljön.



(Folytatás a 2. oldalról!)

Most egy aktuális információt szeret-
nék az olvasókkal tudatni.

A Közoktatási törvény megváltozott,
ezért 2010. szeptember 1-jétõl a 2,5 éves
- 36 hónapos - gyermeket is tudjuk
fogadni óvodánkban.

Úgy gondolom, ez nagy segítség a
szülõknek, hiszen így nem kell átvinni
õket a szomszédos település bölcsõdéjé-
be. A megrövidített Gyes miatt ezt a prob-
lémát a mi településünkön is meg kellett
oldani. Ezért már az elmúlt évben Hor-
váthné Kiss Tóth Etelka kolleganõmmel
közösen megszereztük a gondozónõi
szakképzettséget, így fogadhatjuk a pici-
ket óvodánkban.

Településünkön ez kb. 5 szülõt érint.
Ezért már a tavaszi beíratáson ezeket a kis-
gyerekeket is várjuk, hogy szándékukról a
szülõk nyilatkozni tudjanak. Természe-
tesen akik év közben érik el a 2,5 éves kort,
azokat év közben is szívesen fogadjuk.

Az óvodánk gyermeklétszáma elõre
láthatóan 2010. szeptember 1-jén  37 fõ lesz.

Beíratható az a gyermek, aki 2011.
március 31-ig betölti legalább a 36 hóna-
pos kort.

A beíratás ideje: 2010. április 28-29-
én, 6.30- 16.30 óra.

Szeretettel várjuk mindazokat a kis-
gyereket a szüleikkel együtt, akik szeret-
nének az óvodánkba járni.

A vegyes életkor szerint szervezõdött
csoportjainkban a gyermekeknek válto-

Kincseskert Óvoda Hírei
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zatos játéklehetõséget, szabadon válasz-
tott tevékenységeket kínálunk.

Lehetõséget biztosítunk a német
nyelv játékos megismerésére, ami ingye-
nesen igénybe vehetõ szolgáltatás.

Nálunk a gyermekek jól érzik magu-
kat, biztonságban, nyugodt, szeretettel-
jes légkörben nevelkednek.

Célunk: gyermekeink személyiségé-
nek kibontakoztatása, sokoldalú fejlõdé-
sének segítése, az egészséges és harmo-
nikus élethez szükséges képességeik
fejlesztése. Mindezt közös élményekre
épülõ tevékenységek tudatos szervezé-
sével segítjük. Alkalmazkodunk a gyer-
mekek egyéni sajátosságaihoz, eltérõ fej-
lõdési üteméhez.

Az óvoda nyitva tartása munkanapo-
kon 6.30-16.30-ig tart, melynek teljes
idõtartamában óvónõ foglalkozik a gyer-
mekekkel. A gyermekek életének nyugal-
mát, kiegyensúlyozott óvodai életét heti-
rendünk és a napirend biztosítja.

Dorothy Law Holtz szavaival egyet-
értve hisszük:

EGY ÉLET A KEZEDBEN
„Ha a gyerekek kritizálva élnek, meg-

tanulják, milyen megbélyegzettnek
lenni.

Ha a gyerekek ellenségeskedésben
élnek, megtanulnak veszekedni.

Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, meg-
tanulnak szégyenlõsnek lenni.

Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,
megtanulnak bûnösnek lenni.

Ha a gyerekek toleráns lég-
körben élnek, megtanulnak
türelmesnek lenni.

Ha a gyerekek bátorítva élnek, meg-
tanulnak bizalommal élni.

Ha a gyerekek megdicsérve élnek,
megtanulják megbecsülve érezni magu-
kat.

Ha a gyerekek méltóságban élnek,
megtanulják az igazságot.

Ha a gyerekek biztonságban érzik ma-
gukat, megtanulnak hinni.

Ha a gyerekek hitelesen élnek, meg-
tanulják, mit jelent szeretni.

Ha a gyerekek elfogadva és barát-
ságban élnek, megtanulják megkeresni
a szeretetet a világon.”

Ha felkeltettük érdeklõdését ismer-
kedjen meg velünk, szeretettel várunk
minden érdeklõdõt, különösen minden
kedves leendõ óvodásunkat!

Címünk: Kincseskert Óvoda 9443
Petõháza, Kinizsi P. u. 10. Tel: 99/382-096

E-mail:
kincseskert@petohazaovoda.t-online.hu
A beíratáshoz szükséges dokumen-

tumok:
- Gyermek születési anyakönyvi

kivonata,
- Gyermek oltási könyve,
- Lakcímet igazoló dokumentum.
A beíratási napokon lehetõségük

nyílik a családoknak bepillantani a
csoportok, és az óvodánk életébe.

Várunk minden érdeklõdõt falunkból,
illetve a szomszédos településekrõl is.

Boháné Gergácz Lívia



(Folytatás a 12. oldalról!)

7-9 óra között: a gyomor leginkább
terhelhetõ idõszaka. Ekkor tud a leghaté-
konyabban dolgozni, tehát bõséges,
vitaminokban és ásványi anyagokban
gazdag reggelit vegyünk magunkhoz.

9-11 óra között: testhõmérsékletünk
optimális, az idegrendszer ebben az
idõszakban a legnyugodtabb, teljesítõ-
képességünk igen magas.

11-13 óra között: 11 óra a szívciklus
csúcspontja, tehát legjobb idõ a spor-
tolásra. Délben erõsödik a gyomorsav-,
majd késõbb az epetermelõdés, készen
állunk egy finom ebéd elfogyasztására.

13-15 óra között: lassul a vérkeringés,
az energiák a vékonybélben koncentrá-
lódnak, csökken a fájdalomérzékelés is,
ezért ilyenkor érdemes a fogorvoshoz
bejelentkezni.

15-17 óra között: a húgyhólyag dol-
gozik a legintenzívebben, ezért fo-
gyasszunk bõségesen cukor és alkohol-

Kínai orvoslás – szerveink meghatározott idõrendben

mûködnek és pihennek... (szerv-óra)

mentes folyadékot. Szervezetünk kiüríti
a méreganyagokat, ismét ereje teljében
van, tehát tanulhatunk, sportolhatunk,
dolgozhatunk teljes energiabedobással.

17-19 óra között: vesénk a leg-
nagyobb tisztító munkában, ezért ebben
az idõben ne terheljük tovább zsírral, cu-
korral, sóval és egyéb mérgezõ anyagok-
kal. Vérnyomásunk csökken, szívmûkö-
désünk lassul, egy kicsit nem árt megpi-
henni munka közben. Ilyenkor érdemes
elfogyasztani a könnyû vacsorát is.

19-21 óra között: ha most vacsorá-
zunk, azt már nem dolgozza fel szerveze-
tünk, elraktározza reggelre. Energia-
pályáink lelassulnak, felkészülünk az
éjszakai pihenõre, érzékeink kifinomul-
nak.

21-23 óra között: az úgynevezett
„hármas melegítõ” idõszakában testünk
és lelkünk nyugalomra, pihenésre vágyik,
teljesítõképességünk erõteljesen csök-
ken, ez a legpihentetõbb alvás ideje, tehát
ne végezzünk se testi, se szellemi aktív
tevékenységet igénylõ munkát. A hármas

melegítõ nem szerv, hanem azt a helyet
jelöli, ahol testünk alsó-középsõ és felsõ
részének szervei együttmûködnek. Fela-
data, hogy a légzés, az evés és az ivás
során a szervezetünkbe jutó, a tüdõ és a
gyomor által felvett energiákat a testünk-
be irányítsa. 

23-1 óra között: legintenzívebb az
epehólyag görcskészsége, kevésbé csilla-
pítható a fájdalom.

A kínai orvoslás szerint akkor vagyunk
egészségesek, ha a szervezet energiake-
ringése harmonikus. Ez az energia a
csí(Qi), a vitalitást, életerõt jelenti. A ke-
ringés akadályoztatása betegséghez
vezethet. Érdemes tehát figyelemmel kí-
sérni biológiai óránkat.

Összeállította:
Kóborné Sövegjártó Judit



Petõházi Krónika – Közéleti idõszaki lap – Megjelenik idõszakonként
Kiadja az Oázis Közhasznú Nonprofit Kft. (9443 Petõháza, Kinizsi Pál u. 51.)

A szerkesztõbizottság elnöke: Lévainé Soós Klára
A fotókat készítették az Életképek és a Krónika rovathoz: Csiszár Renáta, Kissné Horváth Júlia és Holper Ferenc

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

A Petõházi Krónika digitalizált formában olvasható
a Fertõ part honlapján

www.fertopart.hu/petohaza-kozossegi-haz címen,
valamint megtekinthetõ Petõháza hivatalos honlapján

www.petohaza.hu címen.

Télen történt tûz-, káresetek
A tûzoltóság 2009. december 18-án hajnali 3:02 perckor

kapta az értesítést egy helyi lakostól, aki az önkénteseket is
értesítette, miszerint a Kinizsi Pál utcában földgázvezetõkbõl
kiáramló gáz égett, veszélyeztette a családi házat és a környezõ
épületeket.

A helyszínre kiérkezõ egységek (Petõháza ÖTE, Kapuvár HÖT)
a rendõrség segítségével a területet lezárták, az ott lakókat
kitelepítették. Az égést 2 „D” sugárral megszûntették, majd a
kiáramló gázt a már megszerelt 2 „D” sugárral lecsapatták. Az
Égáz szakembere segítségével a gázömlést megszûntették. Az
E-on az épületet áramtalanította. A gázérzékelõ mûszerrel végzett
mérések alkalmával az veszélyes koncentrációt nem mutatott ki.
Egy fõ, a tulajdonos az egységek kiérkezése elõtt égési sérülése-
ket szenvedett, Õt a mentõk kórházba szállították.

Kürtös Ákos

Hószobrászok

Hónyúl

Dinoszaurusz hóból

Asztalitenisz bajnokság

Asztalitenisz bajnokság, középdöntõ


