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PO LG ÁRMEST ERI BES ZÁ MOLÓ
Köszöntöm a Petőházi Krónika kedves Olvasóit!
A Petőházi Krónika hasábjain keresztül szeretném tájékoztatni Önöket az elmúlt időszak vonatkozásában, illetve az előttünk
álló feladatok tekintetében.
A veszélyhelyzeti intézkedések miatt iskolánk a tanév második felében digitális tanrend szerint működött, óvodánkban
pedig az előírások szerint rendkívüli szünet volt, biztosítva a
felügyeletet azoknak a kisgyermekeknek, kiknek szülei a védekezésben vettek részt. Ebben az időszakban végeztük el az
óvoda épületének belső festését. A veszélyhelyzet miatti bezárás
miatt döntöttünk úgy, hogy intézményünk nyáron is nyitva lesz,
biztosítva a felügyeletet a gyermekek számára. A festés mellett
nagyobb beruházás az első épület ablakain a szúnyogháló és redőnyök cseréje lesz, melynek költsége: 469.734 Ft + ÁFA, kivitelező a Fensterwerk Kft.
Az iskola festési munkái a nyári időszakban valósulnak meg.
Az épület belső festésének költségét 800.000 Ft-tal terveztük.
A digitális oktatás időszaka alatt épült meg a szomszéd felőli
oldalon a labdafogóháló. Ennek szükségessége már évek óta
nyilvánvaló volt. Köszönjük a szomszéd lakóház tulajdonosának türelmét! A labdafogóháló építési költsége 479.320 Ft volt,
a kivitelezést Völgyi István Máté végezte. A Tankerület finanszírozásában sikerült 15 db új pad beszerzését lebonyolítani.
Ezzel minden tanteremben új, korszerű padokat használhatnak
a tanulók. A VELUX Alkalmazotti Alapítvány pályázatán új
digitális tábla beszerzése valósulhatott meg. Köszönjük Eöriné
Varga Katalin tagintézmény-vezető közreműködését a pályázat
lebonyolításában!
Pályázati szempontból a június kiemelt időszak volt. Beruházásaink indításához szükséges támogatói határozatok több pályázati kérelmünk tekintetében is ekkor érkeztek meg. A nyár a
közbeszerzési eljárások indításáról és lefolytatásáról szól, s ezt
követően ősszel indulhatnak a kivitelezési munkák is.
Az őszi időszakra tervezzük a Jókai utca mögötti új településrész teljes területén a zárt rendszerű csapadékvízelvezetés
kiépítését, ezt követően pedig az aszfaltozást a Dombföld utca
teljes hosszán, a Szederfa utca, valamint a Patak utca egy-egy
részén. A beruházások finanszírozása pályázati forrásokból történik. A csapadékvíz elvezető rendszer megépítésére a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretén belül 50.000.000
Ft támogatást kaptunk. Az aszfaltozásra a Magyar Falu Program
keretében 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben nyújtott be Önkormányzatunk támogatási kérelmet. 2021-es pályázatunk támogatási határozata is megérkezett, így összesen 52.000.000 forint támogatási összeg áll rendelkezésre a beruházás megvalósításához.
Önkormányzatunk elkötelezett a sport támogatása és a sportlétesítmények felújítása terén. Az öltözőépület felújítására a
20.000.000 Ft összegben nyújtottunk be támogatási kérelmet.
Ebből valósulhat meg az öltöző tetőzetének szigetelése, a fürdők, öltözők, közösségi helyiségek felújítása, a vízvezeték és
villanyhálózat cseréje. A munkák várhatóan itt is nyár végén,
illetve ősszel kezdődhetnek. A beruházás eredményeként teljesen megújulhat az öltöző belseje. Az egyesület sportolói, köztük
közel 100 utánpótláskorú gyermek és fiatal ismét méltó környezetben készülhet az edzésekre és a mérkőzésekre.
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A sportegyesületek működési költségeinek kiegészítéséhez
óriási segítséget jelent a TAO pályázati rendszere. Sportegyesületünk is egyre eredményesebben használja ki ezt a lehetőséget.
Idén az MLSZ 30 milliós pályázati keret feltöltését hagyta jóvá.
TAO pályázati összegből kerül sor új kisbusz beszerzésére, mely
a sportolók utaztatásának feltételeit teremti meg. Új gépek és
eszközök beszerzése mellett az utánpótláscsapatok támogatása
is ebből az összegből kerül kiegészítésre. Köszönjük a vállalkozásoknak, hogy társasági adójuk felajánlásaival támogatják
egyesületünket! Köszönöm továbbá a sportegyesület elnökének, Hadarics Csabának a pályázatok terén végzett munkáját.
A sportegyesület kapcsán külön ki kell emelni az utánpótlásnevelést. Az egyesületnek közel 100 gyermek és ifjúsági korosztályú sportolója van. Az ott folyó szakmai munka színvonalát
jellemzi, hogy U14 csapatunk aranyérmet szerzett. A szakmai
munka mellett nagy jelentőségű az a közösségépítő tevékenység
is, mely jellemzi és igazán értékessé teszi az utánpótlás-nevelést. Ennek visszaigazolása minden évben a családi nap, melyet
idén június 19-én tartottak. A rendezvényen szülők, gyerekek,
edzők, meghívottak közösen értékelték az éves munkát, majd a
beszélgetésé, szórakozásé volt a főszerep. A program fő támogatója a Fesztivál Hungária Kft. volt, akinek ezúton is köszönjük a
szerepvállalását. A Krónika hasábjain is megköszönöm az edzők
Takács Csaba, Horváth Ferenc, Horváth Bence és Hatejer Szabolcs utánpótlás-edzők munkáját.
Képviselő-testületünk kiemelt feladatként kezelte az arborétum területének rendbetételét. A munkálatok már az elmúlt
évben megkezdődtek: elhalt fák, bokrok kivágása, elburjánzott
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növényzet irtása, fű rendszeres nyírása. A folytatásban idén sor
került az ún. kistó és az elvezető árok medrének kotrására. A
munkát Béres Földmunka végezte, költsége 350.000 Ft + ÁFA
volt. A megtisztított vízfelület helyt adhat a gyerekeknek horgászatra és a kutyások számára kedvenceik fürdetéséhez. Az
arborétumba kihelyezett padok az arra sétálók számára nyújtanak lehetőséget egy kis pihenésre. Április végén takarítási akció
keretében egyesületeink, iskolások és önkéntesek segítségével
megtisztítottuk a közterületeket az eldobált hulladéktól. Ezt követően településünk több pontjára is kihelyezésre kerültek hulladéktárolók. Jó volna, ha mindenki egyaránt odafigyelne környezetünk tisztaságára, mivel a településre bevezető utak mentén és
az arborétumban hétről hétre sok az eldobált hulladék. Környezetünk tisztán tartása mindannyiunk közös ügye.
Telekalakítás
Önkormányzatunk megkezdte új építési telkek kialakítását az
arborétum és a 85 sz. főút közötti területen. A vázrajz elkészült,
jelenleg a közműhálózatok kiépítésével kapcsolatos egyeztetések zajlanak. A területen 70 új építési telek kerül értékesítésre.
Strand:
A Krónika előző számában már beszámoltunk arról, hogy a
strandfürdő üzemeltetésére vonatkozóan egy érvényes pályázat
érkezett. Ennek értelmében idén az SA-Thermal Kft. lett strandunk üzemeltetője.

A strandfürdő működőképességének biztosítása érdekében az
alábbi önkormányzati beruházásokra került sor:
- Folyadék alapú vegyszeradagoló kiépítése
A rendszert az Aquafilt Kft. építette ki, a kivitelezés díja
2.122.488 Ft + ÁFA
- Önkormányzatunk a korábbi bérlőtől 1.110.000 Ft + ÁFA
értékben vásárolt meg a működéshez szükséges gépeket, eszközöket (szivattyúk, napernyők, törölköző tartó stb)
- Termálkút mellé új szivattyú vásárlása történt meg 275.590
Ft + ÁFA értékben.
A fenti beruházások eredményeként valósulhatott meg, hogy
a fürdő teljes gépészeti és kiegészítő berendezései önkormányzati leltárba kerülhettek.
Önkormányzatunk a fürdő működéséhez a bérlőnek külön
támogatást nem állapított meg. Ennek ellenére az üzemeltető
vállalta, hogy a petőházi lakosok számára lehetőséget biztosít
szezonbérlet vásárlására, melyet ezúton is megköszönünk.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani önkéntes tűzoltóinknak, akik a nyári szárazság időszakában hetente több alkalommal megöntözték az arborétumban elültetett fenyőket, valamint a 85. sz. főút mellé ültetett platánokat.
A nyár hátralévő részéhez a Krónika minden kedves Olvasójának kellemes pihenést, feltöltődést és nyaralást kívánok!
Lévainé Soós Klára

ANYAKÖNYVI HÍREK
Petőháza Község Önkormányzata 2021. április 1. napjától
2021. június 30. napjáig az alábbi anyakönyvi adatokat közli:
GYERMEK SZÜLETÉS:
2021. április 26.
2021. június 18.

– Horváth Lili Hella
– Róth Flóra Lotti

HÁZASSÁGKÖTÉS:
2021. április 10.
2021. április 10.
2021. április 24.
2021. május 8.
2021. május 29.
2021. május 29.
2021. június 24.

Kiss Lívia – Horváth Gergő
Baranyai Viktória – Horváth Tamás
Váncsa Réka – Kálmán Tamás Elemér
Horváth Judit – Sipőcz Máté
Molnár Piroska Anna – Hegedüs Roland
Csiszár Alexa Izolda – Sági Balázs
Kovács Alexandra – Harsányi Richárd

HALÁLESET:
2021. március 28.
2021. március 29.
2021. június 1.
2021. június 1.
2021. június 13.
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– Horváth Józsefné
– Pintér Lajosné
– Horváth Alajos
– Ványi Ferenc Jánosné
– Semperger Ferencné
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KÖZÖSSÉGI HÁZ
2021. április 3-5 Húsvéti Nyúltrapp
A húsvéti hosszú hétvégén egy kis mozgásra invitáltuk a Petőháziakat és a környéken élőket. A mozgásforma lehetett futás,
gyaloglás, és kerékpározás is. A megtett távolságokat a Közösségi Ház részére kellett elküldeni messenger üzenetben, majd
tippelni is lehetett, hogy vajon együtt hány km-t tettünk meg. A
legpontosabban tippelők között az április 10-ei termelői piacon
utalványokat osztottunk ki.
2021. április 23. Föld Napja
A Föld Napján társadalmi munkára hívtuk a falu lakóit. Megtisztultak az utcák, a közkutak, az arborétum. A 2 napos munkában minden generáció képviseltette magát.

2021. április 30. Májusfaállítás – 2021. május 30. Májusfa
kitáncolás
A Petőházi Krónika előző számában egy felhívást tettünk
közzé a májusfa díszítésére vonatkozóan. Arra kértük a helyieket, hogy készítsenek egyedi szalagokat a falu májusfájára, ezzel
díszítve azt. A helyi intézmények is csatlakoztak a felhíváshoz,
így az óvodai csoportok és az iskola szalagjai is felkerültek a
fára. Rengeteg szalag érkezett be a Közösségi Házba április 30áig. A több mint 13 méter magas fa szállítását Nagy Viktor és az
Agyagosszergényi Kiss István Néptáncegyüttes tagjai végezték,
a balesetmentes felállítás pedig a Petőházi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tagjainak érdeme.
Május végén a májusfa kitáncolása is megtörtént a gyereknapi program zárásaként, ahol szintén tűzoltóink biztosították a
májusfa kidöntését.
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2021. május 29. Ifjúsági klub
2008 szeptemberében indult útjára Petőházán a Közösségi
Ház. Erre az időre datálódik az ifjúsági klub kezdete is. Ahol az
akkor még csak 13-14 éves tinédzserek találták meg a találkozási helyüket a Közösségi Ház két termében.
Azóta sok víz folyt le a Dunán és a tinédzserekből fiatal férfiak és hölgyek lettek.
Néhány régi kedves arc visszaköszönt a május végére szervezett ifjúsági klub toborzóra, ahol az együtt átélt élményeket
elevenítettük fel. Jó volt újra a körükben mozogni…
Viszont az idő megy tovább és most is vannak 13-14 éves
tinédzserek, akik szintén szeretnének egy helyet, ahol össze tudnak jönni beszélgetni, játszani élményekről mesélni.
Ezért újra elindítottuk a klubot, ahol két részre és két idősávra
bontottuk a fiatalok és a még fiatalabbak csapatát.
A jövőben szeretnénk mindkét csapattal szorosan együttműködni, hiszen a gyereknapon és más megmozduláson már bizonyították a segíteni és tenni akarást.
Hosszútávú terveink vannak velük, fiatalokkal, hiszen ők
azok, akik új erővel, rátermettségükkel és energiával töltik meg
a mindennapokat.
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2021. május 30. Gyereknap
A pandémi sajnos felülírt sok rendezvényünket, amit oly szívesen terveztünk és szerveztünk. Viszont május végére a szigorításokból enyhítések lettek, ami megengedte azt számunkra,
hogy egy vidám délutánt szervezzünk a falu és a környező települések gyermekeinek.
A keresett és felkapott légvár/ugrálóvár már nagyon várta, hogy a kicsi kis talpaikkal megdögönyözze a bordázatát. A
gyerekek pedig önfeledten és vidáman nyomták benne ide-oda
a levegőt.
A légváron kívül még sárkányeregetés, vattacukor és pattogatottkukorica és a hamburger is várta a gyermekeket és szüleiket.
Az ifjúsági klub már meglévő tagjai nagy odaadással, szakértelemmel, felkészültséggel és összeszokott csapatszellemben
szolgálta ki az ugrálás és a játék során megéhező gyermekeket.

2021. június 16. „Hosszúlépés” két keréken!
Kerékpártúrával ünnepeltük június 3. vasárnapján az Apák
Napját. A túra 4 település - Fertőszentmiklós, Fertőszéplak,
Agyagosszergény és Petőháza- közös szervezésében zajlott.
Köszönjük a településnek, hogy nagy lelkesedéssel csatlakoztak programunkhoz. 16 órakor indult Agyagosszergényből az
apákból, nagypapákból és fiaikból álló csapat. Az első megálló Petőházán volt, ahol a Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület tagjai
szolgáltak frissítővel. Ezt követően Fertőszentmiklós felé vettük
az irányt, ahol a rendezvénypajtában terített asztalon várt minket
a frissítő, mely a nagy melegben mindenkinek jól esett. Utolsó
állomásunk a fertőszéplaki Skanzen volt, ahol odaérkezésünkkor már várt minket a finom vacsora.

Köszönjük a részvételt az apukáknak, nagypapáknak és leendő apukáknak, valamint a települések polgármestereinek és
kulturális munkatársainak, hogy hozzájárultak a túrához!
Jövőre ugyanilyen jó hangulatban találkozunk!
A szervezők nagyon köszönik mindazok segítségét, akik valamilyen formában tettek azért, hogy a gyermekek azon a délutánon jól érezzék magukat.
2021. június 4. Nemzeti Összetartozás Napja
A trianoni békediktátum aláírására emlékeztünk június 4-én.
101. éve már, hogy a magyarság elszenvedte egyik legnagyobb
tragédiáját, az ország több részre szakadását, amely nyomot hagyott minden magyar lelkébe határon innen és túl. A műsorban
közreműködött Kárpáti Kincső és Tímár Balázs. Osváth Ádám
történész előadását hallhattuk a témában, majd a dr. Barsi Ernő
Alapfokú Művészeti Iskola Tulipános csoportja előadásában
láthattunk mezőföldi táncokat. A megemlékezés zárásaként az
emlékező közösség mécseseket helyezett az I. világháborús hősi
emlékműnél.
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2021. június 21. Kertmozi
Az idei első kertmozira készültünk június vége felé. Június 21re, a nyári Napforduló estéjére szerveztük a kertmozi előadását.
Az izgalom nagy volt, hiszen a „Velux Alkalmazotti Alapítvány
támogatása” című pályázaton elnyert összegen egy nagyobb méretű (410 x 230 cm) és sokkal élvezhetőbb vetítővásznat vásároltunk, ami most került kipróbálásra. A puding próbája az evés
alapon bizakodtunk, hogy minden rendben menjen.
A film címe - „Dolittle” - nagy érdeklődést eredményezett.
A film jellege, a hangulat rendkívül kellemes és családias volt.
Jó érzés volt látni, hogy minden kis és nagy szempár a vetítővászonra tapad és a külvilágot kizárva követik útján az orvost,
aki az állatok nyelvén beszélt.
Legközelebb pedig készüljenek azok, akik szeretik a jó magyar filmeket, hiszen augusztus 20-án este levetítjük a Magyar
vándor című filmet.
Csiszár Renáta és Czobor László
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A PETŐHÁZI NEFELEJCS NYUGDÍJAS
EGYESÜLET PÁPÁN
2021.06.17-én kirándulni indultak az egyesület tagjai. Gazdag programokban bővelkedett a nap. Első útjuk a Nagytemplomba vezetett, ahol az idegenvezető sok adalékkal szolgált
a templom történetéről. Gróf Esterházy Károly egri püspök,
pápai földesúr költségén épült ez a monumentális méretével,
freskóival magával ragadó épületegyüttes. Ezután átmentek a
Pálos-bencés templomba, amelynek kiemelkedő érdekessége a
fekete Krisztus.
A következő állomás a Kékfestő múzeum volt. A gyártás teljes folyamatát, használati tárgyait mutatták be. Annak idején a
kézi munka és „Samu” a ló közreműködésével készültek a csodálatos kelmék.
Ebéd után az Esterházy-kastély felé vezetett a pápai túra.
„Esterházy Ferenc a 18. század közepén lett Pápa ura, 1743-ban
monumentális rezidenciát terveztetett Franz Anton Pilgrammal
a védelmi funkcióját elveszítő vár helyére. Halála után Fellner
Jakab, majd miután ő is elhunyt, Grossmann József folytatta a
munkát”.

Esterházy Ferenc elhunyta után, fia Esterházy Károly vette
át az irányítást, ám ő inkább az egyházi építményekre, templomokra irányította a figyelmét, így a barokk kastély építése csak
1784-ben fejeződött be. A látogatás nem csak egy „idegenvezetős túra” volt, adatokkal, sokkal inkább impozáns bemutatót
láthattak a korhű ruhában feltűnő hölgyek részvételével. Minden
teremben más-más jelenetnek lehettek részesei a nyugdíjasok.
Ezek után a természetben folytatódtak az élmények. A tapolcafői kertbarátok látták vendégül a társaságot a Tapolca forrás
tanösvényen. Kellemes, árnyas helyen köszöntötték a tagokat
egy kis énekkel és sok finomsággal az asztalokon. Friss forrásvíz is hűtötte a megfáradtakat, majd végig sétáltak az ösvényen.
Mivel már későre járt az idő, haza indult a társaság.
Köszönet Pólusa Jánosnak és nejének a gazdag program szervezésért.
Kissné Horváth Júlia
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HELYTÖRTÉNET

JEGYESSÉG, JEGYGYŰRŰ,
ESKÜVŐI RUHÁK, KELLÉKEK
A jegyesség emlékezet óta a kéretést követő vasárnaptól
kezdve három hétig tartott. A kéretés utáni napon ugyanis a
jegyesek elmentek a paphoz jelentkezni, ő azután egymás után
következő három vasárnapon kihirdette az összeesküdni kívánók nevét, adatait, s azt, hogy aki az esküvőnek valamilyen akadályáról tud, jelentse.
A századforduló táján jegyajándékként gyakran jegygyűrűt is
vett a vőlegény. Helyette lassan elmaradt a korábban szokásos
jegykendő ajándékozása. A jegygyűrű arany vagy ezüst volt,
kinek-kinek tehetsége szerint. Kapuváron, vagy Sopronban vásárolták. Múlt századi írásos petőházi adatunk nincsen a jegygyűrű használatáról, de pl. Iváncsics Nándor (78 éves) úgy tudja, hogy már az öregapjának is volt jegygyűrűje. Mindenesetre
édesapjának 1908-as esküvői képén (…) jól látszik a kezén lévő
vastag karikagyűrű.
Az 1930-as években Petőházán az arany gyűrű elengedhetetlen volt az esküvőhöz. Mindkettőt a vőlegény vette meg. Ugyancsak ő vette meg a menyasszonyi cipőt, s ezen felül ajándékként
egy ridikült is szokás volt adni. A menyasszony a legdivatosabb
fehér vőlegényinget vásárolta meg, hozzá nyakkendőt, gyakran
fehér csokornyakkendőt vettek, amelynek simi volt a neve. A
menyasszony vett még egy fehér díszzsebkendőt, melyet a vőlegény öltönyének szivarzsebjébe tettek a lakodalom napján. Igen
gyakran fehér kesztyűt is kapott a vőlegény.
1934-ben Iváncsics Nándor - akkor még csak 5 holdas gazda
- Hadarics Teréziával való eljegyzésére szintén aranygyűrűket
vett. A kéretés utáni napon jelentkezni voltak a papnál. Ezután
lovaskocsival mentek Kapuvárra, ott vették meg a gyűrűket és a
fent felsorolt jegyajándékokat. A vásárláshoz a fiatalokat elkísérte a menyasszony nagynénje. A gyűrűket megvétel után azonnal felhúzták, külön ünnepség e célból nem volt.
A jegyajándékok vásárlásával egy időben az esküvői ruhák
minden kellékét beszerezték a városban (Kapuváron vagy Sopronban). Azért is volt szükséges, hogy egy nőrokon elkísérje a
fiatalokat, hogy segítsen a vásárlásban. Megvették a menyaszszonyi koszorút, hozzá a vőlegény és a násznagyok bokrétáját.

PETŐHÁZI

KRÓNIKA

2021. július

A menyasszonyi ruhához csak anyagot vettek, a ruhát mindig
otthon varratták a faluban egy ügyes varrónővel. A vőlegényi
ruhát ugyancsak a faluban, vagy Kapuváron varrta meg a szabó.
A vásárlások idején az esküvői ruhával egy időben megvették a menyecskeruhának való anyagot is, amit az éjféli átöltözés
után, a menyecsketánc idején viselt a menyasszony. Ez régen
mindig piros színű volt, s pirosbabos kendőt kötöttek hozzá. Ha
ilyen célra volt szép ünnepi ruhája a lánynak, nem kellett feltétlen másikat venni.
Az 1950—60-as évektől kezdve kéretés helyett eljegyzést
szoktak tartani. Ez - a fiatalok körülményeitől függően, mivel
igen sokan elkerültek a faluból - egy fél évvel, vagy egy évvel
is megelőzheti az esküvőt. A gyűrűket és a menyasszonyi cipőt
most is a vőlegény veszi meg, de - táska helyett - a menyasszony
legtöbbször köves kísérő gyűrűt kap a karikagyűrű mellé. A vőlegényinget, a nyakkendőt és az öltönyhöz való fehér kesztyűt
a menyasszony veszi, de ha az eljegyzés több hónappal az esküvő előtt van, akkor csak néhány héttel előbb vásárolják meg,
a koszorúval, bokrétával együtt. Legújabban már nem minden
esetben visel bokrétát a vőlegény. A menyasszonyi és vőlegényi ruhát ma gyakrabban veszik készen, ritkábban csináltatják.
Sőt, a menyasszonyi ruhát sokan a kölcsönzőből hozatják, mivel
a hosszú, különleges ruhakölteményeket nem viselik más alkalomkor. Az éjféli menyecsketánchoz nem mindig öltözik át a
menyasszony, hanem hajnalig a menyasszonyi ruhában marad.
Itt jegyezzük meg, hogy a rendszerváltás óta a templomban újra
kihirdetteti magát háromszor a fiatal pár.
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A FÖLD NAPJA
1990 óta a Föld napja /április 22./, Magyarországon is helyet
kapott a naptárban. Ennek apropójából a petőházi civil szervezetek - és azok, akik szívükön viselik Földünk sorsát -, ezekben
napokban, lehetőségük szerint teszik tisztává környezetüket.
A Petőházi Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület is aktívan kivette
részét a Föld megtisztításából április 23-án. A vasút állomás és
a 85-ös főutat összekötő útszakaszt vették célba. Dupla indíttatásból töltötték lelkesen a zsákokat hulladékkal. Egy éve, amióta beszökött az életünkbe a koronavírus, azóta mellőzni kellett
a találkozásokat. Így aztán ez az elfoglaltság módot adott arra,
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hogy eszmecserét folytathassanak egymással a jelenlévők, termesztésen a szabályok betartása mellett.
A másik nem elhanyagolható hozadéka ennek a tüsténkedésnek, hogy az „itt is fáj, ott is fáj”, most valahogy háttérbe került.
Az árokparton, de még az árokba leereszkedve is gyűjtötték a
lomot, hogy egy szem szemét se maradjon az út környékén.
Az időjárás is kegyes volt ezen a délelőttön, a Nap örömében
hét ágra szórta sugarait.
Kissné Horváth Júlia

A láthatatlan ellenség, a vírus elleni küzdelem
mellett nem feledhetjük el, hogy Földünkre is minden nap figyelnünk kell! Bolygónk védelme közös
érdekünk és felelősségünk, hiszen a környezetkárosító hatások nem ismernek országhatárokat!
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NYUGDÍJASOK TEKEVERSENYE
PETŐHÁZÁN
2017 óta hagyománnyá vált, hogy az „Életet az Éveknek”
Győr-Moson-Sopron Megyei Klubtanácsa szervezésében Petőházán kerül megrendezésre a nyugdíjasok tekeversenye. Ezt a
tradíciót 2020-ban a COVID-19 vírus okozta járvány megszakította. Most 2021-ben a pandémia szorításából némiképp szabadulva, a petőházi nyugdíjas egyesület tagjai újfent örömmel adtak helyet ennek a rendezvénynek. Az idei verseny lehetőséget
adott arra, hogy ismét üdvözölhessük a rég nem látott barátokat.
Öröm volt újra találkozni és eszmét cserélni a Rábaköz és a Fertő-táj nyugdíjas egyesületeinek sportoló tagjaival.

Bár a május igencsak zord arcát mutatta, de ez senkinek nem
szegte kedvét. Elsőként Petőháza polgármester asszonya, Lévainé Soós Klára köszöntötte a vendégeket, jó szórakozást kívánva.
Ezt követően, az „Életet az Éveknek” Megyei Klubtanács elnöke, Zsámbokiné Buday Anna szólt pár szót a versenyzőkhöz.
Megelégedését fejezte ki, hogy ilyen szép számmal jelentkeztek
a megmérettetésre az egyesületek. Végül, de nem utolsó sorban
egyesületünk elnöke, Ráski Margit üdvözölte a résztvevőket.
Az idei versenyen 11 csapat vett részt a „küzdelemben”:
Babót, Beled, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Kapuvár, Kisfalud, Rábatamási, Petőháza, Sarród,
és nem utolsó sorban Vitnyéd.
Mindenek előtt egy kellemes délelőtt eltöltése volt a cél, de
ha az erőpróbán helyezést is értek el, az már csak hab volt a tortán. A jókedvben nem volt hiány, amikor dőltek a bábuk felcsattant a taps, amikor „lyukra futott” a golyó jött a bíztatás.
Hazai csapataink és egyéni versenyzőink nagyon jól szerepeltek a versenyen, férfi, valamint a női csapatunk II. helyezést ért
el. Egyéni versenyzőink közül Rosta Endréné II., Kuslics Frigyes III. helyen végzett. Büszkék vagyunk rájuk!
A megfáradt versenyzőket egyesületünk gőzölgő gulyáslevessel látta vendégül.
Fotók és cikk: Kissné Horváth Júlia
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EGÉSZSÉGET MINDENKINEK

GYÓGYHATÁSÚ ALGÁK

Az algák Földünk legősibb lakói, hihetetlen ellenálló képességük folytán túléltek minden földtörténeti katasztrófát. Az alga
egyszerű szerveződésű fotoszintézisre képes szervezet. Általában vízben élnek. Képes elviselni a sarkvidék zord éghajlatát
és a 85 ºC-os meleg forrásokat is. Földünk oxigén készletének
egyik biztosítéka. Magas vitamin, ásványianyag és esszenciális
aminósavak összetétele miatt igen kedvelt táplálék. Dél- és középamerikai, ázsiai és az óceániai ősi kultúrák igen megbecsülték az algák egészégre gyakorolt hatásukat. Az aztékok istenek
ajándékának nevezték. Földünkön kb. 25 000 algafaj él, a makró
algától a mikróalgáig. A mikróalga csoportba kb. 3000 faj tartozhat.
Az emberi táplálkozás szempontjából 3 mikróalga kiemelten
fontos. A Chorella vulgaris, Spirulina platensis és Lithothamnium calcareum.
Chlorella algáról részletesen
Alakja gömb alakú, kis, egysejtű növényke, édesvizekben
található. Igen gazdag fehérjékben, vitaminokban és ásványi
anyagokban. Tartalmaz B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E, és K vitaminokat és olyan ásványi anyagokat is, mint a kálcium, kálium,
mangán, cink, réz, kobalt, vas, jód, foszfor és magnézium.
Számos jótékony hatása ismert, ezek az alábbiak:
– Gazdag nukleinsavaknak köszönhetően növelik a sejt energiáját és javítják a sejtek közötti kommunikációt.
– A szabadgyököket semlegesíti, lassítja az öregedést, segíti
a szervezet regenerálódását, normalizálja, erősíti a szöveteket és
az anyagcserét. Ezen tulajdonságai miatt a tudósok adaptogén
(normalizáló) tápláléknak is nevezik.
– Az adaptogén hatásának elsődleges oka az algában található nukleinsavak (RNS, DNS) nagy mennyisége. Ennek köszönhetően az alga rendkívül gyorsan képes szaporodásra kb. 20 óra
alatt mintegy megnégyszerezi magát. Chlorella alga adaptogén
hatásánál fogva javítja a szervezet stressztűrő képességét és növeli az alkalmazkodó képességet is.
– Szervezetünk folyamatosan méregtelenít, azonban az
életkor előrehaladtával testünk méregtelenítő szervei már nem
tudják tökéletesen ellátni a feladatukat és lassan megkezdődik
a mérgek és salakanyagok felhalmozódása. A Chlorella mole-
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kuláris szerkezete és a Sporopollenin, valamint az igen nagy
mennyiségű klorofill- tartalma megköti és kivezeti a szervezetből a káros és mérgező anyagokat. Amikor algát fogyasztunk,
akkor az a természetes módon kötődik a szervezetünkben lévő
nehézfémekhez és segíti ezeknek a káros toxinoknak a kiválasztását. Ezzel nagymértékben támogatja a májfunkció működését.
– Immunerősítő, ugyanis természetes antibiotikumként is
funkcionál, ráadásul gyulladáscsökkentő és vírusölő. Támogatja
a szervezet természetes ellenálló képességének fenntartását.
– A Chlorellát növényi „vérként” szokták hívni, mert a legmagasabban tartalmazza a klorofill koncentrációt. A tudósok már
régóta ismerik, hogy a klorofill molekuláris szerkezete majdnem
azonos az emberi szervezetben található hemoglobinnal (a hemoglobin szerepe az oxigén felvétele és szállítása). Az egyetlen
különbség az, hogy a hemoglobin molekulában a szén egy vas
ionhoz, míg a klorofill molekulában egy magnézium ionhoz kötődik. Az alga klorofill tartalmának vérképző és vértiszító hatás
van, ennek köszönhetően az alga vese és májvédő hatásokkal
is rendelkezik, vagyis stimulálja a vörösvérsejtek termelődését szabályozza az artériák rugalmasságát, kiváló antioxidáns
és egyre több bizonyíték utal arra, hogy komoly egészségügyi
problémákat előz meg.
– Növeli a vér glutation szintjét, ez egy olyan három aminosavból álló vegyület, amely antioxidánsként funkcionál és fontos szerepet tölt be a méregtelenítésben vagy éppen a vírusok és
baktériumok semlegesítésében.
– Képes a vérnyomás és a koleszterinszint, valamint a vércukorszint szabályozására és beállítására.
– Az értékes vitaminjainak, ásványianyagainak és gyulladás
csökkentő vegyületeinek köszönhetően, az alga gondos alkalmazása akár ízületi bántalmak, reumás panaszok esetén is segíthet.
– Cukorbetegeknek is ajánlott, mivel javít az inzulin érzékenységen.
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– Várandós nőknek is szabad fogyasztaniuk, mivel gazdag
B12, vas és folsavban, amik ajánlatosak terhesség alatt, kikérve
az orvos véleményét.
Hogyan fogyasszuk helyesen az algát?
Lehet poralakban, illetve tabletta és kapszula formában fogyasztani. Mindig megfelelő mennyiségű vízzel szabad bevenni,
azért, mert ekkor tudnak legjobban hasznosulni a szervezetünkben. Ha először fogyasztunk algát, akkor fontos a fokozatosság, lehet pl. 1 kapszula/ nap és pár nap múlva lehet növelni a
mennyiséget. Ajánlott a napi mennyiséget elosztva fogyasztani.
Nem fontos étkezésekhez kötni. Mellékhatásként érezhetünk
olyat, hogy szédülünk, hányingerünk van, de okozhat székrekedést vagy algás illatú felbüfögést is. Akár éveken át is szedhetjük, gyerekek is fogyaszthatják, de mindig konzultálni kell az
orvossal. Gyógyszer szedése mellett a gyógyszer bevétele előtt
vagy után 1 órával érdemes az algát fogyasztani. Nem ajánlott
teával bevenni, mert csökkentheti a vas felszívódását. Aki vé-

ralvadásgátló gyógyszert szed, mindig kérje ki a kezelőorvosa
véleményét az alga rendszeres fogyasztása előtt, annak K vitamin tartalma miatt. Nem fogyaszthatják az algákat akiknek szervátültetésük volt, vagy akiknek pajzsmirigy túlműködésük van.
Ha valakinek pajzsmirigy alulműködése van, ajánlott az alga
fogyasztása a magas jód tartalma miatt.
Fontos szabályként megjegyzendő, hogy az algákat csak az
előírt módon, mennyiségben, minőségben, gyakoriságban lehet
alkalmazni, az egészségügyi szabályok és a mindenkori kezelőorvosok tudtával és javaslataival egyetértésben!
Vigyázzunk Egymásra!
Jó Egészséget Mindenkinek!
Szigeti Gábor

MADÁRLESEN

N YAKTEK ERCS
16 cm, a harkályok rokona, de külseje és viselkedése kissé az
énekes madarakra emlékeztet. Finoman mintázott tollazata távolabbról egyszínű szürkésbarnának látszik. Hátoldala és hosszú,
kerekvégű farka szürke, barna és sárgás foltokkal és vonalakkal
tarkított. Agyagsárga hasoldala szürkésbarnán sávozott. Lába
harkályszerű, két ujj előre, kettő hátra irányul. Fejtollait felborzolva nyakát gyakran ide-oda tekergeti. Ritkán kerül szem elé,
inkább éles hangja árulja el. Táplálékát gyakran a földön ugrálva keresi, rovarokat, hangyákat, hangyatojást eszik. Utóbbit
hosszú, ragadós nyelvével szedi fel. Az ágakon keresztben ül,
de a fatörzsön harkálymódra kapaszkodik. Röpte hullámvonalú. Hangja éles, vércseszerű „ki-ki-ki” kiáltás, melyet óraszámra
ismételget. Ligetes, rétekkel tarkított erdők, parkok, gyümölcsösök, kertek lakója
Általában más harkályfajok áItal keszített odúkat foglalja el,
de ritkán maga is készít odút. Az odú-költő énekeseknél később
kezdi a fészkelést, ezért néha előfordul, hogy a már kotló mezei verebet vagy cinegét kilakoltatja az odúból. Május második
felétől kezdődik költése. Másodköltése ha van, július közepére
esik. A többi harkályféléhez hasonlóan nem épít fészket. Az odú
csupasz aljára rakja 7-12 tojását. Kotlani csak az 5-7-ik tojás
lerakása után kezd, ezért a fiókák között lényeges méretbeli különbség alakul ki. Főleg a tojó kotlik, a hím csak alkalmanként
a déli órákban váltja fel. 12-14 napig üli a tojásokat. Ha a kotló
madarat megzavarják, jellegzetes sziszegéssel, fejcsavargatással és a fejtető-tollak borzolásával reagál (innen ered a magyar
neve). Táplálékának zömét a hangyák adják. Fiókáit kizárólag
ezek lárváival, bábjaival, illetve kifejlett egyedeivel eteti (TÖRÖK 1992). Alkalmilag hernyókat, apró bogarakat és egyéb rovarokat is fog. Apró horgokkal ellátott nyelvhegye (ami szintén
jellemző a harkályfélékre) segíti a hasadékokban, bolyokban élő
táplálék összefogdosásában.
Hazánkban 20-25 ezer pár között változik állománya. A számára alkalmas élőhelyeken mindenütt megtelepszik, de sehol
sem nagy számban. Magyarorszag déli területeire már március
végén, északabbra csak április közepén érkezik. Őszi elvonulása
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(Jinx torquilla)

szeptember második felére, október elejére esik. A telet Afrika trópusi tájain és Indiában tölti. A Magyarországon gyűrűzött
nyaktekercsek közül eddig hat példány került meg külföldön,
valamennyi a Földközi-tenger mellékén, augusztus közepe és
október eleje között. Nálunk eddig finn es litván gyűrűs madarakat ellenőriztek áprilisban, illetve augusztusban.
Európában az úgynevezett csökkenő állományú fajok kategóriájába tartozik.
Állománya szinte mindenütt fogyatkozik, hazánkban stabil.
Mivel a parkok, öreg erdők, idős gyümölcsösök száma egyre
csökken, szaporodását odúkihelyezéssel segíthetjük. Megtelepítéséhez a 32 mm-es bejárónyílású B típusú odú alkalmas. Védett
madár, természetvédelmi értéke 50 000 Ft.
Bak István
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ISKOLA HÍREK

I SKOL A - VA KÁCIÓ
Vakáció
Jó, hogy itt vagy, Vakáció,
nézd, mindenki ünnepel,
hisz tudjuk, hogy velünk nyaralsz,
szeptemberig itt leszel!
(Mentovics Éva versrészlete)
Iskolánkban is lezártunk egy újabb tanévet. Nem volt könnyű,
de mindannyian próbálunk megfelelni az iskolai kötelezettségeinknek, ugyanakkor igyekeztünk minden járványügyi előírást
betartani. Szerencsére nem is volt sok hiányzás a tanév során.
Tavasszal, az újabb digitális tanrend bevezetésekor már tudtuk az előző év tapasztalatait felhasználni. Így idén talán zökkenőmentesebben és hatékonyabban ment az online-oktatás.
Köszönet a családoknak, szülőknek, akik nemcsak a felügyelet
nehéz helyzetével kellett megküzdeniük, hanem a gyerekek mindennapi tanulását is irányítaniuk kellett.
Április végén megtörtént az első osztályos gyerekek beíratása. Szeretettel várjuk új tanulóinkat!
Nagy örömünkre a tanév végére enyhítettek a szigorításokon, így már lehetőség volt különböző szabadidős tevékenységek megszervezésére. Az osztályfőnökök arra törekedtek, hogy
ezeken a tartalmas és közösségépítő programokon a tanulók jól
érezzék magukat.
Az első osztály elektromos kisvonattal ellátogatott a fertődi Eszterházy-kastélyhoz. Parkját megtekintették, majd egy jót
játszottak. Ezután elvonatoztak a fertőszentmiklósi „hajós” játszótérre, ahol nagyon jól érezték magukat. Az iskolához gyalog
jöttek vissza. Közben pedig fagyiztak is.(1. kép)
A másodikosok túrázni voltak a kőszegi-hegységben. Elmentek a Szulejmán-kilátóhoz, a Hétforráshoz, az Óház-kilátóhoz,
és megnézték a Cák melletti gyönyörű gesztenyésben található,
régi időket idéző, zsúpfedeles pincesort. (2. kép)
A harmadik osztály úticélja az ajkai Nomádia Szabadidőpark és a Sümegi vár volt. A szabadidőparkban népi játékokkal
ismerkedtek meg, és próbálhatták ki a gyerekek. A Dunántúl
legnagyobb palánk játszóvárán játszhattak. Volt itt még mezítlábas ösvény, kültéri tornapálya, óriás forgóhordó, kötélhinta,
kötélcsúszda, állatsimogató, madárház, szalmaugráló, és tutajozásra is volt lehetőség. A nap második felét Sümegen töltötték.
Itt megnézték a Dunántúl egyik legnagyobb és legépebben megmaradt várát. (3. kép)
A negyedikesek is várlátogatást tettek Sümegen. Majd Nemesvitán a Family-Westernparkban folytatták programjukat.
Ebben a játék- és szabadidős parkban lehetőség volt például
trambulinozni, kipróbálhatták a késdobálást, íjászatot, sőt még
a show-program keretében bankrablásban is részt vehettek. A
nagy meleg miatt a legnagyobb élményt a vízi csúszda jelentette
a gyerekeknek. (4. kép)
Az utolsó napokban szervezett gyermeknapi programok, kerékpártúrák, gyalogtúrák, a 4. osztály strandolása is jól sikerültek. A szülői munkaközösség anyagi támogatásával gyermeknapon légvár biztosította a gondtalan játékot. Meglepetésnek pedig
fagylaltot kaptak tanulóink. (5. kép)
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Tanévzáró ünnepség megtartására is már volt lehetőség. (6. kép)
Ünnepélyünkön elballagtattuk a búcsúzó 4. osztályosainkat.
Nagyon kedves kis műsorral vettek búcsút iskolánktól, és osztályfőnöküktől, Anikó nénitől. (7. kép)
A búcsúzók névsora:
Ács Dávid, Csürös Hanna, Gubics Hanna, Hadar Rebeka,
Horváth Bianka, Horváth Gréta, Kauba Kendra, Kreiter Lili,
Németh Mia, Németh Szilárd, Pintér Amanda, Radics Levente,
Szakál Sára, Szalay Emma
A szokásoknak megfelelően a tanulásban kiemelkedő eredmény elérő tanulókat oklevéllel és könyvvel jutalmaztuk.
A kitűnők névsora:
1. osztályból: Bancsó Dorka, Kupi Szilárd, Miszori Gábor,
Murai-Balka Diána, Németh Kristóf, Nino-Majtény Ármin Santiago, Szolyák Gábor, Tóth Noel Bendegúz
2. osztályból: Fung Borbála, Kurucz Benjamin, Polgár Viktória
3. osztályból: Bloch Ede Barna, Csigó Csenge, Hadar Ákos,
Heller Emma, Ivancsics Kamilla, Kiss Benedek, Kok Léda Sára,
Szolyák Máté
4. osztályból: Hadar Rebeka, Németh Mia, Pintér Amanda

1. osztályosok (1. kép)

2. osztályosok (2. kép)
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A bizonyítványosztás a tantermekben osztályszinten zajlott.
Iskolánk összes tanulója sikeresen teljesítette évfolyamának követelményeit.
Gratulálunk! Az osztályfőnökök minden tanulót megjutalmaztak emléklappal, és az önkormányzat által felajánlott fagyijeggyel.
Végre elérkezett a Vakáció ideje. Most a játék, a pihenés, a
szórakoztató olvasás, a kirándulás és a nyaralás ideje következik.

A szünidő első napjától már tábor biztosította a gyerekek
hasznos időtöltését. A háromnaposra szervezett Hittantáborban
naponta átlagosan 60 gyermek vett részt.
A június 21-25 között volt az iskolai „Csodaszarvas” tábor.
A tábor témája környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás. Ide 25 fő 1-2.osztályos tanuló jelentkezett.
Július utolsó hetétől pedig elindult a Közösségi Ház hagyományos nyári tábora, ahová közel 50 gyermek látogatott el naponta. Köszönjük minden szervező és segítő munkáját!
Mindenkinek jó pihenést, és sok-sok nyári élményt kívánok!
Az iskola pedagógusainak nevében:
Eőriné Varga Katalin
tagintézmény-vezető

3. osztályosok, Nomádia Szabadidőpark (3. kép)

Tanévzáró (6. kép)

4. osztályosok Sümegen (4. kép)

4. osztályosok ballagása (7. kép)

Gyereknap (5. kép)
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

„VAKÁCIÓ” Hitta ntá bor
A vakáció első napjaiban gyermekzsivaj töltötte meg a Közösségi Házat és környékét, hiszen elindult a Petőházi Egyházközség első hittantábora. A 2021. június 16-17-18-án megrendezett
hittantáborban 62 gyermek vett részt. A programok költségét az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton nyert
400.000 Ft összegből finanszíroztuk.
Június 16-án délelőtt játékos csapatversenyeken vettek részt
a táborozók. A falu utcáit járva, négy állomás akadályait legyőzve gyűjtögették pontjaikat. A bibliai történetekhez kapcsolódó
problémahelyzetek megoldása és a játékos sportvetélkedők
során észrevétlenül fejlődtek a gyermekek testben és lélekben
egyaránt. Délután a görkorcsolyázás, rollerezés és az elmaradhatatlan kidobó játék után a Pool Bar fagyizóban hűsítették magukat lurkóink. A nap zárásaként Varga Imre plébános úr minden
táborozó gyermeknek átadott egy szép kis imakönyvet.
Június 17-én elérkezett a várva-várt nap, amikor Győrbe
kirándult a kis csapat. Izgatottan sorakoztunk a petőházi vasútállomáson, hiszen vonattal utaztunk a megyeszékhelyre. Első
célunk a Nagyboldogasszony Székesegyház felkeresése volt. Az
éppen felújítás alatt álló templom hűs falai között megismerték
és megtekintették gyermekeink a könnyező Szűzanya kegyképét
és annak történetét. Rövid sétával a „Vizes játszótérre” indultunk tovább, hogy a nagy melegben újabb hűsítőt vehessünk. A
mezítlábas fiúk és lányok önfeledt játékba kezdtek a vízfolyásokban, zsilipekkel duzzasztották a vizet és élvezettel tekerték
a vízforgató kerekeket. A játszótér füvén piknikezve fogyasztottuk el az ebédet, majd nagy lelkesedéssel indultunk tovább
a Cyberjump parkba. A rövid oktatás és bemelegítés után birtokba vették gyermekeink a trambulinokat, a szivacsmedencét,
a slammball pályát. Nagyon élvezték, hogy a kicsik is magasba
„szállhattak”, szivacsrudakkal küzdhettek! A szivacsmedencében sorra repültek a szaltók, pörögtek, forogtak ugrás közben a
gyerekek, majd végül belezuhantak a szivacskockák tengerébe.
A rengeteg mozgás után mindenkinek jól esett egy kis pihenő
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és az uzsonna. Tartalmas, aktív kirándulásunk végén sok-sok jó
élménnyel ültünk vonatra és utaztunk haza.
Táborunk utolsó napján bicajra pattantunk és két keréken jártuk be a környéket. Első megállónk a fertőszentmiklósi kilátónál
volt, ahol a magasba felkapaszkodva csodáltuk meg a panorámát. Innét a vásár téri játszótérre gurultunk, ahol minden gyermek megtalálta a legkedvesebb játékát. A nagyobbak kedvence,
a focimeccs, izgalmas perceket hozott, hisz a kísérő felnőttek is
bekapcsolódtak a küzdelembe. További célként a Szeredi-kápolnát kerestük fel. Az árnyas fák alatt megpihentek a táborozók
és izgatottan hallgatták a Szűzanya szobor csodás történetét. Az
ebédet a Grácia étteremben fogyasztottuk el, majd továbbkerekeztünk a Lésbe. A kastély sugárútjain kerékpároztunk egészen
a Bagatelle épületéig. Itt egy közösségépítő játékkal szórakoztunk, majd ismét bicajra pattantunk. Utolsó pihenőnk a Boni Fagyizóban volt, ahol Lali bácsi a fagyi mellett egy kis ajándékkal
kedveskedett minden gyermeknek. Ezúton is köszönjük neki! A
nap végén szerencsésen érkeztünk a Közösségi Házhoz és örömmel hallottuk több gyermek szájából is az őszinte mondatot: „De
kár, hogy vége van!”
A hittantábor nyertes pályázata Németh Tihamérné munkáját dicséri. Köszönet érte! Nagy örömömre szolgált, hogy településünk első hittantáborát megszervezhettem. A megvalósítás
azonban nem sikerülhetett volna az önzetlen pedagógustársak és
segítők nélkül. Ezúton is szeretném megköszönni Lévainé Soós
Klára, Czobor László, Eőriné Varga Katalin, Horváth Anikó,
Horváthné Holczmann Krisztina, Lévai Klára és Práznek Laura
segítségét, melyet tőlük a három napban kaptam! Köszönöm továbbá Kissné Horváth Júlia munkáját, hiszen a nagy melegben
is fáradhatatlanul örökítette meg programjainkat. Fotói segítségével betekintést nyerhettek a szülők és érdeklődők a hittantábor
feledhetetlen pillanataiba.
Soós Katalin
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

I SM É T ÚR NAPI KÖRMENET
PE TŐHÁZÁN
Az Úrnapja katolikus főünnep az eucharisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe. Magyarországon és több más országban a húsvéti időszakot lezáró
pünkösdvasárnap után két héttel tartják. Ezt a napot az Anyaszentegyház körmenettel ünnepli. Ilyenkor a hívek kíséretében a
pap kiviszi az Oltáriszentséget az utcára, azt körbe hordozza. A
körmenetnek jellemzően négy stációja van, hiszen a pap mind a
négy égtáj felé áldást oszt. Az első stációnál Máté (26-28) evangéliumából az Úrvacsora történetét olvassa fel a pap. A második
stációnál János (10-14) evangéliumából a „Jó pásztor„ történetét halljuk. A harmadik stációnál János (48-58) evangéliumából
az „Élet kenyere” részt hallhatjuk. A negyedik stációnál Lukács
(16-21) evangéliumából „Jézus a Názáreti zsinagógában” történet hangzik el.
Petőházán több év után újra volt körmenet. Bár csak két
stációval és rövidített útvonalon, de volt, a hívek legnagyobb
örömére. Köszönet a szervezőknek, az egyházközség tanácsadó testületének. A fiúknak, akik előtte való héten hegesztettek,
fúrtak faragtak, hogy mindkét sátor tökéletes legyen. Köszönet
azoknak, akik vasárnap reggel zöld ágért indultak, hogy a sát-
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rak díszítése elkészüljön. Köszönet azoknak, akik takarítottak,
mostak és vasaltak, hogy minden szép tiszta legyen. Köszönet
azoknak, akik virággal díszítettek, hiszen az Úrnap legfőbb éke
a sok virág és virágszirom. Köszönet azoknak, akik a szirmokat
gyűjtötték és a templomba elvitték.
Nagy köszönet a hintő lányoknak:
3. osztályból:
Borsodi Szonja, Heller Emma, Kalmár Eszter, Kok Léda Sára
4. osztályból:
Csűrös Hanna, Horváth Gréta, Kauba Kendra, Kreiter Lili,
Szakál Sára
Illetve a két ministráns lánynak:
Horváth Bianka és Ivancsics Kamilla
Jövőre négy stációval, hosszabb útvonalon találkozunk. Akik
pedig nem tudtak részt venni, Nekik figyelmükbe ajánlom Julika
gyönyörű fotóit.
Némethné Saci

15

9443 Petőháza, Kinizsi utca 48.

+36 (20) 532 – 2233

Frissen sült édes és sós péksütemények, pékáru, friss óriás szendvicsek
(rántott húsos, fasírtos, sonkás és szalámis), tejtermékek, füstölt és
hentesáru, felvágottak, sajtok, friss és fagyasztott zöldségek - gyümölcsök,
alap- és tartós élelmiszerek, befőttek, méz, lekvár, dzsemek, konzervek,
hűtött alkoholmentes és alkoholos italok, ásványvizek, édesség, chips és
rágcsálni való, jégkrémek és dobozos fagylaltok,
újságok, tisztítószer és vegyi áru.
Telefonos megrendelés alapján
díjmentesen házhoz szállítjuk rendelését,
5.000 Ft-os vásárlás felett.
Rendelésfelvétel: +36 (20) 532 - 2233
Friss hús minden hétvégére, egyenesen a vágóhídról megrendelés alapján!
Heti aktuális húsárakról érdeklődjön a www.facebook.com/pacsermarket
oldalon, vagy a +36 (20) 532 – 2233-as számon.

Nézzen be hozzánk! Pácser Market Petőháza!
Vágja ki az alábbi kuponokat és használja fel a Pácser Marketben
2021. szeptember 30-ig!

- 500 Ft

- 1.000 Ft

Vásároljon nálunk legalább 5.000 Ft értékben és 500 Ft
kedvezményt adunk, ha átadja ezt a kupont!

Vásároljon nálunk legalább 10.000 Ft értékben és
1.000 Ft kedvezményt adunk, ha átadja ezt a kupont!

- 1.500 Ft
Vásároljon nálunk legalább 15.000 Ft értékben és
1.500 Ft kedvezményt adunk, ha átadja ezt a kupont!
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- 10 %
Vásároljon nálunk legalább 3.000 Ft értékben és 10 %
végösszegi kedvezményt adunk, ha átadja ezt a kupont!

PETŐHÁZI

KRÓNIKA

2021. július

EGYESÜLETÜNK MÁSODIK NEGYEDÉVE
Egyesületünk tagjai 2021 március 3-án részt vettek az országfásítási programba. A fiúk feladata az öntözés volt. A nagy szárazság miatt az öntözést többször meg kellett ismételni.
A BGA Zrt „Adománykiegészítő” pályázatán egyesületünk
157.800 Ft-ot nyert. Az összegen kézi szerszámokat, lapátokat, úttisztító seprűket vásároltunk. Ezek az eszközök a baleseti
helyszínek megtisztításakor nélkülözhetetlenek. A „nagy” NEA
pályázaton: 1.950.000 Ft-ot nyerünk. Jogosítványok megszerzésére: 455.000 Ft-ot, védőruhákra: 325.000 Ft-ot, szerszámos ládára és szerszámokra: 520.000 Ft-ot nyertünk. Valamint a szertár
födém szigetelésére, illetve a tető rendbetételére: 650 000 Ft-ot.
A tető felújítása hamarosan megkezdődik. Sajnos nagyon
sok munka van rajta. A cserepek porladnak szét, lecsúsznak a
helyükről. A bádogozás mellett pedig befolyik a víz. A munkát
Márk Tibor fertőendrédi vállalkozó fogja végezni, természete-
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sen az óvónénikkel egyeztetve.
Április 30-án segítséget nyújtottunk a májusfa felállításában.
Május 30-án pedig annak kidöntésében. Favágó mesterünk:
Cserge Gergő
BM OKF pályázaton is nyertünk, ebben az évben megemelt
összeget. Pénzbeli támogatásként: 1.091.200 Ft-ot, melyet működésre költhetünk. Illetve egy EDR rádiót 449.125Ft értékben.
A pályázatból az első részt végre is hajtottuk. Beszerésre került a
KOX 065 forgalmi gépjármű fecskendőre 6 db új gumiabroncs.
A felszerelést végezte: Larix-Team Bt
2021 május 28-án Gombos József tiszteletbeli parancsnokunk
pedig többszöri halasztás után átvehette a „Szent Flórián„ emlékérmet Lakiteleken a Népfőiskola épületében.
Némethné Saci
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ÓVODAI HÍREK

H E J ÓVODA , ÓVODA ...
Egy rendhagyó tanévet hagytunk magunk mögött. Sajnos
március 8-tól rendkívüli szünetet rendeltek el minden óvodában,
mely minket is érintett, 2-3 kisgyerek szülei azonban nem tudták
megoldani a gyermekük elhelyezését napközben, ezért a mi óvodánkban ügyeletet tartottunk. Az óvó nénik heti rendszerességgel online formában megosztották a szülőknek a tervezetüket,
mit is csinálnának, ha lenne óvoda. Hálásak vagyunk azoknak
a szülőknek, akik visszajeleztek, elküldték a szebbnél szebb
alkotásokat, meghallgatták a meséket, énekeket. Köszönöm a
kollégák aktivitását, segítségét! A dajka nénik sem tétlenkedtek,
kitakarították, fertőtlenítették az egész épületet, a csoportos és
az udvari játékokat is. Köszönöm az Ő munkájukat is, nélkülük
nem tudnánk zavartalanul működni.
Örülök, hogy ilyen könnyedén és rugalmasan alkalmazkodtak
az új és gyakran változó szabályokhoz, előírásokhoz. Megpróbáltuk megőrizni a szeretetteljes, biztonságos légkört. Vigyáztunk a gyerekek és Önök egészségére, hiszen aktívan kivettük
a részünket a tesztelésben, illetve a védőoltásokat is felvettük.
Mindent megtettünk, hogy a gyerekek ebben a helyzetben se kerüljenek hátrányba, ne maradjanak le semmiről.
FÖLD NAPJA
Április 19-én megnyitotta kapuit az óvodánk, izgatottan vártuk vissza a gyermekeket.
A Föld napja alkalmából különböző eseményeket rendeznek
világszerte, amikkel arra szeretnék a figyelmet felhívni, hogy
hogyan védjük meg természeti és környezeti kincseinket. Településünkön fiatalok és idősek egyaránt részt vettek a szervezett
takarítási programokon.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeket már óvodás koruktól
fogva arra tanítsuk, hogy védjék, óvják a Földet, a környezetünket, ahol élnek. Ezért a mi óvodánkban már hagyománya van
ennek a világnapnak.
Sok programot terveztünk erre a hétre. Voltak óvodán belüli
és persze szabadtéri programok is. Sokat beszélgettünk az ovisokkal arról, hogyan is védhetjük meg a környezetünket.
A hét fontos eseménye az volt, hogy minden gyermek ültessen egy növényt, ezzel is gondoskodva a környezetünkről, ezért
ismételten megrendeztük az „Egy gyermek, egy virág!” felhívást. Megvalósításban a szülők is segítettek, minden kisgyerek
otthonról hozta a virágot, melyet az óvoda balkonládáiba el is
ültethetett. A gondozásában is segítenek, locsoljuk, hogy egész
nyáron díszítse az óvodánk udvarát. Köszönjük a felajánlást!
Megfogalmaztunk néhány zöld szabályt is:
Ne szemetelj!
Ne törd a fák ágait!
Ne szennyezd a vizeket!
Soha ne szedj védett növényt!
Csak a kijelölt helyen gyújts tüzet!
Ne bántsd az állatokat!
Csak azt szabad gyűjteni, amit a természet adott nekünk!
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KIRÁNDULÁS
Idén a gyerekeknek meglepetés kirándulást szerveztünk. Izgalommal várták a napot, amikor reggel begurult a Dotto kisvonat, ezzel indultunk utunkra. Vidáman, énekszóval utaztunk.
Útközben megcsodáltuk a fertődi Eszterházy kastély épületét,
majd lekanyarodtunk Sarród felé. Az ott található játszótért vettük birtokba a gyerekekkel. Hátizsákokból előkerültek a szülők
által csomagolt ízletes tízóraik, melyet jóízűen elfogyasztottak
ovisaink a szabad levegőn. Utána felfedeztük a játszóeszközöket. Minden kisgyerek boldogan kipróbálta a hintát, libikókát,
különféle rugós játékokat, megmászta a várat, a csúszdákat.
Boldogan, önfeledten játszottak, közben focicsapatokat alakítottunk a Pirosak és a Kékek csapatát. Nagyon ügyesen rúgták
a labdák a nagyok, de a kisebbek is bekapcsolódtak a mérkőzésekbe. Nagyon gyorsan eltelt a délelőtt. 13 órára hivatalosak
voltunk a Grácia étterembe, ahol finom és ízletes pizza és szörp
várt bennünket. A pizzázás után ismét felültünk a kisvonatra és
hazautaztunk az oviba. Boldogan mesélték napokig élményeiket
a tartalmas, vidám napról.
A gyermeknap idén is fergetegesre sikerült. Szülői felajánlás
volt a kisvonat és a pizzázás is, szeretném megköszönni Pálfi
Lotti anyukájának és apukájának, valamint Szabó Zoé nagypapájának az önzetlen segítséget mellyel ők is hozzájárultak
gyermekeink felejthetetlen élménynapjához. Valamint kollégáim segítségét, hogy a gyerekek utaztatását, felügyeletét vállalták.
BÚCSÚZNAK A NAGYOK
2021. június 25-én Ballagó napot tartottunk 11 kisgyermeknek.
Kedves iskolába készülő gyerekek!
Ez a nap a ti napotok volt, végigjártuk a csoportokat, minden óvó néni kedves emlékeket mesélt nektek. Örülünk, hogy
ti is csupa boldog emlékeket mondtatok el óvodás életetekből.
Jó volt még utoljára játszani, beszélgetni veletek, tiétek volt az
egész óvoda, vidáman ugrálóváraztatok, exatlonoztatok, volt
„ovi meki”, mesét hallgattatok.
Minden mesének, dalnak vége van egyszer, ezen a napon mi
is elérkeztünk valaminek a befejezéséhez. A gondtalan, vidám
óvodás élet végéhez.
„Mesevilág most mennem kell,
de nem feledem, amit tőled kaptam.
Mesevilág, az emlékek a szívem mélyén örökre megmaradnak.
Viszlát, csodás mesevilág.”
Szeptembertől egy számotokra még ismeretlen, de érdeklődve és kíváncsian várt „világ” az iskola nyitja meg kapuit.
Ballagóink: Bakó Izabella, Gerencsér Zara Léna, Güner Ege
Dániel, Heller Benedek, Horváth Zselyke, Kovács Kálmán, Pálfi Lotti, Szommer Jázmin Dorka, Tóth Balázs, Tóth Noel, Tóth
Szabolcs.
Kívánjunk Nektek, hogy az itt eltöltött évek, élmények segítsenek titeket az iskolában. Ne feledjétek, visszavárunk benneteket egy ölelésre, szeretgetésre, beszélgetésre, „pirospont”
mutogatásra.
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NYÁRI ÉLET
Az óvodában is elkezdődik a nyári élet. A dolgozók is elkezdik a szabadságolást, ezért összevont csoportokban működünk.
Ez az időszak leginkább az udvaron, a szabad levegőn történik. A napirend is igazodik ehhez, amely azt segíti elő, hogy a
gyerekek minél több időt legyenek az udvaron, mozgással, napfürdővel és rengeteg olyan játéklehetőséggel, amelyekre a nyár
a legmegfelelőbb.
Ilyenkor a nyári udvari élet tervét alkalmazzuk, rugalmas,
gördülékeny folyamatos napirendet, szervezési feladatokat, eszközöket és szokásokat, szabályokat.
Főbb szempontok ebben az időszakban:
– Minél többet tartózkodunk a szabad levegőn, kihasználjuk
az udvar napvitorlával árnyékolt részét, a tízóraizás is a kisházban történik, majd ebédig az udvaron tartózkodunk.

PETŐHÁZI

KRÓNIKA

2021. július

– Fontosnak tartjuk a nap káros sugarainak kivédését, a nyári
kis sapka használatát is szorgalmazzuk.
– A folyadék pótlása egész nap elengedhetetlen, ezért mindenki szabadon használja az udvaron lévő ivókutat, illetve az
óvó nénik is rendszeresen itatják a gyermekeket.
– A ruházat fontosságára is felhívjuk a szülők figyelmét, szellős, nyári viseletet javaslunk.
– A nagyon meleg időszakban (11 óra után) árnyékos helyeken játszunk, mesélünk, beszélgetünk, barkácsolunk.
– Sokféle, változatos eszközt használunk.
Minden kedves olvasónak, gyereknek, kollégámnak élményekben gazdag nyarat kívánok!
Boháné Gergácz Lívia
intézményvezető
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ISKOLA HÍREK

E RZS ÉBET TÁ BOR
A Közösségi Ház nyári tábora június 28-án vette kezdetét. Az
idei évben az Erzsébet-tábor program által finanszíroztuk az alsós gyerekek vidám 5 napját. A táborra közel 50 gyermek jelentkezett. Az első napon kézműveskedéssel és bőrözéssel töltöttük
a délelőtt, majd a finom ebéd elfogyasztása után a tűzoltók programja következett. A nagyteremben egy interaktív bemutatót
láthattak a gyerekek, eközben a közösségi ház előtt már felállításra került egy vizes pálya. A tűzoltóautó és a védőfelszerelések
bemutatása után jött a „vizes program”, a végén habfürdővel. A
délután során a strandon felállított ugrálóvárat is meglátogattuk.
A keddi napon a Soproni Lővér Kalandparkba látogattunk.
Egy gyakorló oktatást követően birtokba vehették a parkot a
gyerekek. Mindenki számára sok kihívást tartogatott ez a nap. A
legkisebbek is kitartóan másztak, a több méteres magasságban,
egymást bátorítva, segítve, jó csapattársként. Öröm volt látni
a vidám arcokat egy-egy akadály teljesítése után. A tartalmas
programot egy frissítő fagyizással zártuk.
Szerda reggel kisvonattal utaztunk át Fertőszéplakra, ahol három csapatra osztottuk a társaságot. Az egyik csapat az újonnan
nyílt Peisonia Látogatóközpontban ismerkedhetett meg a Fertő-tó élővilágával. A másik csapat a Lámpamúzeumot vette célba, ahol nagyon érdekes dolgok derültek ki a régi jelzőlámpák-
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ról. A harmadik csapat pedig a játszóteret vette birtokba, majd
a csapatok helyet cseréltek. Az ebédre érkező pizzát a Skanzen
épületében fogyasztották el a gyerekek. Délután kilátogattunk
a gyönyörű széplaki horgásztavakhoz, majd hazaindultunk és
szintén egy fagyizással zártuk a napot a nagy melegben. Ezúton
is köszönjük Fertőszéplak Község Önkormányzatának segítségét a nap leszervezésében!
Csütörtökön kerékpárra pattantunk és áttekertünk Fertődre,
ahol az Esterházy-kastély kertjében számháborúztak a gyerekek.
A kék csapat és a piros csapat döntetlennel fejezte be játékát.
Délben már várt minket a finom ebéd a Grácia étteremben. Miután jól laktunk és felfrissültünk, még tettünk egy kerékpártúrát
a Lés erdőben.
A tábor utolsó napján a minden évben megrendezett horgászverseny volt a program, melynek idén is nagy sikere volt. A legkisebbek is ügyesen fogták a halakat. Aki eddig nem szeretett
horgászni, itt megjött a kedve! Az ebéd elfogyasztása után hazamentünk, majd este 19.30-kor egy batyus táborzárót tartottunk
ahova már jöttek a szülők és a testvérek is.
Czobor László
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SPORT HÍREK

SPORT
Egyesületünknél már befejeződtek a bajnokságok, már mindenki a jól megérdemelt pihenőjét tölti. Tekézőink a bajnokságban a 6. helyet szerezték meg, ami az állandó létszámhiány miatt
jónak mondható. Felnőtt focicsapatunk a 10. helyen végzett a
csoportban. Ha a sikerül együtt tartani, sokkal jobb évet produkálhat a csapat, hiszen az utolsó meccsek megmutatták, hogy
a srácok többre képesek. Utánpótlás csapataink az elmúlt évek
– vagy évtizedek – legjobb szezonját produkálták. Bozsik szekciónk (U7, U9, U11, U13) remekül szerepelt. Több korosztályban is két csapatot indítva, sok gyereknek és szülőnek szereztek
boldog pillanatokat a tornákon és fesztiválokon. Versenyző korosztályainkban U14-es csapatunk aranyérmet szerzett. A megyei
döntőn, a nálunk magasabban jegyzett csapatokkal játszott körmérkőzések után, a bravúros 3. helyet szerezték meg. U16-os

csapatunk a szezonban egy vereséget, és egy döntetlent játszott,
és sajnos így csak a második helyre ért oda. Aranyat szerettek
volna a srácok, de az ezüstéremnek is örülnek. U19-es csapatunk
– akik talán a legfiatalabb csapat voltak a bajnokságban – szintén aranyérmet szereztek. Gratulálunk Nekik is! Sokat lehetne
írni még az utánpótlásról, a gyerekekről, a szülőkről, az eredményekről, de beszéljenek helyettem a képek a családi napról.
A szülők által rendezett nap, a sok segítő kéz, a közel 250 ember
talán valamit elmond. A több mint 10 éve épülő utánpótlás működik.
Köszönjük Mindenkinek, aki ezért tett!
HAJRÁ PSE!
Takács Csaba

Képek a megyei döntőről.

Képek a családi napról.
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SAKK
Melyeken a sakkjáték megszerettetésén keresztül és az alapok
lerakásán túl hangsúlyt kap a logikai gondolkodás fejlesztése, az
óvodások felkészítése az iskolás évekre, a koncentráció, a számítási készség, a türelem és a figyelem fejlesztése.
Az egyesület célja az utánpótlás-nevelés, a kistérségi sakkélet fellendítése, a sakkozás népszerűsítése. Versenyzőink szép
számmal vesznek részt a megmérettetéseken, amelyekről érmekkel, kupákkal térnek haza.
Tanítványaim közül többen is korosztályos megyei bajnokok,
nemrég sikerült Budapestről az országos ovis bajnokságról kupával, arany és ezüstéremmel hazatérnünk. Mindent megteszek,
hogy a petőháziak is mihamarabb érjenek el hasonló eredményeket.
Nagy hangsúlyt fektetek a családias, vidám légkör kialakítására.
Az óvodai, iskolai szakkörökön és a tehetséggondozó foglalkozásokon túl sokféle egyesületi programot szervezünk. Házibajnokságok, táborok, mozi délutánok, családi napok.
Petőházán májusban kezdődtek a foglalkozások a Közösségi
Házban, ahol nyolc helyi gyermek ismerkedik a sakk sportág
rejtelmeivel. Egyelőre a sakk alapjait sajátítják el, majd később
igény szerint versenyekre való felkészítés veszi kezdetét.
Ezúton is szeretném megköszönni Petőháza Község Önkormányzatának és a Közösségi Ház vezetőségének, hogy immár a
petőháziakkal is megoszthatom a sakk szeretetét.

Kedves Petőháziak!
Balogh Anettnek hívnak, okleveles sakkoktató, az Arcus Sakkiskola vezetője vagyok.
Lövőn, Fertődön, Sopronban és május óta már Petőházán is
részt vehetnek a sakk iránt érdeklődő fiatalok a foglalkozásokon.
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Sakkiskolánkba szeretettel várok minden kedves érdeklődőt!
A gyerek foglalkozások péntekenként 5 órától kezdődnek a Közösségi Házban.
(Folytatás a következő oldalon!)
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Későbbiekben igény esetén felnőtt sakk klubot is szívesen indítok, nemtől, kortól függetlenül várom a jelentkezőket! Bármilyen kéréssel, kérdéssel keressenek bizalommal.
Balogh Anett
„A sakkjátékot két játékos játssza egymás ellen a négyzet alakú, nyolc sorra és nyolc oszlopra felosztott sakktáblán, összesen
32, 16 világos és 16 sötét bábuval. Mindkét félnek egy-egy királya, vezére, két-két bástyája, futója és huszárja, valamint 8-8
gyalogja van. A bábuk menetmódja szabályban rögzített. A játékosok felváltva lépnek, és mindkettejük célja, hogy a másik fél
királyát „bemattolják”, vagy döntő előnyt szerezzenek, s ezzel
feladásra kényszerítsék az ellenfelüket. A játszma akkor végződik döntetlenül, ha ebben a két játékos megállapodik, patt jön
létre a sakktáblán, illetve elméleti döntetlen állás alakul ki. A
sakkjátszmát három részre osztjuk, megnyitásra, középjátékra és
végjátékra. Két egyenlő erejű haderő küzd egymással. A küzdelemnek három eszköze van: anyag, tér és idő. Ennek a háromnak
egymáshoz való viszonya szabja meg egy-egy állás valódi értékét. A király biztonsága, a bábuk értéke és hatása, a stratégia
és taktika, a tervezés a legfontosabbak a sakkozásban. Annak
érdekében, hogy egy-egy játszma ne nyúljon a végtelenségbe, a

versenyeken sakkórát használnak, melynek segítségével meghatározható, hogy a játékosoknak mennyi gondolkodási idő álljon
rendelkezésére a játék során.” http://sportaglexikon.hu/sportagak/sakk/
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Dr. Andorka Sándor - 06-99/380-555
9443 Petőháza, Kinizsi Pál u. 52.
Petőháza: K, Cs: 8.00-12.00
Fertőszentmiklós: H, P: 8.00-12.00
Cs: 14.00-18.00

Dr. Badicu Ágnes - 06-99/380-555
9443 Petőháza, Kinizsi Pál u. 52.
Petőháza: H: 12.30-13.30 P: 9.00-10.00
Fertőszentmiklós: K: 10.00-12.00
Sz: 9.00-12.00 Cs: 9.00-11.00
Megyeri Julianna - 06-30/3359-306
9443 Petőháza, Kinizsi Pál u. 52.
Petőháza: H: 8.00-9.00 Sz: 15.00-16.00

Dr. Izsák Előd - 06-99/380-886
9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 5.
H, Sz: 13.00-19.00 Cs, P: 8.00-14.00
K: Iskolafogászat
06-96/430-104
9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 5.
K, Cs: 7.30-10.30

Lévainé Soós Klára - 06-20/230-9706
Kristófné dr. Bors Beatrix - 06-99/544-071
Kuslics Józsefné - 06-99/544-070
Kövesházi Ilona - 06-99/544-405
Kámán Lászlóné - 06-99/544-406
Horváth Jánosné - 06-99/544-403
Benke Judit Katalin - 06-99/544-402
Mezősiné Fábián Edit
E-mail: foepitesz@petohaza.hu
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9443 Petőháza, Kinizsi Pál u. 52.
06-99/380-912
H-P: 8.00-15.30 Ebédidő: 12.00-12.30

Takarékszövetkezet 9443 Petőháza, Petőﬁ S. u. 1.
06-99/544-043
K, Sz: 8.00-16.00 P: 8.00-15.00
Nyitva tartás:
Közösségi Ház

Czobor László
9443 Petőháza, Kinizsi Pál u. 51.
06-20/232-3207

Óvoda

9443 Petőháza, Kinizsi Pál u. 10.
06-99/382-096

Általános Iskola

9443 Petőháza, Kinizsi Pál u. 21.
06-99/382-091
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