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Faluszépítés
A tavasz eljöttével Petõháza közterületei is megújultak,

megszépültek. A faluszépítés jegyében elhelyezésre kerültek a
virágtartók, kaspók faluszerte, melyeket letisztítottak és beültettek
virágokkal. Köszönjük a segítséget a Fesztivál Hungária Kft.
munkatársainak és a Terézia Virágboltnak. Április 22-én, Föld
napja alkalmából virágokat ültettünk a Közösségi Háznál.

Akinek szabadidejében sétálni van kedve, a szökõkút kör-
nyékén gyönyörködhet bennük. Szintén a Közösségi Ház mellett
Wágner Attila kertésztechnikus keze munkája által épül-szépül a
hõsi emlékmû környéke. Horváth Péter és családja, mint az
önkormányzat megbízott kertészei éven át végzik munkájukat. A
fent leírt tevékenységekkel, a falu vezetése igyekszik minél szebb
környezetet teremteni az itt élõk számára.

Czobor László

Virágos balkonok,
virágos kertek -Pályázat!
Tudjuk, hogy a petõháziak igényesek portáikra, és a faluban

sétálva nagyon szép elõkertekkel találkozhatunk, ezért a követ-
kezõ felhívást ajánljuk minden petõházi lakos figyelmébe:

Május 15-én indul a „Virágos balkonok, virágos kertek”
elnevezésû pályázat, melynek keretein belül a Magyar Turisz-
tikai Ügynökség több mint hat héten át várja az elõkertekrõl
és erkélyekrõl készült fényképeket. A negyedszázadosnál is
hosszabb múltra visszatekintõ Virágos Magyarország verseny
hazánk legnépszerûbb környezetszépítõ kezdeményezése,
idén, a pandémiás körülményekhez igazodva átalakul. A
verseny 27 éves fennállása alatt még egyszer sem maradt el,
így idén, a helyzethez alkalmazkodva is megrendezzük a
Virágos Magyarországot, csak egy különleges formában.
2020-ban az önkormányzatok helyett az egyéni erõfeszítéseket
ismerjük el, így kaphat díjat a legszebb balkonkert, a legvirá-
gosabb elõkert tulajdonosa – mondta az MTÜ vezérigaz-
gatója. Guller Zoltán abban bízik, hogy az átalakult verseny a
hazai díszkertész szakmának is támogatást nyújthat ebben a
példa nélküli helyzetben.

Pályázni 2020. május 15-tõl lehet összesen 6 db balkon-
kerti/elõkerti fotóval és egy legfeljebb 400 karakteres leírással,
2 kategóriában („Legvirágosabb balkon” és „Legvirágosabb
elõkert”). A fotókat július 1-jéig várják a szervezõk a Virágos
Magyarország Környezetszépítõ Verseny honlapján:

palyazat.viragosmagyarorszag.hu
Czobor László

Illusztráció
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Helytörténet

Kissné Horváth Júlia

Impressziók

Fák, virágok, fény,
pitypangot ringat a déli szél,
a tó visszavetíti
a fecskék légies röptét,
a távolban pipacsoktól izzik a rét.

Az akác bódító illatot hint
szerteszét,
szinte bele szédülök,
oly édes akár a méz,
a fû tövén tücsök zenél,
tán csak álom, tán csak játék
eme fesztelenség.

Kedves Olvasó!
A Krónika idei kiadványaiban Hadarits Kristóf szakdol-

gozatából közöl részleteket, melynek címe: „Petõháza sport-
történetének megismerése, az identitástudat megerõsítése
szempontjából”. Helytörténeti rovatunk a dolgozat bevezetõ
részének második felét mutatja be, mely Petõháza történel-
mébe enged bepillantást az olvasóknak.

Ebbõl a válságból bizonyos fokig kiemelte a falu népét az
1878-ban idetelepült cukorgyár. A gyár gazdája Carstanjen
porosz lovag, a „Sopron melléki Kõhíd”-nál építette fel üzemét,
amint ezt a Soproni Állami Levéltárban õrzött, 1856-ban kelt
alapítólevél tanúsítja. Ezután a tõke törvénye szerint felfalva
a nagycenki, egyesítve a büki és sajtoskáli gyárakat, részvény-
társaságot hozott létre. A gyár kölcsönöket adott a gazdáknak
a termelés fellendítéséhez és munkát a zselléreknek. A gyár
közelében fekvõ földeken folytatott jövedelmezõ répatermesz-
tés enyhített a földmûvelõ lakosság helyzetén. A község mérle-
ge is javult. Petõháza jövedelmét addig a földadó, rétárenda, a
kocsmabér és a helyi lakók néhány forintos adója képezte, évi
817 forint 25 krajcár értékben. A cukorgyári befizetések meg-
sokszorozták a bevételt, ez által enyhült a falu gondja. Aki a
cukorgyárra gondol, az a mai üzemet látja: automatizált beren-
dezéseket, gépóriásokat, melyek egy üzemidény alatt több mint
négyezer vagyon cukor gyártására képesek. A régi gyárról az
elsõ hiteles írásos anyag 1889-bõl való. A Dunántúli Ipari Ka-
mara jelentése elõkelõ helyen foglalkozik a cukoriparral. A
sorokból kirajzolódik a mai üzem õse. A „fejér czéklarépát”
hordják vállukon vesszõkosarakban az emberek, s a zakatoló
gõzgépek abban az évben harminc vagon cukrot gyártanak.
Sárga színû, melaszos nyerscukor volt ez, melyet még Sopronba
vittek a Ruprecht-cég finomító-üzemébe. Ahogy teltek az évek,
fejlõdött a gyár is. S századforduló idején termelése megköze-
líti az évi ezer vagon cukrot. A cukorgyártási idény 4-6 hetes,
a gyártott cukor szállítása, a rendszeresen folyó üzembõvítés
hónapokra munkát adnak nemcsak a falu, hanem a környezõ
községek lakóinak is.

Így alakult ki az akkori idõk társadalmának rétegzõdése. A
falu lakosainak egyharmada gyári munkás, egész éven át az
üzemben dolgozott. A másik harmadrészének kevéske földje
volt. A munkás és paraszt végigharcolt két világháborút, mûvel-
te a földet, és évente 6-8000 vagon cukrot gyártott. És egyszer
– csak egyszer – üzem alatt leálltak a gépek. Ahol i.e. 4000
évvel ezelõtt kõbaltával harcoltak az emberek, 1945-ben légvé-
delmi ágyúk tüzeltek repülõgépekre, a az átlyukasztott tartá-
lyokból térdmagasságig ömlött a melasz. Amikor az ágyúk
elhallgattak, a hetekig tartó csendbõl született gondolatok új
korszak kibontakozását jelezték. Ennek elsõ kézzelfogható
jele a 12 tagú földosztó bizottság megalakulása volt, amely
83 családnak 378 hold földet juttatott az Esterházyak hitbizo-
mányából.

A cukorgyár nem sokkal a felszabadulás után épített egy
garázst a kerékpároknak. Néhány év után már szûknek bizo-
nyult. De nemcsak a ma már jelképnek számító kerékpárgarázs,
hanem a házak is szûknek bizonyultak. 1945-ben a községben
50 házhelyet osztottak ki: 37 a gyári munkásoké, 17 a gazdál-
kodóké lett. A meglévõ négy utca mellé egyszerre 3 új épült.

Ez nem volt elég, ezért 1964-ben 26 új jelentkezõ kapott ház-
helyet. Ha ehhez hozzászámítjuk a ledöntött régi házak he-
lyébe épült újakat, az derül ki, hogy a házak mintegy fele a
felszabadulás után épült. A családi házak mellett még 1948-
ban a cukorgyár államosításának évében felépült egy mûvelõ-
dési ház, amelyben 233 személyt befogadó mozi, mintegy 400
személyt ellátó üzemi konyha és étkezde, könyvtár, postahi-
vatal és vendégszobák vannak. Felépült a községi kádfürdõ,
az üzemorvosi rendelõ és a fogászati épület is. A cukorgyár új
vendéglõt, büfét és fagylaltozót épített. Artézi kutat fúrtak a
Fõ utcában, a József Attila és a Mezõ utcában leágazást létesí-
tettek, a Bartók Béla utcában, 1962-63-ban három új utcában
járda épült.

Nem volna teljes a kép, ha nem beszélnénk a sportról, hiszen
pénteken délután ezzel köszönnek el, és hétfõn reggel ezzel
üdvözlik egymást az emberek a gyárkapuban meg a faluban
is. Mert sokan szeretik a sportot Petõházán. Ezért történhetett
az, hogy amint lehetõség nyílt, 1953-ban 6 hold mocsaras-
nádas területen megkezdték egy sporttelep építését. Amikor
az elsõ vontatók lerakták terhüket, és a töltésföld szinte eltûnt
a nád között, néhányan mintha reményüket vesztették volna.
De az erejükben bízók nem hagyták magukat. A cukorgyár
igazgatója, a párttitkár, a fõmérnök, a sportkör vezetõsége majd-
nem naponta találkozott a sportszeretõ dolgozókkal. Együtt
egyengették a földet, bontották a régi felvonulási épületet.
Hol 20, hol 70 ember áldozta fel szabad idejét. De megérte. A
láp két helyén két labdarúgópálya, röplabda- és kézilabda-
pálya, atlétikapálya épült. Elkészült a 12 helyiségbõl álló mo-
dern öltözõ, csempézett hideg-meleg vizes zuhanyozókkal,
600 ülõhelyes fedett tribün. Mögötte virágoktól pompázó
parkban felépült a versenyzésre is alkalmas uszoda és az öltö-
zõk. Megépült a tekézõk otthona, az iker versenypálya.

Folytatása következik…
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A Napocska és a kisegér kalandja

Egy szép verõfényes reggelen, ami-
kor a Napocska vígan bontogatta suga-
rait, gondolt egyet, s lenézett a Földre.
Végigpásztázta a zöld réteket, a lombos
erdõket, a csillogó víztükröket. Végigsu-
hant a tekintete hegyeken és völgyeken,
mígnem egy kis falucska körvonali

rajzolódtak ki a szeme elõtt.
Az aranyos kis falucskát meg szerette volna nézni közelebb-

rõl, ezért még tágabbra nyitotta, amúgy is éles szemecskéit.
Egyszer csak meglátott egy kis izgága egeret, aki cikázva
futkározott ide-oda.

- Hova szaladsz kisegér? - kérdezte a
Napocska.

- Keresem az elveszett versikémet. -
válaszolta izgatottan a kisegér.

- Milyen vers volt az kisegér? – kérdezte
most igazán kíváncsian a Napocska.

Az egér nem válaszolt, hanem hirtelen elfutott.
A Napocska félretolta a kisfelhõket, amelyek kíváncsian

elé furakodtak, de így sem találta a kisegeret.
A szökõkút közelében, a nagy épület mellett, ahol az autók

parkolni szoktak, meglátott egy kiscicát, s megkérdezte tõle:
- Cirmos cica, nem láttad véletlenül azt a

kisegeret, amely az imént éppen itt volt, s hipp-
hopp, elfutott?

- De láttam biz én! Itt van a tejecskés tá-
lam, abból szeretett volna inni. Ugrált jobb-
ra-balra, de olyan gyors volt, hogy kicsele-
zett és nem értem utol, s huss, elfutott.

A Napocska szerette volna megtalálni a
kisegeret és megtudni, hogy mi is az õ

versikéje. Ezért fogta magát, még jobban kinyitotta a szemét
és keresett tovább.

Végig ment tekintete a vasúti síneken, elhaladt a játszótér
mellett, hallotta a kis óvodások hangos éneklését, majd
meglátott egy nagy tornyot, s elõtte egy élénkpiros színû
tûzoltóautót. S amint tovább akart menni, megpillantott egy
kismadarat. A kismadár ide-oda szállt, s közben furulyázva
énekelt. A Napocska õt is megszólította:

- Kismadár, nem láttad véletlenül azt a kisegeret, ami az
imént éppen itt volt, s hipp-hopp, elfutott?

- De láttam biz én! Itt van egy kis ke-
nyérdarabka, abból csipegetett egy kicsit.
Ugrált jobbra-balra, de olyan gyors volt, hogy
kicselezett és nem értem utol, s huss, elfutott.

A Napocska nagyon szomorú lett. Már nem
bízott abban, hogy a kisegeret megtalálja.

- De hopp!!! Ott van egy templomtorony! A templomtorony
mellett pedig egy folyton folyó kút. Hátha megszomjazott, s
ebben bizakodva odament a kisegér. Megnézem, talán
szerencsém lesz.

Ahogy kereste a fák és bokrok alatt a kisegeret, meglátott
egy méhecskét.

- Kedves, szorgos méhecske, nem láttad véletlenül azt a
kisegeret, amely az imént éppen itt volt, s hipp-hopp, elfutott?

- De láttam biz én! Itt volt a folyton folyó kútnál. Egy bácsi

adott neki a friss, hideg vízbõl, mert már
nagyon szomjas volt szegény. Miután szomját
oltotta, ugrált jobbra-balra, s huss, elfutott.

- Köszönöm szépen, méhecske! Akkor
keresem tovább.  – Mondta a Napocska.

Tovább haladt az egyre szomorúbb tekin-
tete, majd megállt egy nagy, csillogó tükör elõtt. Meglátta
magát a víztükörben és nyomban fésülni kezdte kócos
napsugarait. Közben megpillantotta a kisegeret.

- Kisegér állj meg! –kérlelte a Napocska, de az egér tovább-
futott.

Közben arra ballagott egy kiskutya. A Napocska õt is
megszólította:

Kiskutya, nem láttál véletlenül egy
kisegeret errefelé?

A kutya ezt válaszolta:
- De láttam biz én! Hogyne láttam volna!

Éppen egy nád levele vágta el a mellsõ
lábamat, amikor õ erre járt és bekötözte.
Segített rajtam, majd ugrált jobbra-balra,
de olyan gyors volt, hogy az én sebes man-
csommal nem értem utol, s huss, elfutott.

A Napocska, nem volt mit tenni, haladt tovább a tekinte-
tével. Végig pásztázta az úttestet, a házakat. Még a lovakat is
megszólította, de keresése nem járt sikerrel.

Már éppen feladni kényszerült a keresést, amikor meglátta
a kisegeret az épülõ házak árnyékában pihenni, látta, hogy
már rettentõen elfáradt szegény.

Nagyon megörült a pillanatnak! Rögtön meg is szólította.
- Kisegér, már olyan sok helyen kerestelek, voltam egy nagy

háznál a szökõkút mellett, voltam a tûzoltóautónál, voltam a
templomnál. Sõt a tó mellett is elmentem, de mindig elfutottál
elõlem. Meg szerettem volna kérdezni tõled, hogy megtaláltad-
e az elveszett versikét?

A kisegér szipogva ezt válaszolta:
- Jártam sok helyen a falucskában. Kerestem bokorban, fû

között, fák törzsénél, padok alatt, de sehol sem találtam az
elveszett versikémet. Ki segít most nekem? A versike nélkül
olyan egyedül vagyok.

A Napocska a kisegérrel búslakodott.
 De hopp, eszébe jutott valami! Megkéri ennek a kisfalunak

a gyermekeit, hogy segítsenek megkeresni a helyszínek között
az elveszett szavakat.

- Tudtok segíteni nekünk gyerekek?  - kürtölte szerte-szét
hangos szóval és tele izgalommal a Napocska.

- Ha van kedvetek, akkor kerekedjetek fel barátaitokkal
vagy szüleitekkel és a falu utcáit járva keressétek meg a versikét.
Közben megállhattok azokon a helyszíneken, amit felismertek
a mesébõl és szórakozhattok, játszhattok, ehettek, ihattok ott
kedvetekre. – mondta a Napocska, majd folytatta:

- Közben keressetek kilenc elveszett verssort vagy szót,
írjátok fel magatoknak vagy fényképezzétek le. Végül ott, ahol
a kisegeret megtaláltam, ha elmondjátok a versikét, köszö-
netképpen egy ajándékot kaptok.

- Rajta hát! Minél többen segítsetek a bajba jutott kisegérnek!
– kiabálta ragyogó tekintettel a Napocska, majd a kisegér felé
fordult, egyik napsugarával megsimogatta a fejét, majd szorosan
átkarolta. A kisegér érezte, hogy már nincs egyedül és tudta, a
Napocska azért maradt vele, hogy együtt várják a segítséget.

Csiszár Renáta
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Ez év márciusában Petõházán összeállt egy lelkes csapat.
Egy olyan csapat, amely eltökélte, hogy a szokatlan helyzet
kialakulása miatt bezárt ajtók mögött élõk életébe belecsöpög-
tessen egy kis agytornát, vidámságot, rendszerességet és pezs-
gést.

Hétrõl-hétre szorgalmasan válogattuk a rejtvényeket, amiket
úgy gondoltunk, hogy szívesen megfejtenének. Hétrõl-hétre
egyeztettünk, írtunk, radíroztunk, keresgéltünk, ötleteltünk.

Célunk az volt, hogy egy kis idõre üde vidámságot csaljunk
a játszani szeretõk életébe, ezáltal könnyebb legyen a négy fal
között eltölteni a várakozással teli heteket.

Hat hét elteltével, izgalommal ittasan várta mind a kis csa-
patunk, mind azok, akik a rejtvényújságokat visszaküldték,
hogy mi is lesz a végkifejlet. A meghirdetett határidõre 18
boríték érkezett vissza, tele megfejtett feladványokkal.

A beérkezett megfejtéseket a „Rejtvénykedõk” szerkesz-
tõsége a következõ nyilatkozatot adja ki:

- Az elsõ három helyezett egy-egy (kéthetente megjelenõ)
Füles rejtvényújságot kap, féléves elõfizetéssel, amit a  Magyar
Posta fog hétrõl-hétre kiszállítani az általunk már megadott
lakcímre. E mellett Kissné Horváth Júlia saját verses kötetét
adja ajándékba.

- Ezen felül, minden egyes borítékot (benne a megfejtett
rejtvényekkel) visszaküldött játékosnak köszönetképpen,
hogy hat héten keresztül velünk tartottak, ajándékba adunk
egy-egy rejtvényújságot. Ezt a szerkesztõk fogják kivinni a
nyerteseknek.

- Illetve, az összes nyugdíjas, aki a megfejtéseket vissza-
küldte, kap egy igen furmányos oklevelet, megköszönve a hat
héten át tartó lelkesedésüket.

Köszönjük, hogy partnerek voltak a játékban! Köszönjük,
hogy az idejüket velünk töltötték!

A rejtvényújságokhoz pedig nagyon jó szórakozást kívá-
nunk!

Szeretnénk megköszönni a kedves szóval ellátott vissza-
jelzéseket kezdeményezésünk-kel kapcsolatban.

Többek között ezek a pozitív vélemények is lendítettek
minket elõre minden egyes héten. Köszönjük szépen a kedves
levelet, a konyvet, a telefonhívásokat. Ez mind igazolt minket
abban a felvetésben, hogy érdemes a mi kis falunkban a kö-
zösségért tenni, dolgozni, valami új dologba belevágni!

Köszönjük szépen!!!
Nos, aki pedig már nagyon várja a nyertesek listáját, itt

megtalálhatja:
(az elérhetõ összes pontszám 42 volt)

1. Petõ Istvánné 41 pont
 Csiszár Alajosné 41 pont

2. Márk Alajosné 40 pont
 Semperger Ferencné 40 pont

3. Csáthi Gyöngyvirág 39 pont

További nyertesek:
Kürtös Sándorné, Hadar Klára, Illés Imre, Gréger

Sándor, Borbély András, Csillag Imréné, Hajdó Ferencné,
Asztalos Gyuláné, Módos Lajosné, Orbán Géza, Horváthné
Lapos Éva, Rosta Endre, Dr. Lendvay Miklósné

Kedves Rejtvénykedõ kedvûek!
A „Rejtvénykedõk” még visszatérnek!

A szerkesztõk:
Semperger Andrea, Némethné Schubert Éva, Csiszár Renáta

és Czobor László
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Petõházi Krónika konyhája

Képviselõfánk szelet
Hozzávalók a tésztához:
125 ml víz, 125 ml tej, csipet só, 1 ek. cukor, 115 g vaj, 140

g liszt, 4 db tojás

Hozzávalók a krémhez:
500 ml tej, 130 g porcukor, 2 db tojás, 1 tk. vanília aroma,

50 g liszt, 50 g vaj, 200 ml tejszín + 20 g porcukor, esetleg
habfixáló

+50 g étcsokoládé a díszítéshez

Elkészítés:
A sütõt 180 fokra elõmelegítjük, a 25x30-as tepsit

kivajazzuk.
A vizet és a tejet a vajjal, sóval és cukorral összeforraljuk,

hozzáadjuk a lisztet és összemelegítjük, kb. 3 percig kever-
getjük, nem baj, ha kicsit serceg. A massza legyen csomómentes
és kevergetés közben váljon el az edény falától. Félretesszük
hûlni.

Mikor már langyos a tészta, robotgéppel egyesével hozzá-
keverjük a tojásokat. Kivajazott tepsibe simítjuk.

Elõmelegített sütõben 180 fokon sütjük úgy, hogy egy
nagyobb tepsibe kétujjnyi forró vizet öntünk és a sütõ aljára
helyezzük. Kb. 30 percig sütjük, de 20 percig semmiképpen
ne nyissuk ki a sütõ ajtaját mert összeeshet a tészta. Ne ijedjünk
meg, mikor a sütõbe benézve, hatalmas felfújt tészta buboré-
kokat látunk, ezek teljesen össze fognak esni, mikor kivesszük
a sütõbõl. A színérõl is láthatjuk mikor jó, mert szép zsemleszí-
nûre sülnek.

A krémhez az 500 ml tejbõl 50 ml-t félreteszünk.
A maradék 450 ml tejet 10 g porcukorral összemelegítünk.
Ezalatt a maradék 120 g porcukrot a tojásokkal, a vanília

aromával kézi habverõvel összekeverjük, ezután az lisztet és a
félretett 50 ml tejet is beledolgozzuk.

Ezt a tojásos krémet belekeverjük a tûzön melegedõ tejbe
és sûrû krémet fõzünk. Még melegen belekeverjük a vajat.
Félretesszük hûlni!

A tejszínt és a porcukrot kemény habbá verjük, ha túl lágy
lenne, habfixálóval javíthatunk rajta. Ezt a tejszínhabot belefor-
gatjuk a krémbe. Ha folyós lenne, tegyük hûtõbe, majd mikor
már van tartása, borítsuk be vele a tésztát.

Újra hûtõbe, amíg a csokoládét vízgõz felett felolvasszuk.
Öntsük egy kicsi zacskóba és vágjunk rá egy picike lyukat,

majd csíkozzuk be vele a süteményt.
Min. 4 órára tegyük hûtõbe, hogy szeletelni tudjuk.
Még több recept: https://barbikonyhaja.blogspot.com/
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Hozzávalók:
-    500 g durum Penne
-    500 g darált hús
-    1 gerezd fokhagyma
-    250 g tejföl
-    250 g tejszín
-    1 mokkáskanál kurkuma
-    1 mokkáskanál pirospaprika
-    1 teáskanál natúr ételízesítõ
-     só, bors ízlés szerint
-    1 evõkanál zsír
-    300 g trappista lereszelve (nagy lyukú reszelõn)
-    kb. 200 g Bacon szalonna
-    3-4 db koktélparadicsom szeletelve

Elkészítés:
A tésztát bõ sós vízben feltesszük fõni.
A sütõt 170 fokra elõmelegítjük.
A darált húst feltesszük a zsiradékra, fehéredésig sütjük,

majd hozzányomjuk a fokhagymát és befûszerezzük. Egy-két
evõkanál vizet hozzáadva, addig pároljuk, míg a víz elfõ.

Petõházi Krónika23. oldal

Tejszínes, darált húsos penne

Belekeverjük a tejfölt és a tejszínt és éppen csak össze-
rottyantjuk.

A kifõtt tésztát leszûrjük és egy jénaiba vagy kisebb tepsibe,
elkezdjük összeállítani.

A forma aljába egy kis tejszínes húst elsimítunk, erre tesszük
a tészta felét, majd a hús felét, a sajt egy harmadát, majd ezt
újra megismételjük. Tehát újra tészta, hús, sajt, majd a sajt
tetejére tesszük a paradicsomszeleteket és a csíkokra vagy
kockára vágott bacont, hogy majd finom ropogósra süljön.

Légkeverésen és 170 fokon kb. 30 percig sütjük.
Még több recept: https://barbikonyhaja.blogspot.com/

Jó étvágyat!



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

A szerkesztõbizottság elnöke: Czobor László
A fotókat készítették az Életképek és a Krónika rovathoz:

Kissné Horváth Júlia, Csiszár Renáta, Némethné Schubert Éva
Nyomdai munkák: Rábaközi Nyomda, Himod, Széchenyi u. 43. Felelõs vezetõ: Kovács Gyõzõ

Az gyereknap és a falunap, mint nagyobb rendezvényeink,
rendhagyó módon zajlottak le idén. A gyereknapot a rossz
idõjárás miatt nem tudtuk megtartani a tervezett idõpontban,
így azt egy héttel késõbb a falunapi program részeként
valósítottuk meg. Így jöhetett létre egy majdhogynem egész
napos program. Délelõtt, az idei elsõ KarikaTúra keretében
Hegykõre látogathattak el a petõházi gyerekek, illetve szüleik.
A hazaindulás elõtt egy finom reggelit fogyasztottak el a
Kerékbár Reggelizõben. A túra vezetõi Csiszár Renáta és
Némethné Éva voltak.

A délutáni program a „Napocska kalandja” címû mesével
folytatódott, melynek keretében különbözõ állomásokat
kerestek fel a gyerekek, szüleikkel, testvéreikkel, barátaikkal.
(A mesét a Krónika ezen számában is közzé tettük.) Minden
állomáson próbára tettük az ügyességüket és a végén jutalom-
ban is részesültek.

Az esti program a KaranténKaraván felvonulása volt, mely-
nek résztvevõi a falu több pontján is megálltak és elõadták

Szabadtéri programok a nyár elején

mûsorukat. Ennek oka a nagy létszámú csoportosulás elkerü-
lése volt.  A fellépõk: Fúvós Parti, Agyagosszergényi Kiss
István Néptáncegyüttes, és a Galaxy Akrobatikus Rock and
Roll Klub voltak. Örömünkre szolgál, hogy mindegyik helyszí-
nen lelkes közönség fogadta a sokszínû mûsort, sõt voltak
akik végig is kísérték a falun a karavánt.

A KarikaTúra következõ célja egy túra lesz a Soproni hegység
szívébe, melynek részleteirõl, idõpontjáról a hivatalos facebook
oldalunkon és a hirdetõtáblákon értesítjük a lakosságot.

Czobor László


