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Petõházi

Polgármesteri beszámoló

(Folytatás a 2. oldalon!)

JÚNIUS 4.
A NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS
NAPJA
Juhász Gyula: Trianon (részlet)
Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erõ szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

Kedves Olvasó!
Az elmúlt negyedév önkormányzati vonatkozású esemé-

nyeirõl szeretném tájékoztatni Önöket.
Az év elsõ hónapjainak legfontosabb feladata a 2020-as év

gazdálkodásának tervezése volt. Képviselõ-testület 3/2020.
(III. 14.) számú rendelettel fogadta el a költségvetést, melynek
fõbb irányszámai a következõk szerint alakulnak.

Önkormányzatunk 2020-ban 413.478.000 Ft-tal gazdál-
kodik. A bevételi oldal legfontosabb forrásait a mûködési célú
támogatások mellett az adóbevételek jelentik, melyek tervezett
összege 108.600.000 Ft. Költségvetésünket 115.837.000 Ft
tartalékkal terveztük.

Intézményeink mûködéséhez kapott állami támogatást
önkormányzatunk az alábbiak szerint egészíti ki:

- A Fertõendréddel és Csapoddal kötött társulási szerzõdés
alapján felállított Közös Önkormányzati Hivatal mûködése
45.491.000 Ft-ba kerül. Ennek finanszírozását az állami támo-
gatáson felül a 3 település közösen vállalta.  A lakosságszám
arányában Petõháza 3.320.00 Ft-tal járul hozzá a KÖH
mûködéséhez.

- A Petõházi Kincseskert Óvoda mûködéséhez az állami
normatíva mellett 11.658.00 Ft-ot tesz hozzá önkormány-
zatunk. Ebbõl az összegbõl valósulhat meg többek között az
épület festése, az udvari játékok felülvizsgálata, javítása, infor-
matikai és kisebb értékû eszközök beszerzése, a szûrõvizsgá-
latok (logopédia, fejlesztés), német nyelv oktatása, a minden-
napi mûködéshez szükséges eszközök beszerzése (higiéniai
felszerelések, rajzeszközök).

-  Iskolánk a Klebelsberg Központ fenntartásában mûködik,
azonban önkormányzatunk 9.433.000 Ft-tal támogatja az
intézményt, melybõl az épületen végzett felújításokat, tisztasá-
gi festést, eszközbeszerzést, az oktatáshoz szükséges kiegészí-
tõk beszerzését tervezzük.

- Közösségi Házunk mûködtetõje az Oázis Közhasznú Non-
profit Kft, mely fõként önkormányzati támogatásból mûködik,
ennek összege 16.000.000 Ft.

Képviselõ-testületünk számára fontos a civil szféra támoga-
tása is, hiszen a közösség összetartása szempontjából kiemelt
szerepet töltenek be. Egyesületeink támogatása az alábbiak
szerint történik:

- Petõházi Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület: 1.100.000 Ft
- Petõházi Tûzoltó Egyesület: 1.000.000 Ft
- Petõházi Horgászegyesület: 1.000.000 Ft
- Petõházi Sportegyesület: 9.500.000 Ft
- Petõházáért Közalapítvány: 2.400.000 Ft
A beruházásokra, felújításokra tervezett összeg 58.149.000

Ft. Ebbõl történt meg a Jókai utca mögötti telkeknél a vízhá-
lózat bõvítése, a hiányzó útalap megépítése, a közvilágítás
bõvítése, valamint az új telekértékesítéseknél a villamos gerinc-
hálózat bõvítésének elindítása.
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Polgármesteri beszámoló

A temetõben megújult a kerítés, és megkezdõdtek az urnafal
építésének munkái is. Augusztusra tervezzük az orvosi rendelõ
felújítását, mely pályázati forrásból valósulhat meg. Ennek
idõtartamáról külön is értesíteni fogjuk a lakosságot. Elkészült
a Közösségi Ház melletti parkban felállított hõsi emlékmû
környezetének rendbetétele, valamint folyamatban van a park
öntözõrendszerének felújítása is. A Kegyeleti parkban és a
játszótéren az elpusztult tuják cseréje is megtörtént, továbbá a
játszótéren 2 új játék beszerzésére is sor került. A mászóka
vásárlására a Petõházi Polgári Kör Egyesület által szervezett
farsangi bál bevételébõl kerülhetett sor. Ezúton is köszönjük a
felajánlást. Közterületeink gondozását Horváth Péter egyéni
vállalkozó végzi, az Õ közremûködésével kezdõdött meg az
arborétum és a sportpályák környékének rendbetétele. Ezen a
területen rengeteg még a feladat. Tervezzük hulladéktárolók
és padok kihelyezését az arborétumba, azonban addig is fontos
lenne, hogy az arra sétálók odafigyeljenek a környezetre, hiszen
rengeteg az eldobált, esetenként zsákokban lerakott szemét is.

A Magyar Falu program 2020-as pályázati kiírásaira eddig
két támogatási kérelmet nyújtottunk be. 2.000.000 Ft értékben
orvosi eszközök beszerzésére, 16. 000.000 Ft értékben pedig
útfelújításra. Várjuk továbbá a civilek számára benyújtható
pályázati kiírás megjelenését, melybõl a Közösségi Ház
melletti világítást szeretnénk megújítani.

Tervezzük támogatási kérelem benyújtását a település terü-
letén létesítendõ ingyenes hot spotok kialakítására is.

Az elmúlt hónapokban kialakult járványveszély mindenki
számára új kihívást jelentett. A veszélyhelyzetre reagálva
igyekeztünk megfontoltan, a legnagyobb körültekintéssel el-
járni, meghozva azokat a döntéseket, melyek szükségesek és
indokoltak voltak. A játszótereket, sportpályákat, közösségi
tereket bezártuk. A buszmegállókban vasútállomáson többször
végeztünk fertõtlenítést. Az iskolák egyetemesen digitális tan-
rendre álltak át, viszont az óvodák mûködésével kapcsolatos
döntéseket helyben kellett meghozni. Ugyan óvodánkat nem
zártuk be, azonban kértük a szülõket, hogy amennyiben gyer-
mekeik otthoni felügyeletét meg tudják oldani, ne hozzák õket
az intézménybe. Ezúton is megköszönöm a szülõk megértését
és együttmûködését, melyet tanúsítottak. Önkormányzati fela-
dat volt az idõs korúak ellátásának megszervezése és mûködte-
tése. Remélem, hogy érezhették gondoskodásunkat, hogy eb-
ben a nehéz idõben nem hagytuk magukra õket. Köszönöm
szépen Csiszár Renáta és Kóbor Csaba képviselõtársaim mun-
káját, akik az intézkedések koordinálásában óriási részt vállal-
tak. Az idõs korúak ellátásába bekapcsolódtak az óvoda dol-
gozói is. Heteken át õk is kivették részüket a bevásárlásból,
ezúton is megköszönöm segítségüket és közremûködésüket.

A veszélyhelyzet az önkormányzatokra anyagilag is terhet
rótt, hiszen a gépjármû adó helyben maradó részét most tovább
kellett utalni. Ez Petõháza estében éves szinten 5.800.000 Ft-
ot jelent. Emellett a védekezésre 450.000 Ft-ot fordítottunk.
Ugyan a veszélyhelyzet még nem múlt el, és továbbra is fontos
az óvatosság és higiéniás elõírások betartása, azonban bízha-
tunk benne, hogy talán lassan visszatér az élet a megszokott
kerékvágásba.

Még a veszélyhelyzet elõtt megkezdtük a Település Rende-
zési Terv felülvizsgálatát. Ez a település fejlõdése szempont-
jából kiemelt jelentõséggel bíró dokumentum, hiszen meghatá-
rozza a fejlõdés irányvonalát. Május végén küldtük ki a kérdõí-
veket, melyek kitöltésével mindenki kifejezheti véleményét,
elképzeléseit. Reméljük, hogy minél többen kitöltve visszajut-
tatják, ezzel is támogatva munkánkat, és a Rendezési Terv
módosítása ténylegesen a közös elképzelések tükrében valósul-
hat meg!

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosságot, hogy a Petõházi Közös
Önkormányzati Hivatal személyes ügyfélfogadása újra
mûködik, a Hivatal munkatársai készséggel állnak rendelke-
zésre minden hivatali ügy intézése során akár elektronikus,
akár személyes kapcsolat keretében.

Lévainé Soós Klára

Koronavírus járvány
Az új típusú koronavírus járvány rég nem látott kihívás elé

állította az emberiséget társadalmi, gazdasági, egészségügyi
szempontól egyaránt. A fertõzéssel, a megelõzéssel és lehetséges
kezelési módszerekkel kapcsolatban számtalan információ
látott napvilágot az elmúlt hónapokban. Az elmúlt évszázad
eddigi legjelentõsebb járványának felismerésekor elindított
komplex megelõzõ intézkedéseknek köszönhetõen hazánkban
a járvány jelenleg lecsengõ fázisában van. Ezen intézkedések
részét képezik az alapellátásban jelenleg már széles körben
használható alkalmazások is, pl. az EESZT (Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Tér) „felhõ” rendszere, mely a
receptfelírást, orvosi dokumentumok, leletek telefonos meg-
beszélését lehetõvé tette - a fertõzés terjedésének kockázatát
csökkentve - személyes orvos-beteg találkozás nélkül is.

Ugyanezt a célt szolgálja az ügyfélkapu is, amelyre regiszt-
rált személyek a TAJ szám segítségével az interneten keresztül
is „lekérdezhetik” saját orvosi leleteiket. Az aktuális rendelet
értelmében a kórházi és háziorvosi rendeléseken elõjegyzés
alapján, adott idõpontban – arcmaszk használata mellett - lehet
megjelenni elkerülendõ a megtelt várókat (ide tartozik a jogo-
sítvány, táppénzes igazolás kiadása, valamint a kórházban
kapott ambuláns leletek, zárójelentések megbeszélése is). Az
említett óvintézkedések betartása különösen fontos, hogy a
korlátozó intézkedések fokozatos feloldása mellett a járvány
újabb hullámát el tudjuk kerülni.

Dr. Andorka Sándor
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Anyakönyvi hírek
Petõháza Község Önkormányzata 2020. március1.

napjától 2020. április 30. napjáig az alábbi anyakönyvi
adatokat közli:

GYERMEK SZÜLETÉSEK:
2020. március 8. - Debreceni Zétény

HÁZASSÁGKÖTÉS:
2020. március 21. - Somogyi Beatrix – Kürtös Ákos

2020. május 15. - Kiss Tímea – Márk Péter

HALÁLESET:
2020. április 27. - Kuslics Jánosné
2020. május 5. - Wágner Jánosné

Egyházközségi hírek

Jézus búcsúbeszédében, amelyrõl Szent János evangéliumá-
ban olvashatunk, vigasztalja tanítványait, hogy bár el kell
hagynia ezt a világot és benne apostolait is, és ez az elválás
szomorúságot fog okozni, viszont fogják egymást látni kis
idõ múlva.

Egyházunk idén is megünnepelte húsvétot, Jézus feltáma-
dását, de nem a megszokott körülmények között. Már a nagy-
böjt vége felé megszûntek a nyilvános misék templomainkban.
És amikor elérkezett a nagy ünnep, sokan közülünk házi karan-
ténban töltötték az ünnepnapokat.

Igaz, vannak technikai eszközeink, amelyekkel kapcsolatba
tudtunk lépni egymással, mégis hiányoztak a személyes talál-
kozások a maguk fizikai közelségében. Bizonyára településün-
kön vannak olyanok, akik nagyon nehezen viselték a fizikai
elszigeteltséget, bezártságot. Istennek hála és az emberek fegyel-
mezett viselkedésének köszönhetõen, mára már nagyot válto-
zott a helyzet, amikor írom e sorokat már sokat lazítottak a
kijárási korlátozáson, és ha lassan is, de kezd visszatérni az
élet a maga normális kerékvágásába.

Amilyen gyorsan terjedt a COVID19 elnevezésû világjár-
vány még a technikailag és gazdaságilag legfejlettebb orszá-
gokban is, még inkább világossá vált, hogy mennyire egymásra
vagyunk utalva, nem csak egy országon belül, hanem nemzet-
közileg is. A sokszor szorult és életveszélyes helyzetekben
megmutatkozott, hogy ki mit gondol életrõl és halálról. Sok
hõsies példát láthattunk és hallhattunk, akik életük kockáz-
tatása árán is helytálltak, segítettek, fõleg az egészségügyben
dolgozók, de az élet más területein dolgozók is. Inkább a jóság
erõit láttuk mûködni a tömegtájékoztatási eszközökön keresz-
tül, de tudunk álhír és rémhírterjesztõkrõl is, és azokról, akik
más nyomorán próbáltak volna „meggazdagodni”. A bajban a
nehéz helyzetekben tudjuk meg, hogy kiben mi lakozik, ki az
igazi barátunk jó akarónk, vagy éppen rossz akarónk. Az elmúlt
hetekben hónapokban bõségesen adódott példa mindegyikre,
és hála Istennek a jóakarók vannak többen. Pár hónap alatt is
nagyot változott ez a világ, amelyben élünk, és éppen egy

Szomorúságunk örömre fordul
terjedõ vírus idézte elõ. Amikor írom e sorokat már felléle-
geztünk egy kissé, de még nincs vége a járványnak.

A húsvéti idõszakból már csak két hét van hátra, aztán jön a
templombúcsúnk ünnepe Szentháromság vasárnapja, Pünkösd
után. A pünkösdi Lélekáradás az apostolok szívében is mély
változást idézett elõ, valóban örömre fordult szomorúságuk.
Addig ugyanis félelemben éltek, és a rájuk telepedõ félelem
csak lassan kezdett oldódni lelkükben. Az igazi áttörést a meg-
ígért Szentlélek kiáradása okozta. Az Egyház indulásának,
születésének is szokták nevezni Pünkösdöt, mindenesetre mi
is rászorulunk valami hasonló megújulásra, hogy gátlásaink,
félelmeink feloldódjanak. És valóban Egyházunk élete idõrõl
idõre valóban megújul.

Kívánom, hogy a járvány után az egész világ összes orszá-
gában újuljon meg az élet, több legyen a szeretet és kevesebb
a kizsákmányolás. Bárcsak sokan levonnák az igazi tanulságait
ennek a járvány okozta súlyos próbatételnek. Mintha egy új
korszakba lépne az emberiség történelme. Kérjük Istent, hogy
a próbatételek szolgálják saját életünk és mások életének megú-
julását, és hogy ez a természeti csapás véglegesen múljon el
életünkbõl. Igaz lesznek még más próbatételek is, de ha most
jól vizsgázunk emberségbõl, hitbõl, reménybõl és szeretetbõl,
a mi szomorúságunk is örömre fog fordulni.

Varga Imre plébános

Az idei március 15-i ünnepséget sajnos nem tudtuk meg-
tartani a szokott keretek közt. A rendezvény elmaradása miatt,
egy video-összeállítással emlékeztünk az 1848-49-es magyar
forradalom és szabadságharc hõseire, melyet facebookon osz-
tottunk meg. A felvételek a mûsor próbáin készültek. A Nefe-
lejcs Nyugdíjas Egyesület dalai és a 3. osztályosok mûsora
emlékeztettek minket ’48 hõseire, akik a Hazáért és a szabadsá-
gért küzdöttek.

„Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy területén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét
A Kaszpi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét
Keresné, olyan messze-messze nyúl.”

(Részlet Petõfi Sándor:
Magyar vagyok c. versébõl)

Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki készült és energiát
fektetett a mûsor összeállításába!

Czobor László

Online megemlékezés
az 1848-49-es forradalom

és szabadságharc tiszteletére
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1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon
palotában azt a békediktátumot, mely területe kéthar-
madával megcsonkította a történelmi Magyarországot. Az
Országgyûlés június 4-ét 2010-ben – a 2010. évi XLV.
törvénybe foglalt hivatalos nevén - a Nemzeti Összetartozás
Napjává nyilvánította. A törvény kimondja: „a több állam
fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közös-
sége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államha-
tárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok
személyes és közösségi önazonosságának meghatározó
eleme”.

Legnagyobb vesztesége Trianonnak, hogy emberek milliói
váltak egyik pillanatról a másikra egy másik ország állampol-
gáraivá. Ugyan a határokon túl élnek napjainkban is magyarok,
de a kultúra és a hagyományok ápolása megõrizte magyarsá-
gukat és hazájuk iránti szeretetüket. A világ bármely pontján
élünk is mi magyarok, mind összetartozunk.

Létrejött egy kezdeményezés 2020 tavaszán a Gencsapáti
Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes és az ELTE SEK Szökõs
Néptáncegyüttes szervezésében. Felhívásukban azt kérték a
Kárpát-medence területén élõ néptáncosoktól, hogy öltsék fel
viseletüket, keressék fel szûkebb pátriájuk emblematikus, épí-
tett vagy természeti örökségét reprezentáló helyszíneit, és ké-
szítsenek 1-2 percnyi videófelvételeket, felvillantva saját vi-
dékük, vagy más néprajzi táj tánchagyományát!

Petõháza is csatlakozott a kezdeményezéshez, a település
közösségének képviseletében Nagy Viktor táncolt legényest.
Az errõl készült videófelvétel a petõházi Közösségi Ház face-
book oldalán megtalálható. A Kárpát-medence minden terüle-
térõl beküldött felvételekbõl Sztanó Hédi rendezõ és Pál István

A Nemzeti Összetartozás Napja
Az 1920-as trianoni békeszerzõdés 100. évfordulója

Szalonna népzenész szerkesztett egy negyedórás filmet, melyet
június 4-én tettek közzé az Összetartozás100 Folk facebook
oldalon.

„Tényleg a saját múltját, a saját hagyományát, jellegzetes-
ségeit, azokon a jellegzetes helyszíneken, ahonnan a videofel-
vételek eljutnak az éterbe, mindenki elsõsorban ezeket képvi-
selje, azonban az is egy beszédes jelenet lehet, amikor valaki
éppen egy másik kárpát-medencei országrész, vidék, néprajzi
tájnak a hagyománya, mert azt nagyon szereti, azt nagyon
ismeri, annak a bemutatására vállalkozik, úgyhogy az átjárha-
tóság is egy szép gondolat lehet ebben a témakörben.” – Molnár
Péter mûvészeti vezetõ, ELTE SEK Szökõs Néptáncegyüttes

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Június 4-én este megtartottuk ünnepi megemlékezésünket

is, melynek részeként felavatásra került az I. világháborús hõsi
emlékmû. Köszönjük a Petõházáért Közalapítvány és dr.
Hadaritsné dr. Garamvölgyi Katalin, az emlékmû létrejöttéért
végzett munkáját. Barcza Attila országgyûlési képviselõ úr és
Lévainé Soós Klára polgármester asszony elhelyezte a meg-
emlékezés koszorúját, Varga Imre plébános úr pedig megáldotta
az emlékmûvet. Osváth Ádám történész, a Soproni Múzeum
munkatársa tartott elõadást, mely a Petõházával kapcsolatos
történeti adatokkal magával ragadta az emlékezõ közösséget.
Tímár Balázs elõadásában Padányi Viktor visszaemlékezését
hallhattuk a 1920 június 4-i történésekrõl, majd az ünnepi
mûsor végén meggyújtottuk az Összetartozás Lángját.

Köszönjük mindazok munkáját, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy együtt emlékezhettük.

Czobor László
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Gyerekek, ebben az évben az óvodás gyermeknap elmaradt,
de remélem örömet szereztünk az általunk elkészített megle-
petéssel, ajándékkal!

Kedves Gyerekek!
Anita óvó néni játéklehetõségeket kínál otthonra.

Szüleitekkel, testvéreitekkel közösen játszhattok, barkácsol-
hattok! Jó szórakozást, vidám nyarat kívánunk!

Mozgásos játékok
Rajzoljátok meg, fessétek ki és játszatok vele!
- Amire szükség lesz – kartondoboz, olló, festék

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni”Óvdai hírek

Játékok anyával, apával, nagytesóval, kistesóval

1) Amire szükség lesz: szõnyeg vagy szivacs, amire
lefekszel, kosár, plüss állataid

Anya a bokáid közé teszi a plüss figurád, te összeszorítod a
lábaddal és a fejed felett átemeled, majd fejed mögött lévõ kosárba
ejted. Tesóval, apával lehet versenyezni, ki lesz a gyorsabb.

2) Amire szükség lesz: pici vizes palackok, kosár, plüss állatok
A palackokat egymás után elhelyezitek egy-egy sorba, a sor

egyik végén a plüssök lesznek, a másik végén az egy-egy kosár.
Mindenki a saját pályáján végigmegy a palackok között pl.
négykézláb járásban a palackok felett, terpeszugrásban a palackok
felett, szlalonba popsin csúszva, mikor odaérsz, felveszel egy plüsst
és visszafutsz vele a kosárig, a játék addig folytatódik, míg a
plüssök el nem fogynak. Ki gyûjtötte a legtöbb plüssfigurát?

3) Amire szükség lesz: anya és apa, takaró, bármilyen
könnyû dolog, amit a kezedbe tudsz fogni pl. színez ceruzák,
filctollak, ceruzatartó vagy kiskosár.

Anya és apa leterítik a takarót, te belefekszel, kezedben a
ceruzákkal. Anya és apa hintáztatni kezd, miközben te szépen
beleteszed a helyére a ceruzákat.

4) Amire szükség lesz: partvis nyél
Anya vagy apa el – vissza mozgatja a partvis nyelet és te

hol jobbra – hol balra ugrassz. Tesókkal is lehet versenyezni,
ki tud tovább konvertálni, ki bírja tovább?

5) Amire szükség lesz: kosár, könnyû pici labda, kukászsák
nem keményre fújva

A zsákra tesszük a labdát, oldalt benyomjuk a zsákot és
drukkolunk, hogy a labda a kosárba landol. Ha van nagyobb
testvéred, itt is rendezhettek versenyt, kinek sikerült több
labdát a kosárba lõni?

6) Amire szükség lesz: kosár, könnyû labdák, asztal
Anya vagy apa kicsit megdöntött asztalnál gurítja lefelé

neked a labdákat, te az asztal másik végén állsz a kosárral,
légy ügyes és gyûjtsd a kosárba minél több labdát. Itt is verse-
nyezhetsz a testvéreiddel, ki gyûjtött több labdát?

Bõsze-Kóbor Anita
óvodapedagógus
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Kedves Gyerekek és Szüleik!
Óvodánk 2020. március 16-án, a koronavírus-vészhelyzet-

re való tekintettel polgármesteri utasításra nyitva maradt, de
csak nagyon indokolt esetben fogadtunk gyermekeket.

A fenntartóval történt egyeztetés alapján a nyárra tervezett
karbantartási munkákat elõbbre hozva, megkezdõdtek az egész-
ségügyi, fertõtlenítõ festõi munkálatok. Egyik legfontosabb
feladatként kapták a dajka nénik az épület, eszközök foko-
zott fertõtlenítõ takarítását.

Mit csináltunk még a festés utáni takarításon kívül?
Megtörtént a nyáron szokásos selejtezés, leltározás, mely-

ben az óvoda valamennyi dolgozója részt vett. Emellett össze-
gyûjtöttük mindazokat a feladatokat, amelyeket otthon is el
tudtunk végezni: adminisztrációs munkák, ajándékkészítés,
játék-, szemléltetõeszköz készítés, babaruhák, textilterítõk,
törölközõk javítása, varrása.

Az óvó nénikkel tevékenységötleteket, nevelési tanácsokat
gyûjtöttünk és osztottunk meg a szülõkkel a facebook csopo-
rtban, kapcsolatot tartottunk a szülõkkel. Saját szakmai tudá-
sunkat fejlesztettük, szakkönyveket olvastunk, belsõ képzése-
ken vettünk részt az internet segítségével, készültünk az óvodá-
sokkal való találkozásra.

Ügyintézési ügyeletet tartottunk, ez idõ alatt volt az online
beiratkozás is óvodánkban.

Ebben az új helyzetben eljött az idõ, hogy ne csak mi kap-
junk, hanem adjunk is. A településünk nyugdíjaskorú lako-
sainak bevásárlását is segítettük. Köszönjük szépen a Spar és a
Ternyák zöldséges dolgozóinak önzetlen, odafigyelõ seg-
ítségét. A gondosan, ízlésesen összeállított csomagokat öröm-
mel vittük el az idõseknek. Köszönöm a dolgozók önzetlen-
ségét és a nyugdíjasok pozitív visszajelzéseit.

Miközben ezekkel foglalatoskodtunk, Rátok gondoltunk,
GYEREKEK! A mielõbbi viszontlátásra, arra, hogy mindezzel
a most elvégzett munkával nektek örömet szerezzünk.

Mire az újság megjelenik, - a 215/2020.(V.20.) sz. kormány-
rendeletben szabályozottak szerint- óvodánk május 25-tõl újra
a szokott rendben fogadja a gyerekeket, ismét megnyitottuk
kapunkat!

Óvdai hírek

Figyelemmel arra, hogy az óvodai nevelési év óvodalátoga-
tási kötelezettséggel járó idõszaka május 31-én lezárul, elkez-
dõdik a nyári élet az óvodánkban is. Az operatív törzs 2020.
május 24. tájékoztatóján Maruzsa Zoltán köznevelésért fele-
lõs államtitkár tájékoztatása szerint: „Járványügyi helyzet ele-
gendõ indok arra, hogy a szülõk, ha nem akarják, ne vigyék be
a gyereküket, vagyis nem lesz kötelezõ óvodába járni”.

Ebben az esetben az óvodától való távolmaradást igazolt
hiányzásnak tekintjük.

Jelen helyzetre való tekintettel fokozott elõvigyázatosságra
intünk mindenkit, és kérjük intézményünkbe csak egészséges
gyermek jöjjön. A jogszabály rendelkezéseinek megfelelõen
a gyermeket elsõ alkalommal orvosi igazolás és szülõi nyilat-
kozat nélkül fogadjuk.

A betegség gyanújának felmerülésekor a szülõt értesítjük,
és ez után a gyermeket csak orvosi igazolás mellett fogadjuk
vissza a közösségünkbe.

Óvodánk továbbra is ügyel a kiemelt higiéniai elõírások
betartására!

A kormány csak az óvodák kinyitásáról rendelkezett, a
járvány miatti veszélyhelyzet még jelenleg is fennáll. Ahogy
az országos tisztifõorvos asszony - dr. Müller Cecília - fogalm-
azott, a vírus még az országban van. Erre tekintettel a fentiek-
en túl még arra is kérem a szülõket, hogy a gyermekek, saját
maguk és a többi szülõ, valamint az óvoda dolgozóinak védel-
me érdekében ne feledkezzenek meg a szükséges óvintézke-
désekrõl! A gyermekeik átadása, átvétele idejére viseljenek
maszkot és a felnõtt személyek lehetõség szerint tartsanak egy-
mástól legalább másfél méter távolságot!

A nagycsoportosok elmaradt búcsúztatásának idõpontjáról
késõbb adunk tájékoztatást.

Madárdalos napokat, fütyülõs jó kedvet, szabadtéri mókákat,
homokhegyeket kívánunk a családoknak nyárra!

VIGYÁZZUNK MAGUNKRA, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Boháné Gergácz Lívia
óvodavezetõ

Óvoda a korona idején

„… a tanulás maga az élet.”
„A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás maga az

élet.” (John Dewey)

A fenti idézet teljes mértékben kifejezi a tanulás jelentõségét.
Életünk végéig tanulunk. Tanulunk az iskolában, tanulunk
egymástól (barátainktól, munkatársainktól, a gyermekektõl,
az idõsebbektõl), s a minket ért környezeti hatások is tanulásra,
alkalmazkodásra késztetnek bennünket.

2020. március 16-a óta - mint minden iskolában – nálunk
is, digitális, vagyis tantermen kívüli oktatás folyik a korona-
vírus terjedésének megakadályozására.

Elõször mindannyian tanácstalanok voltunk, de ahogy rá-
találtunk a Classroom internetes felületre, s elkezdtük használni,
bizonytalanságunk egyre inkább alább hagyott. Néhány nap alatt

minden kollégám kidolgozta a neki és diákjainak legmegfelelõbb
kapcsolódási lehetõségeket, hogy minden tanuló tudjon fejlõdni,
haladni a tananyag feldolgozásában, s ne induljon hátránnyal a
következõ tanévben. Mi is sokat tanulunk, s tanultunk, hogy
minél többet adhassunk ismereteinkbõl a ránk bízott tanulóknak.

Köszönjük szépen a kedves szülõknek, hogy valóban odafi-
gyelve, sok energiát, idõt szánva kisgyermekükre, segítették,
segítik tanulásukat, fejlõdésüket. Köszönöm minden kollégám
nevében a helytállást, türelmet, igyekezetet.

Idén leendõ elsõ osztályosaink beíratása is internetes felüle-
ten történt. 22 fõ elsõ osztályos tanuló várható a következõ
tanévben, akiket szeretettel várunk.

A Közösségi Ház által szervezett versmondó versenyre a mi
iskolánkból is küldtek be a kedves szülõk felvételeket.  Kurucz

Iskolai hírek
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Benjamin elsõ osztályos tanulónk gyönyörûen szavalta el
Petõfi Sándor Anyám tyúkja címû versét. Szeretettel gratulálok.

Örülünk, hogy több kisdiákunk is bekapcsolódott a húsvéti
ünnepi játszóházba. Többen elküldték szemrevaló alkotásaikat
a Közösségi Házba, melyek megtekintésével örömet okoztak
nekünk.

Köszönjük a gyermekek (testvérek) munkáját:
- Gubics Fanni, Hanna és Dani;
- Hadar Rebeka, Ákos és Máté;
- Kalmár Eszter és Ági;
- Kurucz Benjamin, Kilián és Gellért;
- Kuslits Kevin és Maximilián;
- Miszori Gábor és Beni;
- Németh Mia;
- Rosta Lili, Koppány és Örs.

A Körösök Menti Levelezõs Versenyen kiemelkedõ helye-
zést ért el matematikából Hadar Ákos 2. osztályos tanulónk,
aki az elsõ fordulóban 2. helyezést, a döntõben  5. helyezést
ért el. Bloch Boldizsár 4. osztályos tanulónk az elsõ fordulóban
3. helyezett, a döntõben 6. helyezett lett. Bloch Boldizsár a
Ma Talent online matematikai mérésen „Tehetségígéret” címet
nyert el. Ezen a versenyen Ress Lázár is ügyesen szerepelt.

Örömmel és szeretettel gratulálunk!
A Nyugdíjas Klub felajánlásával 2 magaságyást hoztunk

létre hátsó udvarunkon.
Munkájukkal is segítették a megvalósítást, mi pedig örömmel

vettük birtokunkba paprika és paradicsom palánták ültetésével.
Késõbb más, és évente különbözõ növényeket szeretnénk
telepíteni, hogy a tanulók megismerjék azokat, legyen igényük
azok gondozására, és megtapasztalhassák a növények csodálatos
fejlõdését.

Szeretettel küldöm a következõ verset, melynek minden
sora igaz. Ha néha elcsüggedünk, olvassuk ezeket a sorokat, s
máris szebb lesz a világ!

„A gyermekszem: virág, csillag, oltalom,
csupa játék, csupa mosoly, izgalom.
A gyermekszem: tág világ és kikelet,
ha reád néz, földeríti szívedet.
A gyermekszem: ablak, forrás, dombtetõ,
erdõzúgás, tisztított levegõ.
A gyermekszem: a legfurcsább hatalom,
próbáld ki csak másokon, vagy magadon,
mert mikor a gyermekszem kérve kér,
abba minden vágy és csoda belefér.
A gyermekszem: szirmán nyitó kék virág,
tõle fordul szebbre, jobbra a világ.
A gyermekszem: fényesség és bizalom,
vezéreljen téged is ez az utadon.”

 (Szûcs Imre)

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindannyiuknak jó
egészséget, kitartást, türelmet, s ezekkel együtt boldogságot
jövendõ életükben!

Sass Andrásné
tagintézmény-vezetõ

Élet a nyugdíjas klubban
Kedves Olvasó!
Beszámolunk az elmúlt negyedéves eseményekrõl. Március

8-án ünnepeltük a Nemzetközi Nõnapot. Ilyenkor virággal
kedveskednek a hölgyeknek a Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület
férfi tagjai. Akik nem tudtak eljönni, azoknak Gréger Sándor
titkár személyesen házhoz vitte a virágot, róluk sem feledkez-
tünk meg. Nagyon hálásak voltak, hogy gondoltunk Rájuk is.
Hagyományainkhoz híven megvendégeltük a résztvevõket,
beszélgetéssel és énekkel tettük felejthetetlenné ezt a szép
napot. Jó hangulatban telt, mindenki jól érezte magát.

Az idei március 15-iki ünnepség a koronavírus helyzet miatt
elmaradt, így video-összeállítással tettük közzé mûsorunkat,
énekkel emlékeztünk meg az 1848-49-es magyar forradalom
és szabadságharc hõseirõl. Március 15. minden magyar számára
emlékezetes, meghatározó esemény. Mondjunk köszönetet 48-
as hõseinknek, akik a Hazáért és a szabadságért küzdöttek.
Legyen béke, szabadság, egyetértés!

Szeretnénk köszönetet mondani polgármester asszonynak
és minden vezetõségi tagnak, akik ebben a nehéz helyzetben
is gondoskodtak a nyugdíjasok elfoglaltságáról, szórakozásá-
ról. Vetõmagot, eperpalántát osztottak szét, rejtvényújságot
készítettek, hogy jobban tudjuk elviselni a bezártságot. Aki
kérte, annak a bevásárlásban is segítettek, fáradtságot nem
kímélve mindenhol helyt álltak. A koronavírusra való tekin-
tettel a nyugdíjas klub tagjai közül, akinek volt varrógépe,
tudott varrni, a maszk varrásában is besegített: Ráski Margit,
Semperger Ferencné, Gréger Erika, Kuslics Lászlóné.
Köszönjük szépen mindenki munkáját!

Egyesületünk alapító tagjának, Gazdag Istvánnénak 80-ik
születésnapját a vírushelyzet miatt utólag pótolni fogjuk.
Kívánunk Neki jó egészséget, hogy sokáig legyen még köz-
tünk!

Beneveztünk „A legszebb konyhakertek” – Magyarország
legszebb konyhakertjei versenyre, mely jelenleg még folyamat-
ban van.

Az iskolát kettõ magaságyással ajándékoztuk meg.

Gironné Hoós Gizella
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Nem túl mozgalmas évkezdet,
reméljük a folytatás jobb lesz.
A veszélyhelyzet kihirdetése alaposan átírta a tûzoltó egye-

sület életét.
Utolsó „nagy rendezvényként” a tûzvédelmi szakvizsgát

még meg tudtuk tartani szertárunkban. 31 vállalkozó tudott
vizsgázni. Így a további 5 évben megfelelõ tûzvédelmi tudással
tudják végezni tevékenységüket.

A veszélyhelyzet kihirdetése után (2020.03.11) rendezvényt
nem tudtunk tartani. Nem tudtunk elutazni Tótkomlósra a
KAPOCS kupára, bár a felkészülést megkezdtük.

 Elmaradt az éves vizes verseny, amit május 23-án tartottunk
volna. Az élet lassulásával, a balesetek, riasztások is egyre ritkáb-
bak lettek. Az egyesület tagjai veszélyes ágak levágását
végezték, illetve a játszóterek, közparkok mosását végezték el.

Szerencsére eddig a nagyobb viharok elkerülték térségünket.
Pályázati siker viszont adódott. NEA pályázaton egyesületünk

2,4 millió Ft-ot nyert. Az összegbõl 3 db PSS5000 DP
LÉGZÕKÉSZÜLÉK került megvásárlásra. Mindegyik készü-
lékhez 1-1 kompozit palack, a palackokhoz pedig NOMEX pa-
lack huzat került megvásárlásra. A beruházás értéke: 1 376 172
Ft volt. Az egyesület a régi AGA légzõket végleg kivonta
eszköztárából.

A pályázat keretében, még tömlõtartó kötelet, sugárcsõ-
kötelet és mászóöveket kívánunk beszerezni.

Pályázati összegbõl kívánjuk megrendezni várhatóan októ-
ber 3-án az Egyesület fennállásának 130. évfordulóját. Remél-
hetõleg akkor már megrendezhetõ lesz, korlátozások nélkül.

Némethné Saci
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Hatvan éve tûzoltó!
GOMBOS JÓZSEF
Született 1943. november 03. Nyúlon. Középiskoláit Pápán

végezte 1961-ben végzett gépészként. Petõházára családi kap-
csolat révén került és a petõházi cukorgyárban kezdett el dol-
gozni. Már korán tagja lett a Petõháza községi, valamint, a
cukorgyárban mûködõ tûzoltó egyesületnek. 1969-tõl a petõ-
házi tûzoltó egyesületet a csapodi és röjtöki egyesülettel együtt
Fertõszentmiklóshoz csatolták. Fertõszentmiklósón Bokori
Gyula lett a parancsnok, a petõházi parancsnokhelyettes pedig
õ lett.

1977-tõl a Petõházi Önkéntes Tûzoltó Egyesület nagyobb
önállósággal tudott mûködni így Gombos József hivatalosan
is az egyesület parancsnoka tudott lenni.

1982. július 8-án parancsnoki vizsgát tett és alhadnagyi
rendfokozatba sorolták.

1991. január 1-jén nagyközségi közös tanácsok felbomlása
után a közös önkéntes tûzoltó egyesületek parancsnoksága is
megszûnt. Az újjá alakuló Petõházi Önkéntes Tûzoltó Egye-
sületnek szintén õ lett a parancsnoka. Nevéhez fûzõdnek a
szertár építések és bõvítések. A szertár elsõ nagyobb bõvítése
1993-1996 között történt, amikor is egy új szerállással bõvült
az egyesület szertára. A szertár második ennél nagyobb beruhá-
zása 2005-2006 között történt, amelyben szintén aktívan részt
vett. Akkor elkészült egy újabb szerállás, egy tömlõ szárító
torony és az emeleten társalgó, illetve híradós helyiségek. Az
egyesület technikai felszerelését is igyekezett bõvíteni. 2000-
ben megvásárlásra kerültek a még jelenleg is használatos
bevetési ruhák, illetve közel 30 db kiskõrösi bevetési sisak.

Mindig szorgalmazta a tûzoltó versenyeken való részvételt
így 2000-tõl az egyesület csapata több alkalommal tudott részt
venni versenyek.

Rendezvényeinken a mai napig részt vesz, szakmai tudásá-
val segíti egyesületünket, az egyesület tiszteletbeli parancs-
noka.

2020. május 23-án a Petõházán rendezendõ „vizes verse-
nyen” köszöntöttük volna a jeles évforduló alkalmával. A
verseny, így a köszöntés is elmaradt, de 2021 év május 15-én
pótoljuk.

Az Egyesület tagsága ezen újság hasábjain keresztül köszön-
ti tiszteletbeli parancsnokát, és további jó egészséget kíván
még hosszú éveken keresztül.

Némethné Saci

A 2020. év nem csak Magyarországon, de az egész világon
hatalmas változást hozott. A koronavírus járvány megjelenése,
az ország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet, az elren-
delt korlátozások és rendszabályok mindnyájunk életét meg-
változtatták.

A jelenlegi helyzetben ugyan nincs lehetõségünk konfe-
renciák, tûzmegelõzési tájékoztatók megtartására, személyes
konzultációra, azonban a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság részérõl ebben az idõszakban is kiemelt
figyelmet fordítunk a megyénkben élõk élet- és vagyon-
biztonságára és rendkívül fontosnak tartjuk a lakosság, valamint
a gazdálkodó szervezetek tájékoztatását az aktualitásokról, jelen
esetben a szabadtéri tûzgyújtásra, valamint a mezõgazdasági
munkálatokra vonatkozó tûzvédelmi, iparbiztonsági szabá-
lyokról.

I. Szabadtéri tûzgyújtás belterületen
1. Avar és kerti hulladék égetése
Belterületi ingatlanon kerti hulladék égetése a hatályos jogi

szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi
rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés

Tájékoztató a szabadtéri tûzgyújtással és a mezõgazdasági
munkálatokkal kapcsolatos tûzvédelmi, iparbiztonsági szabályokról

feltételeit, körülményeit. A helyi önkormányzatnál kell
érdeklõdni, hogy mikor lehet a kertben égetni.

Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak,
abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni. 

Fontos még tudni, hogy elektromos vezetékek alatt, és azok
5 méteres közelségében is tilos a tûzgyújtás!

2. Kerti grillsütõ használata, szalonnasütés, bográcsozás
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tûzhely,

vagy grillsütõ használata nem tiltott a tûzgyújtási tilalom
idején sem.

Az ilyen - nyílt lángú - berendezések, eszközök használata,
tûz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok
betartását követeli meg. Ezek röviden a következõk:

- nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égõ tüzet, még ki
nem hûlt parazsat, hamut;

- gondoskodni kell a megfelelõ, tûz oltására alkalmas anyag,
eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok;

- a tevékenység befejezését követõen a tüzet gondosan el
kell oltani, meg kell gyõzõdni arról, hogy elaludt.

(Folytatás a 10. oldalon!)
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Egészséget mindenkinek

II. Szabadtéri tûzgyújtás külterületen
A Magyar Közlöny 2019. július 26-án kihirdetett 129.

számában megjelent az Országos Tûzvédelmi Szabályzat
módosításáról szóló 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet, amely
2020. január 22-én lépett hatályba.

A módosítás érinti a szabadtéri tûzgyújtás és tûzmegelõzés
szabályait is, melyek alapján az állampolgároknak és a gazdál-
kodó szervezeteknek nem kell beszerezniük a tûzvédelmi ható-
ság engedélyét, ha külterületen, legfeljebb 10 hektár egybe-
függõ területen irányított égetést kívánnak végezni, csupán
bejelentési kötelezettségüknek kell eleget tenniük és a tûzvé-
delmi szabályokat kell betartaniuk.

(Folytatás a 19. oldalról!) 1. Természetes személyek - bejelentési kötelezettség
teljesítése

Amennyiben a természetes személy Gyõr-Moson-Sopron
megye területén kíván irányított égetést végezni, úgy ezt annak
megkezdése elõtt 5 nappal a Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak írásban be kell jelentenie.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentõ nevét, az
irányított égetés végzésének idõpontját, terjedelmét, földrajzi
koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
valamint az égetést végzõ mobiltelefonszámát.

A bejelentést az alábbi e-mail címre kell megtenni:
gyor.titkarsag@katved.gov.hu

Jelenleg 2020 május 22-e óta, az egész országra kiterjedõ-
en, tûzgyújtási tilalom van.

Veszélyes kullancsok
A járvány miatti bezártság után a jó idõ beköszöntével egyre

többet tartózkodunk a szabadban. A természetben található
rovarok és egyéb élõsködõk a gondtalan szabadban eltöltött
idõnket gyakran teszik elviselhetetlenné. A legnagyobb ve-
szélyt a kullancsok jelentik. A globális felmelegedés miatt
már nem csak az erdõkben és a mezõkön, hanem a városi
parkokban, sõt a kiskertekben is elõfordulhatnak. Szinte egész
évben megtalálható, de a legaktívabbak kora márciustól
augusztusig tartó idõszakban.

Mit kell tudni a kullancsokról?
Olyan parazita életmódot folytató élõlények, amelyek az

emberek, az emlõsök, a madarak és a hüllõk, kétélûek bõrén
megtapadva, vérrel táplálkoznak. Csípése nem fáj, nem szívnak
ki sok vért a gazdatestbõl. Tulajdonképpen a kullancsok igen
erõs ellenálló képességgel rendelkezõ, nagyméretû atkák. Több
száz faja ismert, de Magyarországon mintegy 20 faj elõfordu-
lása gyakori. A növényzeten várakozva észrevétlenül tapadnak
a bõrre, ruházatra vagy az állat szõrére. Olyan alattomosan
támadnak, hogy gyakran pár nap után vesszük csak érte, hogy
rajtunk van. Nálunk a közönséges kullancs fordul elõ leggyak-
rabban és több súlyos betegséget is terjeszt. Az egyik ilyen
betegség a vírusos agyvelõ- és agyhártyagyulladás. A fertõzés
pár nap után már jelentkezik egy kis náthával és nem magas
lázzal. Ezen tünetek csökkenése után szinte mintegy robbanás-
szerûen magas láz, erõs fejfájás, hányás, izomfájdalom, a szédü-
léstõl az eszméletvesztésig jelentkezõ tünetek jelzik a betegség
súlyosbodását. Ezen betegség elleni védettséget több ismét-
lõdõ oltással lehet megszerezni.

A másik komolyan vehetõ betegség a Lyme-kór. Ezt a beteg-
séget csak azok a kullancsok terjesztik, amelyek hordozzák
magukban a Lyme-kórt okozó baktériumot. Egyre többet lehet
hallani és tudni errõl a betegségrõl. A Lyme-kór vagy más néven
borreliozis a kullancs vérszívása során jut a megtámadott
szervezetbe. Ez a kórokozó igen alkalmazkodó képes és a lap-
pangási ideje pár naptól évekig is eltarthat. A vérkeringéssel a
szervezetünkbe bárhová eljutva gyulladásokat okozhatnak. A
betegség kezdetben hasonló a nátha és a megfázás tüneteihez.
A csípés helyén körkörös egyre nagyobbodó kokárdaszerû

bõrpír, de a test bármelyeik bõrfelületén is jelentkezhet ez a
tünet. Gyakori még a fáradékonyság, étvágytalanság és a
bágyadtság is.

A betegség, ha idõben orvoshoz fordulunk antibiotikum
kúrával jól kezelhetõ. Létezik még olyan bioinformációs ké-
szítmény, amelynek segítségével a szervezet védekezõ képes-
ségét növelhetjük. Fontos tudni, ha nem kezeljük idõben, ak-
kor krónikussá válhat, szövõdményei a szívizomgyulladás,
arcidegbénulás, ideg- és egyéb ízületi gyulladásos betegségek.

A fenti két betegség mellett más elsõsorban állatokkal fog-
lalkozó embereknél elõforduló baktérium okozta betegségeket
is ismerünk, melyek fájdalmas nyirokcsomó duzzanattal járó
tüneteket is produkálhatnak. Az immunrendszer erõsségétõl
függõen saját maguktól is gyógyulhatnak a fertõzöttek.

A másik ilyen betegség által okozott tünet a csípés helyén
keletkezõ tályog és a magas láz, szintén nyirokcsomóduzza-
nattal járó tünetekkel. Célzott antibiotikum kezeléssel haté-
konyan gyógyítható.

Erdei vagy mezei séta után igen fontos, hogy tüzetesen
átnézzük a testünket, ruházatunkat, hajas részeket és a hajla-
tokat. Ha találunk kullancsot, azt a megfelelõ kiszedõ csi-
pesszel távolítsuk el. Tilos a kullancs potrohát nyomkodni,
olajjal vagy zsíros krémmel kenegetni, mert az állat nem kap
levegõt és visszaöklendezi a beszívott vért, ezzel a baktériu-
mokat a szervezetünkbe juttatja. Ha sikerült kiszednünk a
kullancsot, a csípés helyét szakszerûen fertõtlenítsük és kezel-
jük. Bármilyen probléma esetén idõben azonnal forduljunk
orvoshoz.

Vigyázzunk Egymásra!
Jó Egészséget Mindenkinek.

Szigeti Gábor
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Kitüntetett madártenyésztõk
Gergácz Imre fertõdi és Bak István petõházi díszmadárte-

nyésztõ a legrangosabb szakmai elismerésben, a Gyémán-
tkoszorús Mestertenyésztõ kitüntetésben részesült. Nemzet-
közi és hazai kiállításon elért sikereiket, világbajnoki címeiket
jutalmazta a díjjal a Madárbarátok és Természetvédõk Országos
Szövetsége.

A petõházi Bak István a Hollandiában rendezett 2015-ös
ornitológiai világbajnokságon szerzett vb-címet nagy testû
papagáj kategóriában Tihamér nevû, néhány szót beszélõ
madarával. Egy ilyen világbajnok papagáj értéke eléri akár a
300 ezer forintot is. A díszmadártenyésztõ három és fél évtizede

Madárlesen foglalkozik egzotikus madarakkal. Ez idõ során nem kevesebb,
mint százhatvan hazai és nemzetközi kiállításon nyert elsõ
díjat. Van alig ökölnyi méretû papagája, de akad olyan is,
amelynek hossza eléri az egy métert. –gyermekkoromban, a
régi filmekben a kalózoknál vagy a korabeli uralkodóknál
mindig arapapagáj volt látható, ami nagyon tetszett. Ez indított
arra, hogy gyermekeimet annak idején arapapagájjal lepjem
meg, aminek gondozása aztán rám maradt. Ezek akár 70-80
évig is elélnek. Akkor kezdtem el tanulni idõsebb díszmadár-
tenyésztõktõl a szakma fortélyait. Annak örülök a legjobban,
hogy Eszter, Zsófi és Jázmin unokáim szintén kedvüket lelik a
szebbnél szebb papagájok nevelésében, gondozásában. A
kilencéves Jázmin pedig már több kiállításon nyert díjakat
madaraival – büszkélkedett Bak István.

(Kisalföld napilap, 2020. 04. 24., péntek – újságcikk részlet)

Csuszka
A legészakibb területek kivételével egész Európában,

Észak-Afrika egyes részein, valamint Kis-Ázsiától a Csendes-
óceánig elterjedt. Magyarországon a sík, domb- és hegyvidéki
erdõkben, hullámtereken mindenhol megtalálható. Öreg
lomberdõk, elegyes erdõk, ritkábban tûlevelû erdõk fészkelõje.
Megtelepszik arborétumokban, nagyobb városi parkokban,
erdõközeli kertekben is. Odúját március elején, néha már febru-
árban kiválasztja. Az odúban költõ kis énekes madarak közül
a legkorábban kezdi a fészkelést. Néha már március végén,
általában azonban április elsõ felében rakja le tojásait.

Június elején az állomány kisebbik része másodszor is költ-
het. Természetes vagy mesterséges fészekodúban költ. (Kókán
a Felsõ-hegyen és a Malomárok területén lévõ odútelepünkön
minden évben költ 1-2 pár.) A csuszka által elfoglalt odút már
messzirõl meg lehet ismerni, mivel a bejáratot sárral körbeta-
pasztva leszûkíti azt. A szabadon hagyott kissé ovális bejáró-
nyílás magassága 31-33 mm, szélessége 28-30 mm. Ha mester-
séges odút választ, akkor is körbetapasztja a bejárónyílást.
Ilyenkor a nyíláskörüli belsõ részekre vagy a tetõ hézagaihoz
ragaszt sárcsomagokat.

Legszívesebben a 15-20 méter magasan elhelyezkedõ ter-
mészetes odúkban költ, de megtelepszik az alacsonyabbra ki-
helyezett mesterséges odúban is. Fészekanyagként fakérget,
háncsot és leveleket hord össze. Kedveli a barkócafa pikke-
lyesen leváló vékony kérgét. Fészekalja 6-9 tojásból áll. A
tojó az utolsó tojások lerakása után kezdi a kotlást és 14-18
nap múlva kelnek ki a fiókák. Háromhetes koruk után hagyják
el a fészket, de még sokáig együtt marad a család és a szülõk
vezetésével a fészek közelében táplálkoznak.

A harkályokhoz és fakuszokhoz hasonlóan fõleg fák törzsén
és ágain keresi táplálékát. Ügyesen mozog fejjel lefelé is. A
harkályokhoz képest a csuszka gyakrabban keresgél a véko-
nyabb és magasabban lévõ ágakon. Szívesen mozog a fa törzsén
csavarvonalban. Tölgyesben gyûjtött 3692 zsákmányállat
elemzése alapján a költési idõszakban fõ táplálékát a lombo-
zatban élõ mezeipoloska-lárvák és a különbözõ hernyófajok
alkotják. A táplálékminták nagy számban tartalmaztak iszap-
szúnyogokat, bársonylegyeket és fúrólegyeket is. Kisebb
mennyiségben bogarakat (négypettyes hernyórabló, lágy- és

ormányosbogarak), pókokat, hártyásszárnyúakat, fátyolkákat
is fogyaszt.

Õsszel és télen az állati eredetû zsákmány mellett magvak
és bogyók is gyakrabban szerepelnek táplálékában. Ebben az
idõszakban a cinegékkel közös csapatban keresi élelmét, de a
párok mindig a költõterületük közelében maradnak. Az õszi
és téli idõszakban kéregrepedésekbe, ághajlatokba, ágvillákba
magokat, terméseket rejt el. Állandó madár, a párok télen sem
válnak szét. Egész évben a fészkelõhely közelében maradnak,
és azt aktívan védelmezik a fajtársaikkal szemben. Hazai állo-
mánya stabil. Speciális táplálkozásmódja miatt erdõ-
gazdaságilag jelentõs. B típusú fészekodúk kihelyezésével tele-
píthetõ. Télen gyakran megfigyelhetjük a madáretetõknél is,
ahol napraforgóval etethetjük. Védett madár, természetvédelmi
értéke 25.000 Ft.

Bak István

Kissné Horváth Júlia

Ismét nyár
Hát itt vagy, lám ismét eljöttél,
ma már csak kifakult emlék a tél,
a színtelenséget felváltotta a tarka rét,
a szürkeséget a fény,
szertelen szállnak virágról-virágra
a színpompás lepkék,
cikázva repkednek a visszatért fecskék,
mindmegannyi pipacs lángolva ég,
s hirdeti a nyár ragyogó jelenlétét.
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