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Petõházi

Önkormányzati hírek

MÁJUS
UTOLSÓ VASÁRNAPJA
A MAGYAR HÕSÖK
EMLÉKÜNNEPE

Somogyváry Gyula:
A boldog szunnyadókhoz

Aludjatok, ti áldott szunnyadók,
aludjatok, ti néma hadsereg.
Ringasson békén a távoli rög,
s ne bántson könny, mely értetek pereg.
Aludjatok nagy álmok álmodói:
a hõsök álma mindörökre mély.
Csak simogasson bús gügyögésünk
szelíden, mint a halk tavaszi szél.
Apák, fiúk, szerelmes võlegények,
kik porladoztok, haj, sok éve már,
akik elé mennydörgõ ágyúszóban,
véres mezõkön toppant a halál,
aludjatok! – A szunnyadástok boldog,
mert csonttá kövült bennetek az álom:
hogy hatalmas, erõs nemzet él
Kárpát ölében, a tiszai tájon.
Aludjatok csak, gácsországi holtak,
s a Drina mentén szunnyadó bakák,
álmodjatok ott messze Moldovában
s az Alpeseknek örökös havában,
magyar halottak: fiúk és apák.
Aludjatok csak, néma, szent hadak,
pihenni édes, haj, pihenni jó,
s a Dnyeszter vagy a Piave zúgása
éppúgy altat, mint a Tisza folyó…
Be jó tinéktek, hogy az agyatokban
megállt örökre az a gondolat:
hogy bárki gyõz a véres dáridóban,
a magyar föld s a népe megmarad…

Tisztelt  Petõházi  Lakosok!
Az alábbiakban szeretnék beszámolni az elmúlt idõszakban történ-

tekrõl.
A tavasz folyamán elkészült és elérhetõvé vált Petõháza Község megújult

honlapja (www.petohaza.hu). A mai kor igényeinek, valamint a tájékoztatás
követelményeinek a régi honlapunk már nem tudott megfelelni, ezért vált
szükségessé a teljes átalakítás, mind a megjelenés, mind a tartalom
tekintetében. A megvalósítással Önkormányzatunk a FEKI Webstúdiót bízta
meg, de a feltöltésben komoly munkát végeztek hivatalunk dolgozói és az
intézményeink vezetõi. Köszönjük mindenkinek a felelõsségteljes munkáját,
reméljük megújult honlapunk közmegelégedésre tarthat számot.

A tavalyi évben önkormányzatunk 20 millió forintot nyert a Belügy-
minisztérium által kiírt pályázaton, melybõl az iskolában tornacsarnok
építését terveztük. Sajnos a várható költségek messze felülmúlták a
lehetõségeinket, ezért a pályázat megvalósításától el kellett tekinte-
nünk és a pénzt visszautaltuk a kiírónak.

Ebben az évben szintén a Belügyminisztériumnál önkormányzati
utak felújítására nyújtottunk be pályázatot. Kedvezõ elbírálás esetén
a Dózsa Gy. utcának a Bartók Béla és Mátyás király utca közti szakaszát
újítjuk fel, megszûntetve a sokszor forgalmi akadályt okozó, baleset-
veszélyes útszûkületet is.

Önkormányzatunk folytatta a tavaly megkezdett strandfürdõ fejlesz-
tést. Idén erre a célra mintegy 20 millió forintot különítettünk el a költség-
vetésben. További pályázati forrás (LEADER) bevonásával megújult a
gyermekmedence burkolata (a nagymedencénél bevált fólia bevonattal),
teljesen új gépházat és gépészeti berendezést kapott a gyermekmedence.
A nõi és férfi vizesblokkok új csempeburkolatot, szanitereket és gépészeti
berendezéseket kaptak. A gyermekmedence ünnepélyes átadása a
falunapunk keretében, Barcza Attila képviselõ úr jelenlétében zajlott.

A Hivatalban nyári igazgatási szünetet nem tervezünk, ügyeik inté-
zésénél azonban kérem, vegyék figyelembe, hogy a szabadságok nagy
részének kiadása a nyári idõszakban történik.

Kellemes nyarat kívánok a Petõházi Krónika minden kedves olvasó-
jának!

Horváthné dr. Dávid Mária jegyzõ
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„Tavasz van, gyönyörû”
1. Föld napja:
Április 22-én, a Föld napja alkalmából különbözõ ese-

ményeket rendeznek országszerte, amikkel szeretnék a figyel-
met felhívni, hogyan védjük meg természeti és környezeti
kincseinket. Mi is kiemelkedõen fontosnak tartjuk, hogy a
gyerekeket már óvodás koruktól fogva arra tanítsuk, hogy véd-
jék, óvják a Földet, a környezetüket, ahol élnek. Évek óta
hagyomány, hogy programot tervezünk kis óvodásainkkal
együtt e jeles nap alkalmából. Sokat beszélgettünk a gyere-
kekkel arról, hogyan is védhetjük meg a környezetünket. A
hét legfontosabb eseménye az volt, hogy minden kisgyermek
ültessen egy növényt, ezzel is gondoskodva a környezetünkrõl.
A növények ültetésére az óvoda udvarában került sor. A gyere-
kek egynyári virágokat ültettek balkonládákba, a virág-
ágyásba, ezzel díszítve az óvodánk udvarát. Szeretném meg-
köszönni a szülõk támogató hozzáállását.

Megfogalmaztunk néhány zöld szabályt is:
Ne szemetelj!
Ne törd a fák ágait!
Ne szennyezd a vizeket!
Soha ne szedj védett növényt!
Kijelölt helyen gyújts tüzet!
Ne bántsd az állatokat!
2.  Beiratkozás:
„Innen csak egy sarokra van az óvoda, add a kezed, egy

kettõ, elvisznek oda…”
Õsszel 13 kisgyermek kezdi meg óvodai életét a Vackor

csoportban. Szeretettel várják õket a régi ovisok és az óvoda
dolgozói is.

3.  Anyák napja:
Az évszak legszebb és legmeghatóbb ünnepe az ANYÁK

NAPJA.
Napok óta titokban szervezkedtünk, hogy a lehetõ legna-

gyobb meglepetés érje a sok drága anyukát és nagymamát.
Lázas készülõdéssel segítettek a gyerekek az édesanyáknak
és nagymamáknak készülõ ajándék elkészítésében, a csoport-
szoba feldíszítésében, amit saját kezû rajzok, dekorációk is
díszítettek. Majd eljött a várva várt délután, amikor minden
csemete felköszönthette anyukáját, nagymamáját verssel, ének-
kel, nagy odaadással készített kis meglepetés ajándékkal.

A legkisebbek az óvodában csak az édesanyjukat köszöntöt-
ték fel. Ki verssel, ki öleléssel, ki mosollyal. Természetesen a
Nagyikról sem felejtkeztünk meg, minden kisgyerek hazavit-
te az ajándékot a megtanult köszöntõ versecskével együtt.

4.  Kisvonatos kirándulás a FEKI Tüzépre:
Pálfi Barni és Lottika szülei meghívták a gyerekeket Fertõd-

re, a tüzépre. Izgalommal készülõdtünk a kisvonatos kirándulás-
ra. Öröm volt az arcocskákon, amikor elindult a vonat, ami Fer-
tõszentmiklóson keresztül, a Fertõdi Kastély mellett elhaladva
érkezett meg a céljába. A gyerekeknek bemutatták a gépeket,
amin a bácsik dolgoznak, valamint egy kisfilmet is megtekint-
hettek hogyan épül fel egy ház. Utána házikókat festhettek a
gyerekek, amit mindannyiuk haza is vihetett.  Ez a tartalmas,
szép délelõtt talán megalapozta a jövõ építõmérnökeit, építõmes-
tereit, és építkezõit. Utunk hazafelé a Lés erdõn át vezetett, a
gyerekek vidáman, énekelve utaztak a Dotto vonaton.

Köszönöm szépen a gyerekek nevében is a tartalmas, szép,
jól megszervezett délelõtti programot Fekete Áginak és Pálfi
Csabának!! Felejthetetlenül nagy élmény volt a kirándulás a
gyerekeknek!!

5.  Gyermeknap:
Május 23-án tartottuk az idei gyereknapot az óvodában.

Mivel reggel az idõjárás nem volt hozzánk kegyes, ezért az
ugráló várat a tornateremben állították fel, amit a legkisebb
gyerkõcök próbálhattak ki elsõként. Volt, aki bátor volt, de
akadt olyan kisgyermek is, aki csak távolról figyelte a pajtá-
sait. A nagyobbak már bátran vették birtokba a játékot, ügye-
sen szaltóztak, ugráltak benne. A tízórai az Altaterra Kft. tá-
mogatásával kürtöskalács volt. Utána a Csemete Bábszínház
szórakoztatta a gyerkõcöket. Delet harangoztak, amikor Kóbor
Csaba bácsi meghozta a pizzát, amit a sok éhes száj pillanatok
alatt elfogyasztott.

Köszönjük a támogatóknak, hogy ebben az évben is felejt-
hetetlen napot tudtunk szervezni óvodásainknak.

Nemcsak gyermekeink, hanem a felnõttek is jól érezték
magukat ezen a csodás napon, hisz:

„Gyermek volt minden óriás…”
6.  Ballagás:
Május utolsó péntek délelõtt meghitt ballagáson búcsúz-

tak el a nagycsoportos ovisaink az óvodától. Az óvoda termeit
körbejárva köszöntek el kedves fészküktõl óvó és dajka nénik-
tõl, társaiktól.

Szép és tartalmas éveket töltöttek velünk a gyerekek, na-
gyon sok élmény, ismeret, emlék került a tarsolyukba.

Nyolc apróság köszönt el szeretett óvodájától. A kedves
mûsor után mindannyiuk nyakába került az óvodás jelükkel
hímzett tarisznya, jelezve: új korszak kezdõdik az életükben,
hiszen õsszel már a helyi iskolapadban ülnek. Kívánunk a
ballagóknak sikerekben gazdag iskolás éveket, kiváló bizo-
nyítványokat, sok új barátot, kedves tanítókat!

7.  Kirándulás:
Idén a gyõri Állatkertbe kirándultak a középsõ- és nagy-

csoportos gyerekek. Izgalommal készülõdtek, elõre meg-
beszélték ki mellé ülnek a buszban. Ragyogó idõ volt mire
célba értek. Megtízóraiztak, utána megnézték a különféle álla-
tokat, majd az állatbemutató következett. Fantasztikus produk-
cióval, különleges mutatványokkal kápráztatták el gyerekein-
ket és a felnõtteket is.

Utána megnézték a fõemlõsöket, ahol a zsiráf volt az egyik
kedvenc. Ezután a játszótéren található különféle játékokat
próbálták ki a gyerekek. Örültünk, hogy hozzánk szegõdött
egy állatkerti munkatárs, tõle hallhattunk meglepõ történeteket
és sok érdekességet az itt élõ állatokról. Mesélt az adott fajról,
elmondta, hogy mi történik a kifutóban, sõt kérdezni is lehe-
tett tõle.

Hazafele Fertõdnek jött a busz, ahol Bokori Lali bácsitól
fagyit kaptunk.

A nyárra minden kedves óvodásnak és szüleinek kellemes
nyarat, jó pihenést, tartalmas programokat kívánunk! Vigyáz-
zatok magatokra!

Õsszel várunk Benneteket:
„Megnyílott az óvoda, varázslatos palota.
A falakról vidám bábok kuncogják a nagyvilágot.
Itt nevetgél sok barát, felfedezünk száz csodát, hát… amikor

széjjelnézek,   látom, milyen jó kis székek hívogatnak: „Csüccs, ide!”
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El se hinné senki se, hogy az asztal nem hatalmas, és a mos-
dó épp alkalmas…

Csuda, csuda, csuda jó, itt fincsi a kakaó, s ahány játék,
annyiféle, és a mesének sincs vége!

Ebben a klassz oviban minden rendben – csakugyan!”

Boháné Gergácz Lívia
óvodavezetõ

(Folytatás a 4. oldalon!)

Újra itt a nyár, a vakáció!
Iskolánkban legfõbb pedagógiai célunk továbbra is az

alapkészségek folyamatos fejlesztése, de a nevelés és az oktatás
összhangját próbáljuk minden tevékenységünkkel és példa-
mutatásunkkal megvalósítani. Arra törekszünk, hogy a ránk
bízott gyermekekben felfedezzük a bennük rejlõ értékeket, s
azokat minél nagyobb sikerrel és eredménnyel hozzuk felszín-
re.

Különös figyelmet fordítunk az önálló tanulás kialakítására,
valamint a szövegértésre.

Az önálló tanulás azokat a tanulásszervezési módszereket
fogja össze, amelyeknek kifejezetten az a célja, hogy az egyes
tanulók kezdeményezõ-képességét, önállóságát és önmûvelési
képességét fejlesszék.

A tanulást kezdeményezheti a tanuló vagy a pedagógus, de
a középpontban mindig a gyermek önálló ismeret-elsajátítása
áll. Arra ösztönzi a tanulót, hogy felelõsséget vállaljon saját
tanulása megtervezéséért és a tanulás ütemének meghatá-
rozásáért. Fejleszti a felelõs döntéshozás képességét, mivel a
tanulónak elemeznie kell az adott problémát, elhatározásra
kell jutnia, és átgondolt módon kell cselekednie.

Mindezt tehetjük személyre szóló feladatok és házi feladat
adásával – szóban és írásban.

A tanuló rendelkezik azzal a képességgel, hogy különféle
helyzetekben, szóban és írásban kommunikálni tud. Képes
megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövege-
ket, megkeresni, összegyûjteni és feldolgozni a szöveggel
kapcsolatos feladatokat. Gyakoroljuk a mondatok, szövegek
értelmezését, hogy saját gondolataikat a helyzetnek megfelelõ
módon tudják megfogalmazni és kifejezni.

Az idei tanévben az alapos és pontos munka jutalmaként,
kitûnõ bizonyítványukért dicséretben részesítjük következõ
tanulóinkat:

1. osztály: Bloch Ede Barna, Csigó Csenge,   Hadar Ákos,
Heller Emma, Ivancsics Kamilla, Kiss Benedek, Kok Léda Sára,
Németh Martina

2. osztály: Hadar Rebeka, Németh Mia,
3.osztály: Horváth Jázmin, Horváth Szófia Sára, Rádler

Domonkos
4. osztály: Csuka Dóra, Németh Viktor, Polgár Edina, Stárics

Nóra
Fõ feladatunk természetesen a sok-sok új ismeret elsajá-

títtatása, azonban a tanórán kívüli rendezvények során a
gyerekek megtapasztalhatják az összetartozás örömét, jelentõ-
ségét, megtanulják környezetünk tiszteletben tartását, a
természet szeretetét.

Milyen szabadidõs programokat szerveztünk gyermekeink
számára, s versenyeken is részt vettünk.

- Szeptemberben, a papírgyûjtésben segítõ szülõknek
nagyon köszönjük munkájukat!

- Igyekeztünk örömet okozni a nagyszülõknek idõsek napja
alkalmából.

- Az október 23-i községi megemlékezésen mi is részt
vettünk gyermekeinkkel.

- Részt vettünk a Márton-napi hagyományok feleleveníté-
sében, valamint a Mikulás elõtti játszóház tevékenységében.

- Köszönjük a kedves szülõk fáradozását a Mikulás-váróra
elkészített süteményekért.

- Karácsonykor – hagyományosan – együtt ünnepelhetett
településünk apraja-nagyja.

- A farsangi bál kellemes idõtöltést jelentett gyermekeink
számára.

- A nyílt napon a kedves Szülõk bepillanthattak a tanórák
menetébe, a tanulók órai munkájába.

- Fertõszentmiklóson – anyaiskolánkban – is tartottunk
testnevelésórákat a tanmedencében. Örömmel tapasztaltuk,
hogy tanulóink vízben való mozgása nagyon sokat fejlõdött a
foglalkozások során.

- Elsõ és második osztályosaink számára ebben a tanévben
is német nyelvi szakkört biztosítottunk önkormányzatunk
támogatásával, aminek célja a nyelvtanulás folyamatossá-
gának biztosítása.

- Az Agyagosszergényben rendezett matematika versenyen
is részt vettünk 4. osztályos tanulóinkkal, ahol Stárics Nóra 1.
és  Polgár Edina 2. helyezést ért el.

- A március 15-i községi mûsorban 3. osztályosaink ügyesen
szerepeltek.

- A húsvéti játszóházban pedig mindannyian nagyon jól
éreztük magunkat.

- A nagycenki matematika versenyen is ügyesek voltak a
részt vevõ tanulók.

- Vers- és prózamondó versenyen – a Közösségi Házban –
több tanulónk vett részt. Elégedettek vagyunk szereplésükkel,
ezért mindegyikük dicséretet érdemel. Örülünk, hogy a
negyedik osztályos Szakál Borbála 3. helyezést ért el.

- A kapuvári színházi elõadásokra, a bábszínházra is
szívesen emlékszünk, ahova az 1. és 2. osztályos tanulókkal
látogattunk el.

- A 3. és 4. osztályos tanulók a soproni színházban juthattak
kellemes élményekhez. A színvonalas elõadások mellett a
csodálatos színházi környezet is meghatározó.

- Az 1. osztályosok ingyenes színházi elõadáson vehettek
részt Sopronban, mert a szervezõk arra törekednek, hogy a
gyermekek mielõbb megszeressék ezt a mûfajt.

- Fertõdön 2 alkalommal vehettünk részt ingyenes színházi
elõadáson, illetve koncerten, ahol szintén sok élményt
szerezhettünk.

- Már évek óta hagyomány nálunk, hogy a Föld napja
alkalmából még jobban odafigyelünk környezetünk tisztasá-
gára, s összegyûjtjük a hulladékot településünk azon pontjain,
ahol gyermekeink legtöbbször megfordulnak. Így is szeretnénk
figyelmüket felhívni arra, hogy milyen fontos ügyelnünk
környezetünk rendjére, tisztaságára.
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- A kerékpáros közlekedés szabályaival ismerkedhettünk
egyik májusi délutánon közlekedési szakemberek részvételé-
vel. Filmvetítéssel, gyakorlati példák bemutatásával segítették
gyermekeinkkel elsajátíttatni új, illetve elmélyíteni elõzõ isme-
reteiket a témával kapcsolatban. Nagyon örültek tanulóink az
ajándékoknak, a csengõnek és a hátizsáknak.

Kerékpáros ügyességi versenyt is szerveztek tanulóink
számára. Az iskola udvarán elõkészített akadálypályán figyel-
mesen, óvatosan, egymásra figyelve kellett áthaladniuk
tanulóinknak.

- Nálunk sem múlhat el a május „Anyák napi” megemlékezés
nélkül, amivel remélem, örömet okoztunk az édesanyáknak,
nagymamáknak. Mindegyik osztály saját mûsorral kedves-
kedett.

- A fertõdi Zeneiskola tanárai és diákjai ellátogattak hoz-
zánk, hogy bemutassák hangszereiket, s kedvet csináljanak a
zenetanuláshoz. Kihelyezett elõképzõ osztály mûködik
iskolánkban érdeklõdõ kisdiákjaink számára, ahol a zene- és
hangszertanulás alapjait tanulhatják meg. Az idén is élhetnek
tanulóink ezzel a lehetõséggel.

- A helyi tûzoltók is ellátogattak hozzánk, hogy felkeltsék
tanulóink érdeklõdését a tûz megelõzésére vonatkozó szabá-
lyok elsajátítására. Gyakorlati bemutatót tartottak gyermekeink
örömére.

- A falunapi megnyitón tanulóink mûsorában is gyönyör-
ködhettünk.

A délutáni programok között láthattuk néptáncosaink szívet
melengetõ mûsorát. Gratulálunk nekik és felkészítõiknek,
Zsuzsa néninek és Bandi bácsinak.

- A hagyományos Csipet-Olimpián 4 iskola csapata
versengett egymással. Jó hangulatban, kellemesen töltöttük a
napot, drukkolva saját csapatunknak, de örültünk a többiek
sikereinek is. Az elsõ helyezést Fertõszentmiklós, a második
helyezést a mi csapatunk, a harmadikat pedig Fertõszéplak
csapata nyerte el. Remélem, jövõre is ilyen aktívan vesznek
részt az iskolák a sportversenyen.

Kik kaptak érmet tanulóink közül a sportversenyen?
1. osztály:
Jóna Bendegúz - 2. helyezett medicinlabda-dobásban
Németh Martina - 1. helyezett kislabdahajításban
Kok Léda Sára - 2. helyezett kislabdahajításban
2. osztály:
Horváth Gréta - 1. helyezett medicinlabda-dobásban
Németh Szilárd - 3. helyezett kislabdahajításban

     2. helyezett síkfutásban
Pintér Amanda - 2. helyezett kislabdahajításban
3. osztály:
Horváth Jázmin - 2. helyezett medicinlabda-dobásban
Bencze Benigna - 3. helyezett medicinlabda-dobásban
Bors Barnabás - 3. helyezett medicinlabda-dobásban

   1. helyezett kislabdahajításban
 Horváth Valentin Péter - 2. helyezett síkfutásban
                                               3. helyezett kislabdahajításban
Mészégetõ Csenge - 1. helyezett kislabdahajításban

 2. helyezett síkfutásban
4. osztály:
Szakál Borbála - 3. helyezett medicinlabda-dobásban
Ács Kamilla - 1. helyezett kislabdahajításban
Lángi Csenge - 2. helyezett kislabdahajításban

Természetesen a többiekre is büszkék vagyunk, hiszen õk
is nagyon sokat tanultak, fejlõdtek.

A tanulók eredményes versenyeihez nagyban hozzájárult a
pedagógusok felkészítõ munkája is, melyet ezúton is megkö-
szönök.

Ha mi, pedagógusok megismerjük – idõnket nem sajnálva
– hogyan juthatunk közelebb egy-egy tanulóhoz, a nevelésben
és a tanításban is sokkal jobb eredményeket érhetünk el.

- Idén az 1-2. osztályosok Kõszegre és Bükre, a Napsugár
Játszóparkba kirándultak.

Kisfaludon is megnézték a Vadasparkot.
- A 3- 4. osztályosok Ajkán, a Nomádia Kalandparkban és

Nagyvázsonyban voltak, majd Szigligeten a Balatonban
fürödtek.

Mindkét esetben jól választottuk a programokat, mert
minden gyermek nagyon jól érezte magát.

A kirándulás költségeit a szülõk farsangi báli felajánlásaiból
finanszíroztuk. Külön köszönjük Vidók Dániel édesanyjának
és nagymamájának önzetlen felajánlását. Önkormányzatunk
pedig – mint mindig minden programunkhoz - rendelkezé-
sünkre bocsájtotta az autóbuszt. Köszönjük.

- Az utolsó tanítási héten programjaink között szerepelt
még kerékpártúra, strandolás is.

Ezúton köszönjük Piskolti Gábornak a támogatást a
kedvezményes belépõjegyek biztosításával.

Június 17-tõl 21-ig 1. és 2. osztályos tanulóink országos
szervezésû táborozáson vehettek részt iskolánkban pályázati
forrásból. A programokat iskolánk pedagógusai szervezték és
koordinálták a gyermekek számára. Reméljük, minden résztve-
võnek maradandó élményben volt része.

A nyári táborban – a Közösségi Házban – remélem, minél
több tanítványunkkal találkozunk, hiszen nagyon érdekes
programok várnak rájuk.

Diákjainknak nagyon sok szeretettel gratulálunk ez évi
tanulmányi munkájukhoz, hiszen mindegyiküket meg lehet
dicsérni saját, egyéni fejlõdésükért.

Továbbra is ilyen kitartást kívánunk nekik és szüleiknek
is!

A szünidõben vigyázzatok Magatokra, pihenjetek, de azért
az olvasásról sose feledkezzetek meg!

Köszönöm Önkormányzatunknak az iskolához való hozzá-
állását és folyamatos támogatását. Mi pedig igyekszünk erre a
támogatásra mind inkább rászolgálni, és a támogatásokat a
gyermekek javára fordítani.

Ezúton köszönöm a szülõknek az önzetlen segítségét is,
akik munkánkat segítették, és ezáltal örömet okoztak
gyermekeinknek.

Mindenkinek nagyon szép nyarat kívánok!

És végül:
Régen szokás volt, ha valaki komoly dologba kezdett, akkor

elõtte áldást kért cselekedeteire. Az áldás szinte védelmet
nyújtott nekik, s úgy érezték, könnyebben fognak menni a
dolgok.
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Kissné Horváth Júlia
Tavasz

Végre sutba kerül sapka, sál,
illatoznak a fenséges ibolyák,
tegnap még fogunk vacogott,
ám a tél meghátrálva távozott.
Táncot lejtenek a nárciszok,
hajnalban, harmatcseppekbe burkolóznak
a pazar szépségû tulipánok,
a madarak csilingelõ dala szól,
legalább a természetben béke honol.

Egy régi magyar áldásból szeretnék átadni mindannyi-
uknak:

„Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.
Legyen áldott Benned a fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet,
Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetre szomjazóknak.”

 Sass Andrásné
tagintézmény-vezetõ
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Nyári táborok
A Közösségi Ház szervezésében idén is két tábort tartunk. Július

1-3-ig a felsõ tagozatosokat és a negyedik osztályból kimaradt
gyerekeket várjuk programjainkra. Július 8-án kezdõdik a kisebb
korosztály számára szervezett táborunk, ahova a leendõ elsõ
osztályosokat is hívjuk! A jelentkezési lapokat eljuttattuk a
gyerekekhez és szüleikhez, valamint feltettük Petõháza megújult
honlapjára is (www.petohaza.hu), ahonnan letölthetõk.

Minkét tábor részvételi díja jelképes (1000 Ft), ugyanis a
Petõházi Polgári Kör Egyesület LEADER pályázaton támoga-
tást nyert a táboroztatáshoz.

A táboroztatásba bekapcsolódnak a pedagógusok is, Hor-
váth Anikó és Soós Katalin mindkét tábor programjainak lebo-
nyolításában részt vesznek.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TÁBOROK PROGRAMJAI:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FELSÕSÖK: július 1-3-ig
Hétfõ - Kirándulás, Sobri Jóska Bakonyi Kalandpark
Kedd - Kerékpártúra Illmitzre, strandolás
Szerda - Sopron Gokart pálya és sátorozás
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ALSÓSOK: július 8-12-ig
Hétfõ - Egy kis kerékpározás!
Úti cél: Fertõszéplak
Látogatás papagájok és egzotikus madarak röpdéinél.
Ebéd a Grácia étteremben.
Délután játék a Közösségi Házban.
FONTOS, HOGY MINDENKI
KERÉKPÁRRAL ÉRKEZZEN!
Kedd - Délelõtt: kisvonatozás az Eszterházy Expresszel
Délután: lubickolás a petõházi strandon.
FONTOS A STRANDOLÁSHOZ
SZÜKSÉGES FELSZERELÉS!
Szerda - KIRÁNDULÁS Úti cél:Gyõr Állatkert
Csütörtök - Számháború Fertõdön a kastélyparkban.
KERÉKPÁR SZÜKSÉGES!
Nyaklánc készítése technika: zsugorkafólia
Péntek - Horgászversenyaz arborétumi tónál,
és lovaskocsizás
ESTE TÁBORZÁRÁS:
tábortûz, szalonnasütés az otthonról hozott alapanyagokból

Szeretettel várjuk a programjaink iránt érdeklõdõket!
Bízunk benne, hogy ismét tartalmas, vidám napokat töltünk el
együtt!

Lévainé Soós Klára

Pályázati sikerekrõl, avagy a beadott sok-sok pályázatom-
ból végre megvalósulás lesz.

Talán már mindenki látta, hogy a templomban a szembe-
misézõ oltár felett már kicserélésre került a reflektor, illetve az
oltárt megvilágító lámpák közül a bal oldali lámpa.

Igen, ez annak a jele, hogy közel 1 éves küszködés után sike-
rült szerzõdést kötni a Püspökséggel, hogy a 2018. március 18-án
megnyert Eper pályázat, mely a templomfûtés és világítás
korszerûsítését tartalmazta, végre megvalósuljon. A generálki-
vitelezõ az Akovill Kft lett (Kovács József petõházi villanyszerelõ).
A pályázat elõlegét 2 500 000 Ft-ot a Püspökség elutalta.

A padfûtés elemei már megérkeztek, a világítás egy része is.
Hamarosan indul a kivitelezés.

A projekt teljes értéke: 5 000 000 Ft
Szintén a Petõházi Egyházközség nyert a LEADER Kultúr-

háló Kislépték pályázaton.
„VP6-19.2.1.5-5.1.1-17 Petõháza Temploma megújul”
A pályázat része, egy szellõzõ berendezés, amely gépi úton

oldja meg a templom szellõzését. Sajnos a mise egyre kevesebb,
a templom üvegajtaját biztonsági okból nem lehet nyitva
hagyni, az oldal ablakon meg befolyik az esõ.

Így egy megfelelõbb mûszaki megoldást kellett választani.
A templom szellõzését légbefúvásos technikával kívánjuk

biztosítani. A templom tornyának elülsõ részébe egy légcsa-
torna ventilátor kerül beépítésre, amely a levegõt a templom
kórusán keresztül fújja be a templom belsõ terébe. A levegõ
kiáramlása pedig 6 db 300x300 mm-es zsalusrácson keresztül
történik meg. A szellõztetés lényege, hogy a templom tornyának
napsütötte részérõl a meleg száraz levegõ befújásra kerül a
templomba és a templom alján kialakított 6 db kivezetõ
nyíláson keresztül pedig távozik a párás hideg levegõ.

Így csökkenhetõ a templomban a penészesedés, megszûnik
a dohos levegõ. A projekt kivitelezõje: FÜ-Tech Kft lesz.
(Horváth Zoltán petõházi vállalkozó)

A projekt része, az augusztus 20-án tartandó ünnepi mise
utáni, a templomkertben tartandó vacsora a hívek részére.

Így a mise a szokottól eltérõen este, várhatóan 18 órai kezdet-
tel lesz megtartva, mely után szívesen látjuk a kedves híveket
egy közös vacsorára.

A vacsorát Kóbor Csaba hozza részünkre.
A projekt teljes értéke: 2 884 126 Ft 85%-os támogatási

intenzitással.
Leader Kultúrháló Kislépték pályázaton a Petõházi Polgári

Kör is a nyertesek között van.
VP6-19.2.1.-5-1.2-17„Kiállítási tárlók és szabadidõs

játékok beszerzése, gyermektábor szervezése”
A Petõházi Polgári Kör Egyesület szinte hagyománynak

tekinti a nyári táborok támogatását.
Ezért nyújtotta be pályázatát, hogy a tábor megvalósításában

segítséget nyújtson.
2019. évben rendezett tábor, amely a kicsiknek 5 nap, a

nagyoknak 3 nap még különlegesebb lesz a gyermekek szá-
mára. Mire a tábor elkezdõdik az egyesület meg kívánja vásá-
rolni a Buffalo Terminátor csocsó asztalt, illetve a Buffalo
Összecsukható Terminator II léghoki asztalt. A 2019-ben tartan-
dó táborba 2 fõ attrakció lesz az egyik a Xantus János Állatkert
látogatása, a másik a Sobri Jóska élménypark.

Pályázati sikerek
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A pályázat támogató okirata a Kincstártól megérkezett, így
a megvalósítás elindulhat.

A projekt értéke: 2 481 505 Ft 85% támogatási intenzitással.
Szintén Leader Kultúrháló Kislépték pályázati sorozatban

nyert a Petõháza Község Tûzoltó Egyesülete. A pályázat címe:
„VP6-19.2.1.-5-1.1  „Vizes gyakorlat térségi együttmûkö-

désben.” Cseréljük le a régi technikát, gyõzzön a gyorsabb
és az ügyesebb!

A pályázat a GY-M-S Megyei Tûzoltó Szövetséggel együtt
kerül lebonyolításra.

A pályázat keretében beszerzésre kerül egy új verseny-
szivattyú.

 BEAVER kismotorfecskendõ
- motor: Briggs&Stratton V2 hengeres, négyütemû
benzinmotor, 26 kW teljesítménnyel
- szivattyú: Rosenbauer tûzoltó szivattyú,
egylépcsõs, eloxált korrózióálló könnyûfémbõl
- térfogatáram 3 m-es szívómélységnél:
375 l/min 12 bar
750 l/min 10 bar
1.200 l/min 6 bar
- hordkeret: alumínium hord keret négy behajlítható hord

fogantyúval
A pályázat részeként pedig Petõházán kerül megrendezésre

a 2020. évi Kapuvári Körzeti Verseny.
Emellett a petõházi vonuló állomány 1 rövid ujjú és télre 1

hosszú ujjú pólóval lesz gazdagabb.
A projekt értéke: 3 298 854 Ft 85% intenzitással 2 500 000

Ft-ig.
Szintén a Petõházi Tûzoltó Egyesület nyert pályázatot

Kultúrháló Komplex pályázati kiírásban.
„VP6-19.2.1.-5-1.2 Lépj elõre! Kompetenciafejlesztés az

önkéntes tûzoltóknál, térségi együttmûködésben.
A projekt résztvevõi: Petõházi, Fertõszentmiklósi,

Hegykõi és Nagycenki Önkéntes Tûzoltó Egyesületek.
Szakmai cél, az Önkéntes Tûzoltó Egyesületek vonuló

képességének növelése.
Ennek érdekében: 115 fõ vesz részt a vizsgákon.
Ezek a vizsgák: Hidraulikus mentõkészlet gyakorlati vizsga,

motoros láncfûrész gyakorlati vizsga, Szivattyú illetve áram-
fejlesztõ alap és típus vizsgák.

Megvásárolni kívánt eszközök összesen
Bevetési védõruha: 26 db
Védõcsizma: 23 db
Védõkesztyû:25 db
B tömlõ19 db
C tömlõ: 12 db
Minden eszköz OKF által engedélyezett eszköz.
A jelenlegi projekt legfõbb erénye az itt felsorolt eszközök

beszerzése, amire az egyesületek már rég várnak. 20-25 éves
Bristol és Vektor ruhák kerülnek most lecserélésre.

A Projekt része a 2019 novemberében Fertõszentmiklóson
megrendezésre kerülõ CTIF verseny.

A projekt értéke: 11 774 474 Ft 85% támogatási intenzi-
tással.

Leader Turisztika Kislépték kiírásban a Petõházi Önkor-
mányzat nyert.

VP6-19.2.1.-5.4.1- „Petõháza turizmus fejlesztése. Terve-
zünk, rajzolunk, építünk, fejlõdünk!”

A projekt elsõ számú célja a strandon lévõ gyermekmedence
felújítása. Mire a sorokat olvassák, már használható a medence.

A munkát a Savini Komplex Kft végezte el, a medence egy
mûanyag burkolatot kapott.

E mellett az Önkormányzat saját vállalásaként, kicserélte
az uszodatechnikai csõrendszert, illetve felújíttatta az öltözõ-
ket.

A projekt további része: Petõháza turisztikai koncepciójának
kialakítása, melyet Egyed Krisztián feladata, aki a Nyugat-
magyarországi Egyetem oktatója.

A projekt értéke: 10 160 001 Ft 50% támogatási intenzi-
tással.

NEA pályázatok.
A 2019. évi pályázati sorozatban, már a BGA Zrt által kiírt

pályázatok rendkívül termékenynek bizonyultak.
A Petõháza Községi Önkéntes Tûzoltó Egyesület :
- NEA-MA-19-Ö-V-0034 pályázati azonosítószámon

nyilvántartásba vett, Petõháza ÖTE vonuló képességének
növelése  címû pályázata alapján 2 250 000  Ft összegû vissza
nem térítendõ  támogatásban részesül támogatási elõleg formá-
jában.

A pályázatban a vonuló állomány C, illetve D jogosítványt,
OKJ-s képzéseket illetve ADR kártyát szerezhet a pályázat
terhére.

Továbbá kommunikációt segítõ rádiókat és sisak lámpákat
tudunk vásárolni.

Petõháza Cukormúzeum:
- NEA-KK-19-EG-0130 pályázati azonosítószámon nyil-

vántartásba vett, Cukormúzeum fenntartásának biztosítása 
címû pályázat 200 000 Ft összegû vissza nem térítendõ támo-
gatásban részesül támogatási elõleg formájában.

A pénz a múzeumot bemutató munkatárs bérének kifizetésére
kerül felhasználásra.

Petõházi Horgász Egyesület: a NEA-MA-19-EG-0113 pá-
lyázati azonosítószámú, Egy jót horgásztunk címmel benyúj-
tott pályázat 200 000 Ft összegû vissza nem térítendõ támo-
gatásban részesül támogatási elõleg formájában.

A pénz horgászverseny lebonyolítására, díjak vásárlására
és vendéglátásra kerül felhasználásra.

Petõházi Polgári Kör Egyesület
NEA-KK-19-EG-0113 pályázati azonosítószámú, Elisme-

rés a tanárok munkája iránt címmel benyújtott pályázatát
200 000 Ft összegû vissza nem térítendõ támogatásban része-
sül támogatási elõleg formájában.

A pénz a gyermektábor költségeihez kerül felhasználásra.
A tûzoltó Egyesület benyújtott, de még el nem bírált

pályázatai:
BM-OKF pályázat Önkéntes Tûzoltó Egyesületeknek:

1 250 000Ft értékben, mûködési költségre.
BM-OKF pályázat Önkéntes Mentõ Szervezetek pályázata:

2 db keresõlámpa Streamligt Fire Vulcan 44 753 : 192 786 Ft
értékben.

És még mindig várjuk a KEOP pályázaton nyert utánfu-
tónkat.

Remélem a még el nem bírált pályázataim is sikerrel járnak!

Némethné Saci

(A Templom megújulásáról fotók a 8. oldalon!)
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Krónika

Játszóház
Húsvét közeledtével játszóházba vártuk a kicsiket és na-

gyokat egyaránt. Nagyon örültünk, hogy sokan döntöttek úgy,
hogy ezt a délutánt bütyköléssel, alkotással töltik. A munka-
darabok és tevékenységek mind a tavaszhoz a közelgõ ünnep-
hez kapcsolódtak. A nagyterem megtelt gyerekekkel, és vi-
dám zsivaj töltötte be az egész épületet.

Az óvó nénik asztalánál ujjbábok, ablakdíszek készültek.
Idén is volt lehetõség asztaldíszek alkotására, a tevékenységet
Gubicsné Bõsze Nikoletta és Csapó Ildikó irányították. Népsze-
rûek voltak a húsvéti hungarocell formák, melyek a kifestés
után szinte életre keltek. Ennél az asztalnál Piskoltiné Magyar
Marianna és közösségi szolgálatos fiatalok segítettek a gyere-
keknek. A tanító nénik irányításával nyuszis dobozok, ragasz-
tószalaggal díszített tojások és nyuszis nyalókák készültek.
Nagy tetszést arattak a cserép-nyuszik, melyeket gyermek-
jólétis szakemberek ötlete alapján és segítségével alkottak a
tettre kész gyermekkezek.

Az arcokról a vidámság, jókedv és az alkotás öröme tükrözõ-
dött. Elégedetten gyûjtötték össze saját maguk által létrehozott
kis „kincseket”, melyek bizonyára szép díszei lesznek majd a
lakásnak és a gyermekszobának!

Végezetül köszönöm a játszóház valamennyi segítõjének
munkáját és szerepvállalását!

Lévainé Soós Klára
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Versmondó verseny
A költészet napjához kapcsolódóan rendeztük meg vers-

és prózamondó versenyünket április 16-án a Közösségi Ház-
ban. A megmérettetésen a helyi és a környezõ iskolák tanulói
vettek részt. Fertõdrõl, Fertõszentmiklósról, Fertõszéplakról,
Hegykõrõl és Nagylózsról is érkeztek versmondók. Ezen a
délutánon 44 kisgyermek lépett színpadra, hogy egy-egy
gyermekverset elmondjon, vagy éppen a mesék világába ve-
zesse a közönséget. Nagyon népszerûek voltak Juhász Magda,
Kovács Barbara, Mentovics Éva, Szalay Borbála versei, verses
meséi. A kis versmondók tolmácsolásában éltre kelt egy-egy
Arany János, Kányádi Sándor, Petõfi Sándor, Vörösmaty
Mihály vers is.

A zsûrizés feladatát Bálint Ágnes, Zombóné Mihálic Ágota
és Kovácsné Kalmár Zsuzsanna tanárnõk látták el, akiknek
ezúton is köszönjük, hogy velünk töltötték a délutánt, vállal-
ták az értékelést és hasznos tanácsokkal látták el a gyerekeket
mind a versmondás, mind a versválasztás tekintetében.

Az szereplés izgalmaitól kipilledve a gyerekek vidáman
majszolták a szendvicseket, melyeket a nyugdíjasklub tagjai
nagy szeretettel készítettek számukra. Nekik is köszönjük
munkájukat!

A versenyen a következõ eredmények születtek:
1 osztály
I. helyezett Lakatos Ádám
II. helyezett Döbrõsi Sára
III. helyezett Vigóczki Gréta

2. osztály
I. helyezett Simon Botond
II. helyezett Körmendi Nóra Lili
III. helyezett Czifra Luca

3. osztály
I. helyezett Rózsadombi Martin
II. helyezett Giczy Gréta
III. helyezett Hajdu-Gyüre Dorka

4. osztály
I. helyezett Kárpáti Koppány László
II. helyezett Egyházi Anna
III. helyezett Szakál Borbála és Takács Alex

Gratulálunk a versmondóknak és felkészítõiknek egya-
ránt, reméljük, hogy jövõre a költészet napja környékén
újra köszönthetjük õket Közösségi Házunkban!

Lévainé Soós Klára

Az Oázis Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság 2018. 12. 31. nappal készített
mérleg és eredmény-kimutatásának fõbb adatai:

Mérleg Eszközök és források egyezõ végösszege: 17 956 e Ft
Saját tõke összege: 17 365 e Ft
Eredmény-kimutatás: Adózás elõtti eredmény: -263 e Ft
Adózott eredmény: 263 e Ft
A Mikro-gazdálkodói éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Nonprofit Társaság 2018. december 31-én fennálló

vagyoni és pénzügyi helyzetérõl, valamint az ezen idõponttal végzõdõ üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetérõl a
Magyarországon hatályos számviteli szabályokkal összhangban.

Az Oázis Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság az Alapító Okiratban foglalt
közzétételi kötelezettségének eleget tett.

Közzététel
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Helytörténet

Kedves Olvasó!
A 2018. decemberi Krónikában olvashatták Dr. Kovács

Károlyné Lívia „Emlékfoszlányok a tündérkertbõl” címû
írásának elsõ részét. Lívia, aki gyermekéveinek nyarait
Petõházán a nagyanyjánál töltötte, a Hazaváróra küldte el
visszaemlékezését. Helytörténeti rovatunkat az „Emlék-
foszlányok” petõházi történeteivel folytatjuk!

Gyermekkorom legszebb emlékeihez tartoznak az anyai
Nagymamánknál eltöltött nyarak. Sajnos, újabban a Sopron-
megyei Petõháza országos ismertséget szerzett bezárt cukor-
gyára okán... Szinte egész nyáron ott voltam, ill. voltunk késõbb
öcsémmel. Nagymamát, akit Nagyikának hívtunk, a faluban
Marcsa néninek ismerték, mivel abban az idõben nagyon sok
Mária élt ott és így igyekeztek az összes névváltozatot kihasz-
nálni. Lánykori neve után valószínû, hogy horvát õsökkel
rendelkezett, de errõl nem szól a családi emlékezet. Fiatalon
özvegyen maradt három gyerekkel, közülük a legidõsebb volt
Anyánk. A nehéz körülmények ellenére mindegyik gyereknek
diplomát adott a kezébe... A másik ágon – Apánk révén – a
Vas-megyei Ivánban vannak/voltak gyökereink. Ott a Nagy-
papa géplakatos volt, cséplõgépével járta a falu gazdáit aratás
idején. Miután az iváni Nagymamánk még szüleim házassága
elõtt meghalt veseelégtelenségben, oda csak ritkán jutottunk
el...

Gyerekként számomra Petõháza egy teljesen más világhoz
tartozott. Kezdõdött azzal, hogy nagyon messze volt. A közle-
kedés olyan volt, hogy szinte egy teljes napot kellett az uta-
zással tölteni. Egyszer, emlékszem, utaztunk úgy is, hogy este-
felé indultunk Miskolcról, Budapesten átszálltunk a gyõri
vonatra (akkor még a Bp.-i Keleti pályaudvarról indult a gyõri
vonat is), majd aztán a sopronira. Nagyon sokat hallottam
szüleim soproni élményeirõl diákkorukból és fiatal éveikbõl...
errõl inkább más helyen...

Egyébiránt a petõházi utazások elõkészületei sem voltak
egyszerûek, mivel az ún. határsávba tartozott a falu. Elõször
egy igazolást kellett szerezni arról, hogy egy közeli rokon él a
határsávban, ezzel lehetett bemenni a miskolci rendõrségre,
ahol kiadták a meghatározott idõszakra érvényes beutazási
engedélyt. De ezzel még nem ért véget az eljárás, mert amikor
megérkeztünk Nagyikához, másnap - azaz 24 órán belül- be
kellett jelentkeznünk személyesen a községházán; ahol beírtak
minket egy nagy könyvbe, mint a falu ideiglenes lakóit. A
szünidõ végén pedig természetesen ki kellett jelentkeznünk.
Mi még ezt is nagyon élveztük. Sokszor még az évzárót sem
vártuk meg az utazással. Igaz, évközben nem láttuk egymást,
ezért egész évben erre készültünk. Felnõttként és anyaként -
ma már nagymamaként- átérzem Nagyika lelkiállapotát,
egyszer sem láthatta unokái karácsonyát... De õ rendszeresen
tartotta velünk az élõ kapcsolatot, minden héten kaptunk
levelet, kéthetente pedig csomagot, ami fonott kosár alakjában
érkezett meg hozzánk. (Becsomagolt friss házi tojások, finom
szalonna, stb., nekünk gyerekeknek mindig volt valami apró-
ság is.)

 Nekünk, városi gyerekeknek a falu egy tündérvilág volt.
Mindent, de mindent érdekesnek találtunk. Kezdõdött a Nagyi-

ka udvarával, állatokkal és a ház elõtt lévõ, állandóan folyó
artézi kúttal. Nagymamának tornácos, két szobás háza volt,
amihez konyha és nagy kamra is tartozott. Élveztük a padlást
is, aminek az alja nagyon szépen, simított betonnal volt
elkészítve. Nagyika ott elsõsorban a terményt tárolta, de itt
száradtak az év közben gyûjtött gyógynövényei is, mindenek
elõtt a kamilla, amit ott pipitérnek neveztek. Elõször furcsáll-
tam a számomra ismeretlen szavakat, ami egyben sok félreér-
tésre is alkalmat adott. Máig emlékszem Nagyika megdöbbent
arcára, mikor kiderült, hogy nem ismerem a pipitért. „Istenem,
milyen tudatlan ez a szegény gyerek!”- jelezte az arca számom-
ra. De milyen volt a megkönnyebbülése, mikor kiderült, hogy
magát a növényt ismerem, de kamilla néven...

Mi gyerekek a nagyobbik szobát kaptuk meg. Ez volt a ház
legszebb része. Itt volt egy nagyon szép szekrény, aminek a
kulcsához mi nem juthattunk hozzá. Mikor kérdeztük Nagyi-
kát, miért nem, a következõ választ kaptuk: „Majd egyszer
megmutatom, ott vannak a kincseim”. Aztán egyszer ez az idõ
is elérkezett: kíváncsi szemekkel néztük a feltáruló ajtót. Mi
volt ott? A harminc éve halott Nagyapánk ünneplõ ruhája,
csizmája csodálatos rendben, mintha minden pillanatban a
betoppanó tulajdonosára várna...Mellette vállfán Nagyika
ruhája, amiben az esküvõn fogadott örök hûséget...Már akkor
is derengett bennem az a felismerés, nem az itt õrzött dolgok
jelentik a „kincset”, hanem az, ami mögötte volt...

A szobában a dupla ágyon aludtunk, szalmazsák volt
alattunk, amit nagyon különlegesnek találtunk. Vártuk az
aratás végét, akkor frissen újra töltötték, valami fenséges illata
volt. Nagyika a másik szobában aludt, de a közös ajtó mindig
nyitva volt. Reggel addig aludhattunk, ameddig a kedvünk
tartotta; utána várt a finom reggeli, különösen a nagyon ízletes
kakaóra emlékszem. Este viszont szabály volt, hogy az esti
harangszóra már ágyban kellett lenni és együtt imádkoztuk el
az esti imát, ill. a „kis” harangszóra az „elhunyt” lelkekért
szóló könyörgést, ez nem maradhatott el sohasem. Ha napköz-
ben meleg volt, a tornácra kitettünk két lavór vizet, ami estére
nagyon kellemesen meglangyosodott és abban mosakodtunk
az esti lefekvés elõtt.

Nagyon szerettük a kertet locsolni, vizet az artézi kútról
hoztuk, ahol a környék gyerekei egymással versengve töltötték
meg a kannáikat. Volt két ottani barátnõm is: mégpedig a
Gizike és az Ági, õk testvérek voltak. Gizike egy évvel felettem,
míg Ági eggyel alattam járt az iskolába. Nagyika legjobb
ismerõse volt a család, mi esténként tõlük hordtuk a friss tejet.
Már az istállóban vártuk öcsémmel a fejés végét, majd Gizi
néni a még meleg, habos tejbõl kiöntött egy bögrényit nekünk
és mi azt rögtön megittuk. Ma is a számban érzem a finom
ízét...Igyekeztem sok mindent ellesni a falusi gyerekektõl, ami
sokszor sikerült is. Nekünk, városi gyerekeknek a falusi élet
szinte minden mozzanata újdonság volt. Rendszeresen össze-
jártunk játszani, fõleg a lányok, ebben öcsém hátrányban volt.
Mindenki hozta a játékát, ami általában egy cipõs dobozban
tartott baba volt, több ruhával. A babaruhákat mi „varrtuk”,
ami sokszor csak egy kivágást jelentett a négyrét hajtott
anyagból, hogy a baba fejét át tudjuk dugni rajta és egy kis
szalag kellett még a baba derekára. Akkor a lányok közül
egyedül én tudtam kötni, így primitív ruhácskákat kötöttem
az összes lány babájának, amivel elég nagy elismerést
szereztem magamnak. De nekem, a városi lánynak máskor lett
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igazán becsülete. Egyszer a Giziék udvarán egy egész szekér
kinyûtt borsót kellett kifejtenünk, mielõtt a zöldjét az állatok
elé adták volna. Szinte versenyt fejtettük a borsót a szekéren.
Hirtelen azt vettem észre, hogy minden körülöttem lévõ gyerek
leugrott a szekérrõl és hanyatt-homlok menekültek. Nem láttam
át a helyzetet, nem tudtam, hogyan kell/lehet otthagyni a
szekeret, így szerintem a legjobb megoldást választottam:
bedugtam a fejemet a leszedett borsó zöldjébe. Azt remegve
észleltem, hogy nagy robajlás, dobogás közeledik, majd
elhalkul. Végül kidugtam a fejemet és a közben visszaszállin-
gózó gyerekek csodálkozva, kérdezték: „ Te ilyen bátor vagy?
Nem félsz a megbokrosodott lovaktól?” Kihúztam magam és
büszkén feleltem: „ Én bizony nem!”...Hazaérve az elsõ kérdé-
sem Nagyikához az volt, mit jelent az, hogy ha egy lóra azt
mondják, hogy „megbokrosodik?”...

Persze, az ilyen „bátorságom” másban is megmutatkozott.
Az öcsém még pelenkás kisgyerek volt, két év körüli, amikor
mi ketten elmentünk három házzal arrébb tejért. Büszkén vezet-
tem a kis öcsémet – lám, még csak hét éves vagyok, de már rám
lehet bízni- a másik kezemben meg lóbáltam a tejes kannát.
Egyszer csak az egyik ház kapuján kirontott elénk egy libacsa-
pat, élén a szinte megvadult gúnárral. Egyenesen az öcsémnek
estek, kezdték csipkedni a nadrágját. Erre én elengedtem a
kezét, õ elhasalt, a libák kezdték szétszedni a pelenkás nadrág-
ját, közben keservesen ordított. Gyáván hazarohantam, segítsé-
get kérni ezzel a felkiáltással: „Ákost megeszik a libák!” Eltelt
ötvenöt év, de a mai napig szégyellem magam, hogy akkor
otthagytam a testvéremet...

Késõbbiekben Ákosnak is volt kedvenc helye, ahová sok-
szor átment: mégpedig kis barátjához, Pistiká-hoz. (A név már
eleve érdekes volt: nem Pistike, hanem Pistika). A tornácon
náluk mindig ott állt egy hintaló, ami olyan volt, hogy kényel-
mesen bele lehetett ülni. (Manapság újra látok ilyeneket a
bababoltokban). Sokszor be sem köszönt, hanem gyorsan be-
szállt a hintalóba és énekelt: „Hej Dunáról fúj a szél...”. Orsi
néni, Pistika nagymamája mesélte Nagyikának: „ Te Marcsa,

ha megszólal a Dunáról fúj a szél, tudom, hogy az unokád
nálunk van.”

Öcsém kivételes módon szerette és csodálta az állatokat.
Sokáig az a meggyõzõdés élt a családban, hogy belõle állat-
orvos lesz...Órákat képes volt naponta Giziék istállójában
tölteni és figyelni az állatokat. Persze, Nagyika udvarában meg-
található állatok is a figyelme középpontjában voltak. Emlék-
szem, egy balul sikerült dologra: egy reggel Nagyika örömmel
újságolta, hogy megszülettek a kis nyuszik. Rögvest ki is men-
tünk megnézni õket, csak mi ketten és kinyitottuk a kis házuk
ajtaját. Nem tudtuk, hogy akkor még nem lehet megnézni õket,
mert az anyjuk nem engedi és egy sarokban voltak összebújva.
Ákos nem volt rest, egy doronggal elkezdte piszkálni õket,
aminek aztán az lett a végeredménye, hogy a nyuszikat szabá-
lyosan agyon verte...Az eset után nagyon szégyelltük magun-
kat mindketten, de ami történt, megtörtént... Nekem a kiska-
csákkal volt egy emlékezetes esetem: éppen elsõ horgolá-
sommal próbálkoztam, de annyira elmerültem a „rövidpálcák”
számolgatásában, hogy teljesen elfelejtkeztem a rám bízott
kiskacsákról...Õk éltek a szabadsággal, és a nagykapu alatt
ügyesen kibújva „világgá” mentek. Nagyanyám az utca végén
talált rájuk, addig elmentek, ami pedig 10-12 házat jelentett,
ami egy pici kacsának óriási távolság.

 Számunkra újdonságot jelentett minden mezei foglala-
tosság. Sokszor felkéredzkedtünk a szekérre Boldi bácsi mellé,
amikor õ a „házhelyre” ment friss lucernáért az állatoknak
estefelé. Nagyon szerettük a frissen vágott „állateledel” illatát.
Egyszer valahogy még a mezõn ért minket az esti harangszó,
pedig erre már igencsak otthon kellett lennünk Nagyika szerint;
ketten a szekér tetején elkezdtük mondani az ilyenkor szokásos
esti imát. Boldi bácsi is letette a kaszát és csatlakozott hozzánk,
majd mikor a végére értünk, számunkra furcsa, idegen hangon
maga elé mormogta: „Istenem, hány év telt el úgy, hogy nem
hallottam meg az esti harangszót, ezek a gyerekek nyitották
meg a fülemet újra”. Ezen mi különösen elcsodálkoztunk,
hiszen nem vettük észre, hogy Boldi bácsi süket lett volna...

Mosás a teknõben Nagyika a kútnál A tó mellett

Folytatjuk!
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A Petõházi Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület volt a szervezõje
és egyben a házigazdája április 26-án a Közösségi Házban
megtartott Kistérségi Nyugdíjas Találkozónak. A rendezvényt
megelõzõ napokban, sõt hetekben már nagy volt a készülõdés
a nyugdíjasklub háza táján. Talán az már megszokottnak szá-
mít, hogy nyugdíjasaink énekkara és versmondói szerepelnek
a település rendezvényein, gyakran kísérte elismerõ taps a nép-
táncosok fellépését is, azonban ezen a rendezvényen igazán
új oldalát mutatta meg az egyesület. Az elmúlt nyáron alakult
meg az egyesület színjátszó csoportja, akik már a Közösségi
Ház szeptemberi évfordulós rendezvényén is bemutatkoztak.
Erre a nyugdíjas találkozóra azonban két új jelenettel is ké-

Krónika NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
szültek. A fellépést sok-sok szövegtanulás és próba elõzte meg.
A gyakorlásnak és a kitartásnak azonban megvolt az eredménye,
elõadásaik hatalmas sikert arattak, és méltán nyerték el a közön-
ség elismerését. A rendezvényen színpadra léptek a sopronkö-
vesdi Kövirózsa Kulturális Egyesület néptáncosai, akik mûso-
rukkal tovább fokozták a hangulatot. Vidámság, jókedv és
hangos kacagás töltötte be a Közösségi Ház nagytermét. Az
elõadásokat követõen került sor a vacsorára, majd a Szomszé-
dok zenekar húzta a talpalávalót. A tánc és a mulatás egészen
a késõ esti órákig tartott.

Lévainé Soós Klára

Kissné Horváth Júlia

Anyák napja

Sorolhatnák szép szavakat
egymásba fonva,
sorolhatnám jóságodat
szókoszorúkban,
a köszönöm nem elég,
szinte semmi,

a törõdést nem lehet
szavakkal visszaadni,
s az átvirrasztott éjszakákat
virágcsokorral feledtetni,
most én szorgoskodok érted,
s óvom, féltem lépted.



Petõházi Krónika13. oldal

Kölyök-party
Május 22-én délelõtt Pap Rita volt a vendégünk a Közösségi Házban. A közönség sorait az óvodások és az iskolások

töltötték meg. A mûsorban a felnõttek által is jól ismert dallamok csendültek fel. A gyerekek Pap Ritával együtt énekelték a Mi
vagyunk a zenészgyerekek, Kuckó mackó, Nyuszi-muszi címû slágereket. Szívesen és jókedvûen kapcsolódtak be a mûsorba,
élvezték az elõadást.

Vidám zenés óra
A fertõdi J. Haydn Zeneiskola Fúvószenekarának játékát

hallhattuk május 24-én. A program sokakat a Közösségi Házba
csalogatott.

A mûsorban klasszikus és kortárs zenei mûvek is szerepeltek.
A fúvós muzsika kedvelõinek nagyszerû, különleges zenei
élményben lehetett részük. Többek között felcsendültek film-

zenék, a Rocky 3. betétdala, a pop király Michael Jakson nótái,
hallhattuk a My way dallamait.

A fúvószenekar a zeneiskola jelenlegi és egykori diákjaiból
szervezõdött. Vezetõjük Kis Vidor tanár úr, aki az est folyamán
dirigálta az együttest.

Játékukkal kivívták a közönség tetszését. Az egyes zene-
számok után felhangzó taps is jelzésértékû volt. A mûsor végén
a lelkes hallgatóság vastapssal hálálta és köszönte meg az él-
ményt, melyben része lehetett.



Petõházi Krónika14. oldal

Ebben az évben rendhagyó módon zajlottak a nagyhét ese-
ményei templomunkban.

A hívek kezdeményezésére gyûltünk össze nagycsütörtök
és nagypéntek estéjén, hogy az Úr Jézus szenvedésére emlé-
kezzünk. A Getszemáni - kertben történtek kapcsán elmél-
kedtünk emberi érzelmekrõl, viszonyulásokról, mindennapi
keresztjeinkrõl és reményeinkrõl. A rózsafüzér imádkozásával
pedig arra kértük Jézust, hogy szenvedésébõl meríthessünk
erõt feladataink és küldetésünk örömteli elvégzéséhez.

Nagypéntek estéjén a keresztutat végigjárva imádkoztunk,
Horváth Péter elõadásában pedig a Passió hangzott el. Ezúton
is köszönetünket fejezzük ki, hogy egymaga vállalta a Meg-
váltó szenvedéstörténetének megéneklését.

Egyházközségi hírek Nagyböjt utolsó napjai
Jó érzéssel töltött el mindannyiunkat a hívek irányából érke-

zõ hálás köszönet.
Soós Katalin

Résztvevõk: Horváth Csaba, Asztalos Gyuláné, Pogáts
Ferencné, Piskoltiné Magyar Marianna, Ábrahám Ferencné,
Heller Ottóné, Neumann Tiborné, Kuslics Józsefné, Horváth
Jánosné, Benke Judit Katalin, Horváthné Holczmann Krisztina,
Zombóné Györe Tímea, Horváthné Gosztola Henrietta, Lévainé
Soós Klára, Horváth Péterné, Soós Katalin, Horváth Péter

A jó pap is holtig tanul, mondja a közmondás. Szüleink,
tanáraink számtalanszor hívták fel a figyelmet a tanulás
fontosságára. Sok gyerek a tanévben a tanulást nehézségnek,
rossznak és nem szeretek tanulni idõszakként éli meg. Gyakran
mondják a gyerekek, már megint tanulni kell, sok a lecke és
már megint témazáró dolgozatot írnak.

Nehéz ilyenkor a szülõnek ambicionálni a gyereket, pláne
akkor, ha nincsen sikerélménye és valójában tanulási nehéz-
séggel küzd a gyerek.

A tanuláshoz elengedhetetlen, hogy az agysejtek jól mûköd-
jenek, képesek legyenek a tanultak befogadására elemzésére és
rögzítésére. Természetesen nem csak a diákokoknak, egyetemis-
táknak, hanem a felnõtteknek is folyamatosan tanulniuk kell.
Bõvíteni az ismereteket, fogékonynak lenni az új információkra,

Egészséget mindenkinek

Gyógynövényekkel a sikeres tanulásért
haladni a korral, hogy helyt tudjanak állni a szakmájukban. Ahhoz,
hogy az agyunk képes legyen a legújabbnál újabb információkat
is befogadni, feldolgozni, megtanulni, ezért fontos a mûködéséhez
az oxigén, a glükóz ( szõlõcukor a sejtek üzemanyaga) és más
fontos tápanyagok optimális megléte. Az agy még alvás közben
is irányítja szerveink mûködését, ellenõrzi a légzést és a vérke-
ringést. Normális mûködését befolyásolja az alváshiány, valamint
a kávé, az energiaitalok és az alkohol túlzásba vitt fogyasztása.
Nincs jó hatással a kalóriadús ételek fogyasztása sem. A jóllakott
has álmosítja és letompítja a gondolkodást, pl vasárnapi ebéd
után jól esik a szunyókálás. Az agyi idegsejtek jó mûködéséhez
regenerálódásához szükséges egy egészséges kiegyensúlyozott
életmód, mely nagyban hozzájárul a megfelelõ koncentrációhoz
és a jó tanuláshoz. Sokat segít a rendszeres kiadós éjszakai alvás,
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Elsõáldozóink

a mozgás, a sport és a természetben eltöltött szabadidõ kedvezõ
hatása is. Az agy hatékony mûködését elõsegítik a zöldségekben
gyümölcsökben található fehérje alkotó aminosavak, vitaminok,
ásványi anyagok, antioxidánsok, és a rostokban gazdag
egészséges élelmiszerek.

ENERGY készítmények szakértõi felügyelet mellett segí-
tenek javítani olyan tanulási problémákon, mint a diszlexia,
diszgráfia, diszkalkulia (olvasási, írási, számolási zavar) Az
alábbi termékek hatékonyan segítenek a tanulásban és
koncentrációban.

A KOROLEN gyógynövény koncentrátum  harmonizálja a
központi idegrendszert támogatja a szervezet méregtelenítését,
javítja az agy oxigénellátását és segíti a szív és érrendszer
mûködését.

Nagy segítséget nyújt a tanulásban a CELITIN készítmény.
A benne található természetes hatóanyagok tisztítják az agyi
ereket, biztosítják az agy szövetek jobb vérellátását,  egyúttal
a tanulás összpontosítási képességét és a memória javítását is.

Szintén nagy segítséget jelent a VITAMARIN termék is. A
készítmény omega-3 telítetlen  zsírsavakat tartalmaz, melyek
segítik  javítják az erek átjárhatóságát, rugalmasságát és ezáltal
az agy vérellátását.

STIMARAL gyógynövény koncentrátum segít a központi
idegrendszer megfelelõ mûködésében.  Egyensúlyban tartja a

kedélyállapotot, segít megelõzni a melankolikus és depresszív
állapotok kialakulását, ugyanakkor támogatja a környezet-
változáshoz való alkalmazkodást. Javítja  a memóriát a kon-
centrációt , élesíti a látást és a hallást. Remekül alkalmazható
fontos vizsgák, dolgozatok és egyéb tesztfeladatok elõtt

FITOMINERÁL készítmény rendszeres alkalmazása is sokat
segít  az agy mûködés javításában. A készítmény fontos
ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmaz, mely az egész
szervezet számára nélkülözhetetlen.

Minden gyereknek gondtalan, élményekben gazdag vaká-
ciót, a szülõknek megérdemelt jó pihenést kívánok.

Jó egészséget Mindenkinek!
Szigeti Gábor

Egyházközségi hírek
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Krónika

A petõházi falunapot minden évben a búcsút megelõzõ
szombaton tartjuk, búcsúnk idõpontja pedig templomunk
védõszentjének, a Szentháromság ünnepének napja. Mivel ez
mozgó ünnep, így idõpontja a mindig a húsvéthoz igazodik.
Idén június 14-én és 15-én tartottuk falunapunkat.

A rendezvényeket hagyományainkhoz igazodva, pénteken
este a kiállítások megnyitójával indítottuk.

A Közösségi Ház elõtérbe belépve, a megszokottól eltérõ
látvány fogadta vendégeinket. Asztalokra állított képek, a fal-
fülkékben a virágok helyett különleges alkotások. Ezek a ké-
pek nem a megszokott látványt nyújtották, hiszen a hagyomá-
nyostól teljesen eltérõ, de nagyon izgalmas technikával ké-
szített alkotások tárultak a belépõk szemei elé. Az esztétiká-
juk is lenyûgözõ, gyönyörködtetõ volt, azonban még izgalma-
sabbá váltak, miután közelebbrõl is megszemléltük a rész-
leteket. Ekkor nyilvánvalóvá váltak az anyagok, melyekbõl a
képek készültek: farostlemez, csavarok, alátétek, fogaskere-
kek, különbözõ fémhulladékok, szívószál, kupakok stb. Készí-
tõjük kiváló esztétikai érzékérõl, hatalmas kreativitásáról árul-
kodtak. Alkotójuk Oláhné Zrínyi Andrea, akinek ezúton is
köszönöm, hogy megcsodálhattuk alkotásait.

A nagyteremben Színes múltidézõ címmel összeállított má-
sik kiállításunk visszarepített a múltba, szüleink, nagyszüleink
gyermekkorának mindennapjaiba. Felhívásunkra nagyon so-
kan kezdtek el keresgélni régi dolgaik között, és hozták el
azokat, hogy megmutathassuk a falunapra kilátogató vendé-
geinknek. Köszönjük nekik!

A kiállítás összeállítása közben figyelmünk központjába
került a fejlõdés, mely az elmúlt évtizedekben jellemezte vilá-
gunkat.

Falunapi kiállítások
A technika fejlõdésével nem csak egyszerûsödött és automa-

tizálódott az élet, de kitágult a világ, kitágult körülöttünk a
tér. Azt gondolhatnánk, hogy ez magával vonzza a nyugalmat,
azonban épp az ellenkezõjérõl beszélhetünk. A kiállítást
nézegetve kicsit visszamehettünk a múltba, ahol a minden-
napok, az egyes munkafolyamatok ugyan nehezebbek voltak,
azonban összetartóbb és nyugodtabb közösségek szerve-
zõdtek.

A kiállítás érdekes színfoltja volt Kiss Frigyes gyûjtemé-
nyébõl összeállított rész. Az aprólékosan és különös gonddal
kialakított tárlat, Frigyes hozzáértésérõl és lelkesedésérõl
tanúskodott.

A kiállítások bemutatása után Piskolti Béla polgármester úr
mondta el köszöntõjét, mellyel a falunapot hivatalosan is
megnyitotta.

Programunk meghívott vendége Németh József volt, aki
nagy szeretettel mutatta be a verklit. Rövid ismertetõt hall-
hattunk a hangszer mûködésérõl, megtudhattuk honnét szár-
mazik. A rövid bemutató után pedig megszólalt a verkli és a
hangulatos zene méltán nyerte el a közönség tetszését.

Az ünnepi mûsorban az óvodások és az iskolások léptek
színpadra. Az iskolások elõadásában megelevenedett a Kõleves
címû népmese, tapsolhattunk az óvodások tréfás és egyben
bájos bemutatójának.

A megnyitó végén a nyugdíjas egyesület által, hagyományos
receptek alapján készült süteményeket kóstolhattunk.

Köszönjük kedvességüket és fáradozásukat!

Lévainé Soós Klára
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A június 14-i pénteki megnyitó után, falunapunk fõ prog-
ramjai szombaton folytatódtak. Kora reggel a tûzoltók zenés
ébresztõje is jelezte, hogy ez a szombat más, mint a többi,
ünnepre készülõdik a település.

A délelõtt hagyományosan sportolással telt. Az arborétumi
tavon a horgászversennyel vette kezdetét a programok soro-
zata. A sportpályán a Falunapi Sörkupa labdarúgó-mérkõzései
zajlottak. Az óvó nénik ötletes és humoros feladatokkal várták
a legapróbbakat a Virgonckodóba. A falunapi Exatlon pedig
az iskolás gyerekek számára kínált vidám perceket. Nyomda-
gyûjtõ játékot is szerveztünk, melynek keretében íjászkodásra,
kavicsfestésre, lovaglásra is lehetõség nyílt. A tekepályán nõk
és férfiak külön kategóriában versenghettek a helyezésekért.

A nagy meleg és a mozgás nagyon sok energiát kivett ver-
senyzõinkbõl, így mindenkinek jól esett az ebédként kínált
virsli, melyet a rendezvénysátorban fogyaszthattak el a részt-
vevõk.

16 órakor csendültek fel a Kifli zenekar gyermekkoncertjé-
nek dallamai. Az elõadás nagy sikert aratott nemcsak a gyere-
kek, de a felnõttek körében is. Egyre jobban megtelt a sátor és a
jókedv betöltötte a teret. A hangulatot tovább fokozta a nép-
táncos csoportok fellépése. Elõször a petõházi  óvoda és iskola
kis táncosai léptek színpadra. Õket követte az  Agyagosszergé-
nyi Kiss István Néptáncegyüttes majd a petõházi nyugdíjas
egyesület tánccsoportjának bemutatkozása. 18 órától Baby Gabi
mûsora szórakoztatta a falunap közönségét, majd Détár Enikõ
és Fésûs Nelly elõadásában híres slágerek csendültek fel.

A vacsorát ismét egyesületeink és a baráti társaságok készí-
tették. A nyugdíjasok lángossal, az aerobik klubosok palacsin-

Falunap
tával várták a vendégeket. A tûzoltók bográcsában pincepör-
költ rotyogott, a Bátori pizzéria csapata csülökpörköltet ké-
szített, a horgászok pedig az elmaradhatatlan halászlét fõzték
meg. Kelendõ volt a grillhús is, melyet a polgári körösök csapata
sütött.

A fellépõk sorát a Copacabana show zárta. A látványos és
temperamentumos táncbemutató a brazil tengerpart a Copaca-
bana hangulatát idézte, és méltán vívta ki a közönség tetszését.
A falunapot bál zárta, ahol a talpalávalót a Music Club zenekar
húzta.

Köszönet illeti a falunap programjainak megvalósításában
közremûködõket, akiknek ezúton is köszönöm a segítséget!

Lévainé Soós Klára

Krónika
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Napjainkban nagyon sokan végeznek irodai munkát és
az egész munkanapot a számítógép elõtt ülve töltik. Miután
sajnos az ülõmunka a 21. század rákfenéje, éppen ezért az
irodai dolgozóknak sokkal inkább oda kell figyelniük, hogy
milyen típusú, mennyiségû és minõségû táplálékot juttatnak
a szervezetükbe és arra is, hogy mikor. Mindehhez hoz 5+1
tanácsot a HR Doktor a HR Blogon.

1. Nappal együnk, ne éjjel
Fontos, hogy az étkezések idõpontja igazodjon a biorit-

musunkhoz, vagyis napközben együnk táplálóbb, nagyobb
mennyiségû fogásokat, hiszen ekkor vagyunk aktívak. Este/éjjel,
a pihenõ, regeneráló idõszakban viszont ne együk tele magunkat.

2. Együnk naponta 5x, mindig legyen a tányéron zöldség-
gyümölcs

Az egészséges táplálkozás alappillérre a kiegyensúlyozott,
ugyanakkor változatos napi ötszöri étkezés. Ha a táplálékokat
változatosan és kiegyensúlyozottan juttatjuk a szervezetünkbe,
akkor az egyes alkotóelemek hozzájárulnak szervezetünk
egészségének megõrzéséhez. Minden étkezéskor kerüljön a
tányérra zöldség vagy gyümölcs. Mindegy, hogy nyersen, pá-
roltan vagy lé formájában fogyasztjuk õket, csak az a lényeg,
hogy egyik étkezésnél se feledkezzünk meg róluk.

3. Szénhidrátokból a jót
Olyan szénhidrátforrásokat érdemes elõtérbe helyezni, me-

lyeknek több mint 50%-a teljes kiõrlésû lisztbõl készült, ez
lehet kenyér, zsemle bagett, croissant vagy akár pizza. Kiváló
szénhidrátforrások a száraz hüvelyesek, pl. bab, sárgaborsó,
csicseriborsó, lencse. Nagyanyáink konyhájában teljesen ter-
mészetes és kiváló alapanyag volt a köles, az árpa, a hajdina, a
bulgur, a kuszkusz – ezeket bátran használjuk mi is a min-
dennapi étrendünkben.

4. Támogassuk a bélbaktériumokat
Miután a mikrobiom rendszerünk van leginkább hatással

az immunitásunkra, ezért a bélben lévõ baktériumokat támo-
gatni kell olyan étrenddel, ami rostban gazdag, tartalmaz élõfló-
rás tejtermékeket és különféle erjesztett élelmiszereket is.
Ennek köszönhetõen a bélflóránkban élõ baktériumok jól érzik
majd magukat és az immunitásunk is jobb lesz.

5. Igyunk sok vizet
A megfelelõ mennyiségû folyadékfogyasztás rendkívül

fontos: lehetõség szerint óránként igyunk meg egy pohár vizet.
6. Óvatosan a nasikkal
Ha úgy érezzük, hogy édességet kívánunk, elõször igyunk

vizet, mert lehet, hogy csak szomjúságot érzünk. Második

Ezt egye, ha ülõmunkát végez!
lépésként igyekezzünk gyümölcsökkel, gyümölcsös készít-
ményekkel kielégíteni édesség utáni vágyunkat. Idõnként
desszertet választhatunk a fõétkezések alkalmával, harmadik
fogásként. Általánosságban véve viszont érdemes kerülni a
cukros termékeket, ugyanis ezek kis mennyiségben is nagy
energiatartalmúak, de nem tartalmaznak ásványi anyagokat
és vitaminokat se. Az ülõmunkát végzõknek jelentõsen kisebb
az energiafelhasználása, mint azoknak, akik fizikailag
megerõltetõ, intenzív munkát végeznek. Ebbõl következik,
hogy esetükben nem javasolt rendszeresen – cukorral készült
– édességeket, süteményeket, üdítõket fogyasztani.

Összeállította: Bieder Tibor

Anyakönyvi hírek
Petõháza Község Önkormányzata 2019. március 1.

napjától 2019. május 31. napjáig az alábbi anyakönyvi
adatokat közli:

GYERMEK SZÜLETÉSEK:
2019. március 6. Döbrõsi Botond Olivér

2019. március 21. Brodszky Boróka
2019. március 21. Brodszky Bejke
2019. március 25. Kurucz Gellért

2019. április 5. Major Dániel
2019. április 24. Horváth Csaba
2019. május 5. Istvánffy Emma

HÁZASSÁGKÖTÉS:
2019. március 9. Borsodi Tímea – Dancza István
2019. május 11. Badics Beáta – Holper Ferenc

2019. május 25. Pintér Mercédesz – Paál Richárd Sándor
2019. május 25. Harsányi Hajnalka – Kizur András

HALÁLOZÁSOK:
2019. április 7. Csillag Imre

2019. április 8. Pogátsa Józsefné

Kissné Horváth Júlia
Nélküled

Mint színek nélkül a mezõ, a rét,
mint kékség nélkül az ég,
oly sanyarúan élnék,
ha te nem lennél.

Mint hang nélkül a madár,
mint fény nélkül a virág,
mint ízek nélkül az étel,
oly keserû lenne nélküled az élet.
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    Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság alkotói pályázatot
hirdetett óvodások és iskolások részére. A pályázatra az iskolá-
sok a 6-10 éves, a 11-14 éves, valamint a 15-18 éves korcso-
portban küldhettek alkotásokat. A petõházi iskola 4. osztályos
tanulói egy tûzoltóautó és egy tûzoltóhajó makettet készítettek
a megmérettetésre. Alkotásaik a megyei versenyen elsõ és má-
sodik helyezést értek el. Az ünnepélyes díjátadóra 2019. május
17-én, Gyõrben került sor.

Polgár Edina, fogalmazásában így írta le élményeit a nagy
napról.

Megyünk Gyõrbe!
Éppen hittanóra kezdõdött, amikor Viki néni és Kati néni

bejöttek a terembe és nagy hírt hoztak. Azt mondták, hogy
nyertünk a pályázaton. Természetesen a tûzoltósági pályázaton,
és megyünk Gyõrbe. A nagy hír hallatán mindenki sikított egy
nagyot, hisz pénteken nem volt tanítás. Mivel ugye mentünk
Gyõrbe. Hozni kellett egy kistáskát, amiben tízórai, innivaló és
egy kis nasi volt. Kb. negyed 9-kor indultunk. Én Csengével,

Petõházi iskolások sikere Borival és Dórival ültem. Mikor megérkeztünk, elsétáltunk a Rába
partjára. Ott leültünk és elkezdtünk enni. Közben két kacsa jött,
egy tojó és egy réce. Dani, Viktor és Boti elkezdtek hozzájuk
közelíteni. A kacsák megijedtek és gyorsan elkezdtek futni.
Amikor mindenki végzett, elindultunk a tûzoltóság felé. A 3.
emeleten egy szép teremben vártak minket. Hosszú asztalokon
óvodások, iskolások munkáit tekinthettük meg. Mi éppen máso-
dikak lettünk, de örülhettünk is, hisz a másik csoport az elsõ lett.
Kaptunk egy-egy névre szóló oklevelet és egy tornazsákszerû
táskát. A díjátadó után a szertárban gyülekeztünk. Sári Ákos
igazgatóhelyettes bácsi egyesével mutatta be a tûzoltókat. Egy
igazi riasztást is kaptak. Amikor elment a két tûzoltóautó egy
csoportképet készítettünk a legnagyobb autónál. Nekem az tet-
szett a legjobban. Nagy volt. Hatalmas ajtói és lámpái voltak.
Utána fagyizni indultunk. Hatalmas, ismétlem, hatalmas fagyi
gombócokat kaptunk! Én egy zöldalmát kértem csokiöntettel.
Szerencsére meg tudtam enni. Aztán elmentünk a szökõkúthoz.
Mindenkinek csodás látvány volt. A nagy befolyó szökõkút felett
egy kisebb fajta híd nyúlt át. Fölötte víz fröcskölt át, félkörív
alakban. Aztán megálltunk egy háznál, várni a buszra.

Csodálatos élmény volt. Sosem fogom elfelejteni.

TÛZOLTÓAUTÓ
Készítették: a Fertõszentmiklósi Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola Petõházi Tagintézményének 4. osztályos tanulói

ÁCS KAMILLA, BARANYAI BOTOND, BORBÉLY TAMÁS, CSUKA DÓRA, LÁNGI CSENGE, MAGYAR GRÉTA
TANÍTÓK: BOGNÁRNÉ KALMÁR VIKTÓRIA  ÉS SOÓS KATALIN

TÛZOLTÓHAJÓ
Készítették: a Fertõszentmiklósi Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola Petõházi Tagintézményének 4. osztályos tanulói

NÉMETH VIKTOR, PODOLNIJ SZERGEJ MILÁN, POLGÁR EDINA, STÁRICS NÓRA, SZAKÁL BORBÁLA,
VIDÓK DÁNIEL, TANÍTÓK: BOGNÁRNÉ KALMÁR VIKTÓRIA  ÉS SOÓS KATALIN
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Felhívás vállalkozóknak
Idén is ismét ADR tanfolyam

2015. évi LXXXIX. Törvény írja elõ az ADR 2015. évi
elõírásainak betartását.

Ezek az elõírások a következõk:
1) ahol veszélyes hulladék keletkezik (SZ lap) a hulladék

termelõje az ADR szerinti feladó (és csomagoló), tehát neki
kell ADR 1.3 képzés

2) ahol ADR szerinti  UN számos (biztonsági adatlap 14
pont) anyagot szállít (aeroszol, benzin, gázolaj, vegyszerek)
kell ADR 1.3 képzés

3) orvosi rendelõk (fogorvosok, házi orvosok) kórházi hul-
ladékot gyûjtenek és adnak fel havonta, kell ADR 1.3 képzés

4) szakmák, ahol veszélyes hulladék keletkezik (autósze-
relõ, festõ, lakatos, mezõgazdaság, üzemek, különbözõ szere-
léssel foglalkozó szakmák, ahol veszélyes anyagot használ-
nak fel), ott aki ezzel foglalkozik, kell ADR 1.3 képzés

1.3 képzést elvégzõ vállalkozó, illetve alkalmazottja, szál-
líthat (saját gépjármûvével a biztonsági elõírások betartá-
sával), illetve tárolhat telephelyén maximum 1000 kg
veszélyes anyagot, hulladékot.

A Petõházi Tûzoltó Egyesület a Grend Szolgáltató Kft-vel
közösen megszervezi az ADR1.3 képzést a tûzoltó szertárban.

Elõadó: Varga István
A tanfolyam szeptember 6-án, péntek este 6 órakor lesz.
A tanfolyam díja 15 000 Ft/fõ.
Várom a vállalkozók jelentkezését a saci@sacibt.hu email

címen, vagy telefonon(+36203504471)
A tanfolyam elvégzésérõl igazolást kapnak a vállalkozók.

A kiadott igazolás, a jogszabályoknak megfelelõen 1 évre szól.
Ugyanebben az idõpontban, hogy ne kelljen kétszer fáradni,

a veszélyes hulladék gyûjtést is megtartjuk. A tavalyi évhez
hasonlóan 2-3 kg fajtánként becsomagolt és a csomagra ráírt
hulladékot várunk.

A csomagon szerepeljen:
Cég neve és adószáma, cégvezetõ neve, e-mail címe
Hulladél fajtája: Pl. Olajos rongy, festékes doboz, hajlakkos

doboz, orvosi szike, PUR habos doboz, tisztítószeres flakon
stb.

Némethné Saci

Osliban voltunk tûzoltó versenyen

A Kapuvári körzetben az önkéntes és létesítményi tûzoltók
elsõfokú versenyét Osliban rendezték.

Osli Község Önkéntes Tûzoltó Egyesülete 2019. évben
ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját.

A versenyen 25 csapat indult, gyermek fiú, gyermeklány,
ifjúsági fiú, ifjúsági lány, felnõtt férfi és felnõtt nõi kategóriá-
ban.

A verseny megnyitóján köszöntõt Sallai Péter Gyõr-Moson-
Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója,
Ivanics Ferenc a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közgyûlés alel-
nöke és Fodor József Osli polgármestere tartotta. A megnyitón
a helyi plébános által megáldásra kerültek a csapatok és a
résztvevõk.

Petõháza felnõtt férfi csapattal vett részt a versenyen. A csa-
pat tagjai: Kürtös Krisztián motorkezelõ, Élõ Ferenc szûrõko-
saras, Horváth Bence osztós. A sugárcsövet kezelték: Horváth
István, Cserge Gergõ, Németh Szabolcs és Nagy Gábor. A csapat
egy hibátlan szerelést hajtott végre 58 másodperces idõered-
ménnyel. Ezzel csupán 13 másodperccel maradtak le az elsõ
helyezett Fertõszentmiklós csapatától. A verseny olyan szoros
volt, hogy ez az eredmény a 8. helyre volt elég.

Eredmények:
Minden kategóriában Fertõszentmiklós csapata lett az elsõ.
Felnõtt férfi kategória, amiben érdekeltek voltunk:
I. Fertõszentmiklós
II. Vitnyéd
III. Osli
IV. Himod
V. Kapuvár-Garta
VI. Vásárosfalu
VII. Sarród
VIII. Petõháza

Következõ évben Petõháza rendezi a versenyt, annak
apropóján, hogy a  Leader kisléptékû Kultúrháló pályázati
sorozatban: „Vizes gyakorlat térségi együttmûködésben.”
Cseréljük le a régi technikát, gyõzzön a gyorsabb és az
ügyesebb! címû pályázattal nyertünk.

Így hazai pályán versenyezhetünk, már az új motorral.
Várhatóan 2020. május 23-án szombaton.

Némethné Saci

IX. Edve
X. Rábakecöl
XI. Velux I
XII. Velux II
XIII. Fertõendréd
XIV. Beled
XV. Hövej
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Tûzoltók az Iskolákban

Egyesületünk 2019.05.24-én Fertõdön a Babos József
Térségi Általános Iskolában járt gyereknap alkalmából.

A gyerekek röviden megismerhették egyesületünket,
felszereléseinket, megtekinthették tûzoltó autónkat, megtanulták
mit kell tenni, ha tüzet észlelnek az iskolában és milyen
szabályokat kell követni, ezen belül is megismerték és megtanul-
hatták hogyan is használják a porral oltó készüléket.

Köszönjük a lehetõséget az iskolának és Garab Gáborné
igazgató asszonynak.

Május 30-án a Petõházán tanuló kis diákokat látogattuk
meg a délután folyamán. A gyerekek nagy örömmel fogadtak
minket, és érdeklõdõen tekintették meg tûzoltóságunk eszkö-
zeit felszereléseit és autóját.

Megismerhették a porral oltó helyes használatát, illetve,
hogy mi a legfontosabb teendõ ha tüzet észlelnek.

Az iskolás gyermekekkel való kapcsolattartás, továbbra is
fontos egyesületünknek, így remélhetõleg jövõre is el tudunk
látogatni az iskolákba.
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                Családi nap
Idén is megrendezésre került a PSE utánpótláscsapatai számára

családi napunk. Mint már megszokhattuk, minden évben több
és több család vesz részt ezen a csodálatos programon, amely a
szülõk és a helyi vállalkozók példás összefogásának köszönhe-
tõen idén is nagyon színvonalasra sikerült. Piskolti Béla polgár-
mester úr köszöntõjét követõen, utánpótláscsapataink értékelése
és távozó játékosaink búcsúztatása után kezdõdhetett a szülõ-
gyermek foci. A kicsik szórakozását a légvár biztosította. A sok-
sok mozgás után mindenki kellõképpen megéhezett. A bõséges
kínálatból – virsli, chilis bab, pácolt csirkemell, különféle saláták
-, mindenki megtalálhatta a kedvére valót éhségének csilla-
pítására. A gyerekek körében most is nagy sikere volt a vatta-
cukkornak.

Este karaoke-party zárta az idén is fergetegesre sikerült
rendezvényt. Köszönjük a segítséget, jövõre veletek ugyanitt!

Takács Csaba, Horváth Ferenc

Megyei U14: ismét arany...
Egyesületünk U14-es csapata 5. éve méretteti meg magát a

korosztály számára kiírt bajnokságban. Idén, a tavalyihoz ha-
sonlóan ismét megnyerte csoportját. Június 7-én Gyirmóton
került sor a csoportgyõztesek küzdelmeire. A 6 csapatból álló
mezõnyben gyermekeink az elõkelõ 2. helyen végeztek!

Gratulálunk a csapatnak és a minden mérkõzésen nagy
létszámmal jelen lévõ szülõknek, hozzátartozóknak!

Reméljük, hogy jövõre is szép sikerekrõl számolhatunk be.
Hajrá PSE!

Takács Csaba, Horváth Ferenc

Sportrovat
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A tavaszkiáltó madár: A csuszka 
 A téli erdõben sok

madarat hiába kere-
sünk a csupasz ágak
között. Tavasszal ma-
dárdaltól hangos fák
között csak az állan-
dónak számító cine-
gék keresgélnek az
ágakon. A bokrok és
fák terméseit külön-
bözõ pintyfélék fo-
gyasztják, a fák törzsét
fakopáncsok kopog-
tatják, miközben

ügyesen kúsznak felfelé egyre magasabbra. Napos tiszta
idõben az erdõ csendjét élénk, hangos füttyszerû hangok törik
meg. A hang forrása, egy kis szürkés színû madár, élénken
mozog a fák törzsén, sõt fejjel lefelé is ügyesen kúszik. Erre
még a fakopáncsok sem képesek.

 A mi madarunk viszont éppoly biztosan mozog a fatörzsén
lefelé, mint felfelé. E különleges életmódú, tömzsi madár a
csuszka.

ELTERJEDÉSE: A csuszkafélék családjában tartozó fajok
élettere igen széles, csaknem az egész paleartikumot benépe-
sítik. Európában és a kontinens földrajzi közelségében 6,
Észak-Amerikában 4 alfajuk él.

LEÍRÁSA: A csuszka verébnagyságú, tömzsi, rövidfarkú
madár. Felsõteste szürkéskék. A fej oldalsó része fehér. A torok
és az arc világos színét a fejtetõ palaszürke árnyalatától egy
széles fekete szemsáv választja el, ami egészen a tarkóig húzó-
dik. A hasi oldala narancssárgás árnyalatú a nálunk élõ alfajnál.
A csutaknyi farka vége egyenesen csapott. A csõr vastag és

Június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja –
– az 1920-as trianoni békeszerzõdés aláírásának évfordulója

„A békediktátum kitervelõi az aláírás idõpontját június 4-én
délelõtt 10 órára tûzték ki. Az ország hangulata nyomasztó volt,
a sajtó hangja levert, rezignált, drámai. A kormány június 4-én
katonai készültséget rendelt el az összes csapattesteknél, csendõr-
összpontosítások történtek és a városokban a rendõrõrszemeket
megkettõzték.

Rádió akkor még nem volt. Párizzsal állandó telefonössze-
köttetésben állt Budapest. A nagy lapok kiadóhivatalai elõtt
tömegek lesték a kirakatban idõnként megjelenõ hírközlemé-
nyeket. Az utcák reggel óta valami furcsa nyugtalansággal
voltak tele. Minden arcon szorongás, a tekintetek fáradtak,
üresek, mint a halottasházaknál virrasztás után. Még a szokott
utcazaj is tompább volt, mint máskor.

Tíz óra után egy-két perccel jött a végzetes hír, és ak-
kor megkondultak a harangok, elõbb Pesten, majd ahogy
villámgyorsan szétfutott a hír, egymásután mindenfelé az
országban. A magyarok két óra hosszat tartó harangozással
temették múltjukat és jövõjüket.

Budapest percek alatt feketébe öltözött. Perceken belül fe-
kete gyászlobogók lengtek mindenütt, az ablakokban fekete
drapériák. Az utcák fekete gyászruhákkal teltek meg. Emberek,
asszonyok, férfiak, gyerekek mentek az utcán patakzó könnyek-
kel, nem egyszer hangosan zokogva. Emberek rázták az öklü-
ket az ég felé, hangosan átkozódva. Az Oktogon sarkán egy
rokkant katona letépte zubbonyát és könyökben levágott cson-
ka karját mutatva, õrjöngve kiabált.

Az utcákon ismeretlen, egymást soha nem látott emberek
borultak egymás nyakába, a terek padjain zokogókat vettek
körül vigasztaló emberek és az állandó és szakadatlan harang-
zúgásban rohant bele a gyászba és kétségbeesésbe ezer pesti
rikkancs. A lapok gyászkeretben, mindenki mohón olvasta,
amit úgyis tudott, mindenkiben fellángolt a tehetetlen düh,
csoportokban vezércikkeket olvastak fel hangosan... A Múzeum-
téren elkezdték a himnuszt énekelni... és a harangok kongtak,
kongtak szakadatlanul, szinte elviselhetetlenül. A templomok

gyorsan megteltek síró emberekkel, hisz a kétségbeesés mélyén
mindnyájan Istenbe próbáltunk kapaszkodni, papok mentek
fel a szószékre megkísérelni a lehetetlent, vigasztalni ott, ahol
nem volt vigasztalás.

A vidéken ugyanez volt a kép. Harangkongás, gyász és
kétségbeesés mindenütt. Néhány ökölcsapáson, kisebb vere-
kedésen kívül rendzavarások nem fordultak elõ, hiszen az
összes italmérések zárva voltak és minden közbiztonsági intéz-
kedés megtörtént. Csak a harangok kongtak 10 órától kezdve
mindenütt, minden városban és minden faluban két órán
keresztül.

Tíz órakor növénytan óra kezdõdött és Kovách Demjén tanár
úr magas, szikár alakja pontosan jelent meg az ajtóban, mint
mindig. Felment a katedrára, beírta az osztálykönyvet, de nem
kezdte el a feleltetést, mint szokta, hanem lehajtott fõvel meredt
maga elé egy hosszú percig.... és akkor megkondultak a haran-
gok. Kovách Demjén tanár úr felállt, odament a térképtartóhoz,
kivette a térképet, amelynek felsõ sarkában még ez a név állt:
Nagymagyarország, és felakasztotta a térképállványra s mind-
ezt egyetlen szó nélkül, aztán megállt elõtte, kissé oldalt, hogy
ne takarja el elõlünk, és nézte, olyan arccal, olyan leírhatatlan
lágy kifejezéssel, amilyet mi még soha sem láttunk száraz és
örökké szilárd arcán. Mi halálos csendben néztük a térképet és
az elõtte álló, szürkülõ hajú cisztercita papot, amint feje egyre
lejjebb esett a mellére és a kívülrõl behallatszó harangzúgás által
méginkább kimélyített csendben inkább magának, mint nekünk,
ennyit mondott: b e v é g e z t e t e t t!

Ötvennégyen voltunk, ötvennégy tizennégy éves magyar
fiú. A golgota utolsó szavai után nem bírtuk tovább, leborultunk
a padokra és elkezdtünk sírni. Odakint kongtak a harangok….
Nagymagyarország keresztre feszítésének napja volt: 1920.
június 4., P é n t e k...”

E sorok írója a 14 éves Padányi Viktor volt, negyedikes
gimnazista akkoriban.

Madárlesen
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erõteljes. Csõre erõs és jóhegyû. A kéreg közül, repedésbõl
mindent kifeszeget: kukacot és egyéb bogarat. 

ÉLETMÓDJA: A csuszka alföldi, dombsági, hegyvidéki
lombos erdõk jellegzetes, jobbára a fatörzsön élõ madárfaja.
Életmódjára jellemzõ, hogy a fák törzsén sokszor fejjel lefelé
kúszik. Tavasszal, nyáron és az õsz elején többnyire a fakéreg
alól szerzi meg rovartáplálékát. A kisebb kéregdarabkákat erõs
csõrével leszedegeti, és ez alatt keresi a rovarlárvákat, kifejlett
rovarokat, pókokat. Nem ritkán a talajon is látni, amint táplálé-
kot keres, fõként a talajra esett magvakat, egyéb terméseket pl.
tölgymakkot!

 Már kora tavasszal hangos az erdõ a hímek territórium jelzõ,
messzehangzó, füttyszerû énekétõl. A hím a territóriumát még
fészkelési idõn túl is védelmezi. A költõpárok egész évben
együtt mozognak és a fészkelést is igen hamar megkezdik. A
csuszka a fészkét faodvakba és farepedésekbe építi, de mester-
séges fészekodúkat is elõszeretettel elfoglal. Noha csõre erõs,
saját erõbõl odút nem tud ácsolni, de a fakopáncsok által
készített odúkat azért rendszeresen elfoglalja. Más madár távol-
tartása miatt az odújának bejáratát sárral saját méretre szûkíti.
A sárral kitapasztott odúbejárat a csuszka megtelepedésének
legbiztosabb jele. Évente általában egyszer, ritkábban másod-
szor is költ. A hím és a tojó a költési idõn kívül is együtt
mozog. Az 5-9 tojásból álló fészekalj sokszor március végén,

április elején teljes. A fészek alját apró kéregrepedésekkel béleli,
és erre rakja a tojó a fehéres tojásokat. Megtelepedésének biztos
jele az, ha a kora tavasszal odút foglaló hím elkezdi az odú
bejáratának beszûkítését sárdarabkákkal. Érdekes, hogy a
mesterséges odúban nemcsak a bejáratot, hanem az odú
illesztéseit is kitapasztja sárral.

 A táplálékát rovarok és azok lárvái alkotják, amelyeket a
fák kérge alól vagy felszínérõl szedeget ki erõs csõrével. Az
õszi-téli idõszakban a csuszka magvakat is fogyaszt. Ezeket
ügyesen beszorítja egy kéregrepedésbe és erõs csõrével
kikopácsolja. Õszkor rámegy olajos magvakra is. Elhordozza
a diót, mogyorót alkalmas hasadékba, abba belefeszíti, és addig
kopácsol rajta, míg feltöri. Ezt teszi a gubacsokkal is, hogy
gubacsdarázs pondróját, bábját kiszedhesse. A csuszka még az
erdõszéleken lévõ házak nyitott ablakán is berepül, ha élelmet
talál. A kukoricacsövet, ha a fa ágára vagy a törzsére erõsítjük,
akkor a csõrõl rendszeresen kikalapál egy-egy szemet!!!

Füttyével télen is tavaszt idézi: A TAVASZT KIÁLTÓ
MADÁR!!!

A csuszka hazánkban törvényesen védet faj. Eszmei értéke
10.000 Ft.

BAK ISTVÁN

Sportegyesület
Ez történt a labdarúgó szakosztálynál:
Mivel a Bozsik programban szereplõ fiatalabb korosz-

tályokkal külön cikkben foglalkozunk, itt a felnõtt csapat és a
közvetlen utánpótlást jelentõ U19-es csapat eredményeit
értékeljük.

Az U19-es (régen ifi csapatnak nevezték) korosztály a baj-
nokságban végig egyenletesen szerepelve a 8. helyen kötött
ki. Az eredmény megfelel az elõzetes várakozásnak, de kicsivel
gyengébb a tavaly kivívott 5. helyezésnél.

A csapat 24 mérkõzésen 9 gyõzelmet aratott, 4-szer végzett
döntetlennel és 11-szer szenvedett vereséget. A gólkülönbség
pozitív, 59 szerzett és 45 kapott góllal.

A házi góllövõlistán Horváth Bence és Tóth Bence végzett
az élen 9-9 góllal, õket követi az egyaránt 8-8 gólt szerzõ Kertész
Péter és Németh Ákos.

A csapat felkészítését ebben a bajnokságban is Hatejer
Szabolcs irányította, jó csapatot, remek közösséget kovácsolva
a fiatalokból.

A felnõtt csapatunk a bajnokság végén az 5. helyen kötött
ki. Az eredmény kicsit elmarad mind a szurkolók elvárásától,
mind magának a csapatnak az önmagával szemben felállított
elképzelésétõl. Fõleg annak tükrében, hogy a bajnokság
félidejében még a 2. helyen állt a csapat a végsõ gyõztes, Vit-
nyéd mögött. A gyengébb tavaszi szereplés okait ki kell elemez-
ni, hogy a következõkben ne érjenek bennünket ilyen csalódá-
sok, hiszen a társaság valóban sokra hivatott, képes jobb ered-
ményt elérni, nagyobb célokért is küzdeni.

A csapat 24 mérkõzésen 13 gyõzelmet aratott, 4-szer végzett
döntetlennel és 7-szer szenvedett vereséget. A gólkülönbség
52 szerzett és 27 kapott gól.

A csapat felkészítését ez elõzõ évhez hasonlóan Szabó Zoltán
vezette, csak az elismerés hangján szólhatunk a vezetõedzõ
munkájáról.

Egy nagy sikerrõl örömmel számolunk be: Bognár Gábor 34
góllal megnyerte az osztály gólkirályi címét. Gratulálunk a
remek teljesítményhez, és további sok szép sportsikert kívánunk
Gábornak!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az edzõknek, játéko-
soknak, segítõknek, szülõknek, támogatóknak hogy az egész
évben a csapat mellett álltak, segítettek bennünket a célok elé-
résében.

A rövidnek ígérkezõ nyári szünetre mindenkinek jó pihenést
kívánunk. A Krónika következõ számában már a 2019/20-as
bajnokság elindulásáról fogunk beszámolni.

Hajrá Petõháza!

Sportrovat



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

Petõházi Krónika konyhája

Gyümölcstorta
Hozzávalók:
12 db babapiskóta, és egy 23 cm-es tortaforma
Csokoládékrémhez:
1 cs. csokoládé puding, 370 ml tej, 2 evõkanál kristálycukor,

1 evõkanál folyékony édesítõ (Ezerédes), 2 púpos evõkanál
nutella, 3 púpos evõkanál mascarpone (Szarvasi)

Vaníliás krémhez:
1 cs. vanília puding, 370 ml tej, 2 evõkanál kristálycukor, 1

evõkanál folyékony édesítõ (Ezerédes), 3 púpos evõkanál
mascarpone (Szarvasi)

Díszítésnek, szezonális gyümölcsök

Elkészítés:
A krémekhez a pudingokat, külön a csokoládést és külön a

vaníliást, a tejjel, cukorral, édesítõvel, sûrû krémmé fõzzük,
majd a tálakat hideg vízbe téve és párszor megkeverve, teljesen
kihûtjük.

A hideg pudingokhoz keverjük külön-külön a receptben
leírt további hozzávalókat.

A babapiskótákat hirtelen tejben megforgatjuk és a forma
alját kirakjuk vele. Félbe is törhetjük a piskótákat, hogy szépen
kibéleljük a formát.

Ezután a krémekkel tetszés szerint megtöltjük, én csillag-
csõrös habzsákba tettem õket és azzal nyomtam a piskóta
tetejére.

Végül gyümölccsel díszítjük.
Forrás: www.barbikonyhaja.blogspot.hu
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