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Karácsony ünnepe rohanó,
zaklatott világunkat minden
évben legalább néhány napra
lecsendesíti. Lelassul, megnyugszik minden. Mi,
a mindennapjainkat határidõk és idõpontok
kényszerében élõ, rohanó emberek megállunk.
Mindenki hazatér otthonába szeretteihez, s
hagyja, hogy szétáradjon benne a szeretet és a
béke. A szeretet, amely a karácsony velejárója,
fõ ismérve. A szeretet, amely maga az élet.
Karácsony ünnepe az érzést ajándékozza nekünk, amelyre a legnagyobb szükségünk van:
szeretnek, és mi is szerethetünk.
Kalkuttai Teréz anya gondolatait idézve kívánok erõt ahhoz, hogy a karácsony szeretetét, a
jóságot, a másokra való odafigyelést ne csak
ezekben a napokban éljük meg, hanem továbbvihessük az év minden napjára:
A jó, amit ma teszel,
holnap már feledésbe megy,
mégis tedd a jót!
A becsületesség s õszinteség
sebezhetõvé tesz,
mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz,
lerombolhatják egy nap alatt,
mégis építs!
Az embereknek szükségük van
segítségedre,
de ha segítesz, támadás érhet,
mégis segíts!
A legjobbat add a világnak, amid csak van,
s ha verést kapsz cserébe,
mégis a legjobbat add a világnak, amid csak
van!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott, békés karácsonyi ünnepeket a Petõházi Krónika
minden Olvasójának!
Lévainé Soós Klára
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Önkormányzati hírek
Polgármesteri beszámoló
Tisztelt Olvasók!
Az elmúlt negyedév legfontosabb eseményeirõl szeretnék rövid
tájékoztatást adni Önöknek. Az október 13-i önkormányzati
választások nagyon magas részvétellel zajlottak Petõházán, a
választók 71,6% adta le szavazatát. A megválasztott képviselõtestület tagjai: Lévainé Soós Klára polgármester, Kóbor Csaba,
Dr. Hadarits Vilmos, Zombó László, Csiszár Renáta, Németh
Tihamérné, Hadarics Csaba képviselõk.
Testületünk az alakuló ülést október 22-én tartotta a Közösségi
Házban. Szeretném megköszönni az érdeklõdõknek, hogy
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Sokat jelentett számunkra,
hogy eskütételünk nagy nyilvánosság elõtt zajlott. Köszönjük a
Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda munkáját,
külön is köszönetünket fejezzük ki Szigeti Gábornak, hogy az
eskütételt irányította.
A napirendi pontok között szerepelt az alpolgármester választás.
A testület egyhangúan Kóbor Csabát választotta erre a tisztségre.
Az alakuló ülés napirendjén szerepelt továbbá a polgármesteri
illetmény, az alpolgármesteri és képviselõi tiszteletdíj megállapítása. A fõállású polgármester tiszteletdíját a település létszáma
határozza meg. Ez Petõháza esetében 398.900 Ft, emellett a polgármestert költségtérítés is megilleti, melynek összege havi 59.835
Ft. Az illetményekkel kapcsolatban a következõ döntés született:
a polgármesteri költségtérítésrõl, az alpolgármesteri tiszteletdíjról
és költségtérítésrõl lemondtunk, valamint a képviselõ-testület is
tiszteletdíj nélkül látja el munkáját. Ennek köszönhetõen a
jelenlegi testület mûködése, éves szinten közel 2 millió Ft-tal
kerül kevesebbe, mint az elõzõ ciklusban.
A napirendi pontok között szerepelt az elõzõ testület által a
társönkormányzatokkal szemben indított bírósági eljárás felfüggesztése.
(Folytatás a 2. oldalon!)
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(Folytatás a 1. oldalról!)
60 nap állt rendelkezésünkre, hogy a társulással kapcsolatos
tárgyalásokat lefolytassuk. Ennek eredményeképpen folytathatja munkáját a Petõháza, Fertõendréd, Csapod társulásaként
mûködtetett Közös Önkormányzati Hivatal, melynek székhelye
Petõháza. A társulási megállapodás módosításának aláírására
decemberben került sor. A megegyezés szerint a hivatal létszáma 11 fõrõl 9 fõre csökken.
Horváthné dr. Dávid Mária jegyzõ asszony kezdeményezte
jogviszonyának közös megegyezéssel történõ megszûntetését.
A jegyzõi feladatok ellátására vonatkozó pályázati kiírás megtörtént. Ennek elbírálásáig a Közös Önkormányzati Hivatalt a
jegyzõi referens Kristófné dr. Bors Beatrix irányítja. További személyi változás, hogy a pénzügyi feladatokat január 1-jétõl a négy
helyett három pénzügyes kolléga látja majd el. Elõzetes kalkulációk alapján a Közös Önkormányzati Hivatal mûködése várhatóan 14 milló forinttal kerül majd kevesebbe a következõ évben.
A választások után elsõk között láttunk hozzá a temetõ rendezéséhez. Halottak napjára megújult a ravatalozó lábazata, a faszerkezeteket, padokat újrafestették. A településre be- és kivezetõ utak mellett megújultak az üdvözlõ táblák. A munkákat
Pálosi Tamás végezte el.
Vállalásaink között szerepelt a temetõ kerítésének rendbetétele. A kivitelezéssel Horváth Péter helyi vállalkozót bíztuk
meg. A tervek szerint karácsonyra a temetõ környéke is rendezett
környezettel fogadja majd a temetõlátogatókat.
A Jókai utca mögötti új telekosztásoknál november 25-én
megkezdõdtek a vízellátás, szennyvízelvezetési munkák, melyek
kivitelezõje Károlyi Horváth Péter vállalkozó. A szennyvízhálózat kiépítésének határideje 2019. december 15. az ívóvízhálózat
kiépítésének határideje 2020. március 30. Bízunk benne, hogy
amennyiben az idõjárás engedi a kivitelezés a fenti határidõkön
belül teljesül. A munkavégzéssel járó kellemetlenségek miatt
kérjük a környéken lakók, és az építkezõk türelmét és megértését.
Képviselõ-testületünk vizsgálta további telkek kialakításának lehetõségét két településrész tekintetében. A Jókai utca
mögötti részen a további telekkialakítások tervezése elõtt kértük a Közlekedési Hatóság állásfoglalását a 85-ös számú fõút
közelsége miatt, mivel a kialakítandó telkek belenyúlnának a
fõúttól való kötelezõen megtartandó védõtávolságba.
A másik vizsgált településrész a Kinizsi Pál utca 55-72.
számú ingatlanok területe. Itt ingatlanmegosztással történõ
telekalakításra indult kezdeményezés az elõzõ testület részérõl.
A tervek megrendelése elõtt az érintett ingatlantulajdonosoktól
szándéknyilatkozatot kértünk abból a célból, hogy felmérhessük, mennyire értenek egyet az elképzelésekkel. A nyilatkozatok feldolgozása a cikk írásának idõpontjában még folyamatban van, azonban egyre inkább az látszik, hogy többen
nem támogatják az ingatlanjaikat érintõ telekmegosztást.
2019. december 31-én lejár a strandfürdõ és a panzió bérleti
szerzõdése. A rendelkezésünkre álló idõ rövidsége miatt képviselõ-testületünk a jövõ évi üzemeltetésre vonatkozóan egyéves határozott idõtartamú pályázatot írt ki. Az ajánlatok beadásának határideje december 17. volt. A cikk írásának idõpontjában még nem történt meg a beérkezett ajánlatok bontása.
Célunk szabadidõs létesítményeink fejlesztése, korszerûsítése. Ennek érdekében a jövõ évtõl hosszabb idõtartamra
vonatkozó nyílt pályázat keretében hirdetjük meg a fenti létesítmények bérletét.
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A közlekedésbiztonság javításával kapcsolatban négy
helyszínen tartottunk bejárást. A 85-ös fõúton a buszmegállóhoz gyalogátkelõhely létesítése sajnos nem kivitelezhetõ, a
temetõnél a biztonságosabb kanyarodás érdekében felvettük
a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel. Az óvodánál
és a fertõdi kanyarban a gyalogátkelõhely létesítésére vonatkozóan megkaptuk az FROAD Kft. tervezõi árajánlatát, mely
szerint a 2 kijelölt gyalogátkelõhelyre vonatkozóan az engedélyezési terv elkészítése 1.270.000 Ft+ÁFA. Amennyiben a munkaközi egyeztetések kapcsán kiderül, hogy csak 1 átkelõhely
létesíthetõ, úgy a tervezés költsége 700.000 Ft+ÁFA összegre
módosul. Az ajánlat tárgyalása a december 17-i testületi ülés
napirendjén szerepel.
Néhány szóban szeretnék beszámolni jövõben megvalósuló
pályázatainkról.
Az orvosi rendelõ korszerûsítésére jövõre kerül sor, a
fejlesztéshez elnyert támogatás összege 10.208.089 forint. A
kivitelezési munkák miatt az orvosi rendelõt rövid idõre
biztosan be kell zárnunk. A fertõszentmiklósi rendelõbe való
átjutást a petõházi rendelési napokon kisbuszunk segítségével
fogjuk biztosítani.
November 11-én érkezett meg a támogatói határozata a
Magyar Falu Program keretében beadott Önkormányzati utak
felújítása címû pályázatnak, melynek eredményeként
15.999.868 forintot tudunk útépítésre fordítani a Dombföld
utcában. A kivitelezésre a jövõ évben kerül sor.
A közelgõ karácsonyra készülõdve igyekeztünk közterületeinket is ünnepi díszbe öltöztetni. Intézményeinknél kigyúltak a karácsonyi fények. A templom melletti betlehem idén is
megállásra készteti az arra járókat. Új kezdeményezés, hogy a
játszóteret kis adventi parkká varázsoltuk. Köszönjük Horváth
Erikának, hogy vállalta a képek festését, Hadarics Csabának
és Kovács Józsefnek a táblák felállításában és megvilágításában végzett munkáját. Köszönjük továbbá Kóbor Csaba alpolgármester úrnak, hogy segített ünnepi díszbe öltöztetni településünket.

Végezetül áldott, békés karácsonyi ünnepeket,
és boldog eredményekben gazdag új esztendõt
kívánok a Petõházi Krónika Olvasóinak!
Lévainé Soós Klára
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Köszöntöm a Petõházi Krónika
Tisztelt Olvasóit!
Az idei év plusz feladatokat állított Hivatalunk elé, két választásra
is fel kellett készülni munkatársainknak, 2019. május 26-án az
Európai parlamenti, míg 2019. október 13-án a Helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választására került sor.
Utóbbi nagy változást hozott mind az önkormányzat, mind
a közös hivatal életében.
A változásokról részletesen a polgármesteri beszámolóban
olvashatnak.
A 2019. évben az önkormányzat által megvalósított fontosabb beruházások a következõk voltak:
Az önkormányzati kisbusz meghibásodása miatt motorcserére volt szükség bruttó 1.587 e. Ft. összegben, strand felújításra
bruttó 29.210 e. Ft-t fordítottunk. A vasútállomáson intelligens
váróterem került kialakításra, 749 e. Ft értékben. Óvoda lábazat
és lépcsõ felújítására 717 e. Ft-ot, az iskolába mosogatógép és
konyhaszekrény vásárlására 1.028 e. Ft-ot fordítottunk. A Velux
csomópont megvilágítási költségeire 22.279 e. Ft. került
kifizetésre, földterület vásárlásra telkesítéshez 17.500 e. Ft.
Közmûvesítésre 24.835 e. Ft-ot, temetõbe urnafal felállítására
250 e. Ft-ot, orvosi rendelõ pályázat elõkészítésére, tervezésére
260 e. Ft-ot fizettünk ki. Az önkormányzati telkek iránt
továbbra is nagy az érdeklõdés, Petõháza Község Önkormányzata Képviselõ-testülete az idei év során megbízta a Regioplan
Környezet- és Településtervezõ Kft.-t Petõháza rendezési
tervének felülvizsgálatára, melynek többek között célja, új
telkek kialakításának megteremtése.
A Strand és a Panzió hasznosítására 2018. évben kötött
szerzõdés 2019. december 31-én lejár, fenti ingatlanok hasznosítására a Képviselõ-testület új pályázatot írt ki.
A 2019. évben az Önkormányzat az alábbi pályázatokat
nyerte el: a Magyar Falu program keretében meghirdetett orvosi
rendelõ pályázatra 10.208 e. Ft támogatást kaptunk, jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázatán 500 e. Ft-ot nyertünk.
Szociális tûzifa pályázaton 40 erdei m3 keménylombú tûzifát
nyertünk 863,6 e Ft értékben. Önkormányzati tulajdonú utak
felújítására 16 millió Ft-ot, Kiegyenlítõ bérrendezési alap támogatásra 5.335,2 e. Ft.
Szociális támogatások: A felsõfokú oktatási intézmények
nappali tagozatán tanuló 11 fõ hallgatót Bursa Hungarica ösztöndíj
rendszerben 2.500 Ft/hó/tanuló összeggel támogatjuk.
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A nyugdíjasokat évente 2 alkalommal támogatjuk, Karácsonykor 4.000 Ft/fõ, Húsvétkor 3.000 Ft/fõ vásárlási utalvánnyal. Kb. 240 fõ részesülhet idén ebben a támogatásban.
Itt hívjuk fel a kedves nyugdíjasaink figyelmét, hogy nyugdíjba lépésük idõpontját az önkormányzat felé jelezni szíveskedjenek, mert errõl az önkormányzat más úton nem értesül.
Beiskolázási támogatásként 1.780 e Ft került kifizetésre,
az általános iskolai tanulók 10 e Ft, a középfokú és felsõfokú
intézmények tanulói 20 e Ft támogatást kaptak.
Az óvodás és általános iskoláskorú gyerekek ajándékozása
2.000 Ft/fõ összegben történik karácsonykor.
A már említett szociális tûzifa programban a szétosztás szociális alapon mûködik, a korábbi évek gyakorlata szerint.
Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatot valamint a házi
segítségnyújtást a Fertõd Mikro-Térségi Szociális Intézményi
Társulás keretében oldjuk meg, kb. 1 millió Ft/év mûködési
hozzájárulást fizetünk a szolgáltatásokért.
Egyesületek, alapítványok társintézmények támogatása:
Petõházi Sport Egyesület 9.500 e Ft, Oázis Kft 18 millió Ft,
Néptánc 270e Ft, Fertõszentmiklós Iskola / Tehetséges tanulók
alapítvány 30e Ft, Petõházáért Közalapítvány 1.890 e Ft,
Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület 1 millió Ft, Önkéntes Tûzoltó
Egyesület 1.534e Ft, Horgászegyesület 600e Ft, Fekete Párduc
Pizzéria Kkt. - Strand 3 millió Ft, Polgári Kör Egyesület 385 e.
Ft támogatásban részesült.
Önkormányzatunk pénzügyeit a Takarékbank Zrt.-nél intézzük,
a részesedések nyilvántartási értéke az elõzõ évhez képest nem
változott, Vízmû Zrt.: 3.985 e Ft, Magyar Cukor Zrt.:57.867 e Ft,
névérték: 102.465 e Ft, Oázis Kft 3.000 e Ft. A Magyar Cukor Zrtnél ebben az évben osztalék bevételünk nem volt.
Pénzkészlet 2019.11.30-án: 145.612 e Ft (ebbõl 10.208 e.
Ft orvosi rendelõ pályázat, 16 millió Ft útépítésre már leutalt
támogatás)
A Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása az év
végi ünnepekre tekintettel a következõk szerint alakul: 2019.
december 23-31 között a Hivatal zárva tart. Sürgõs ügyben a
20/226-2212-es telefonszámon vagyunk elérhetõek munkanapokon 10-12 óráig.
A Petõházi Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi dolgozója és a magam nevében szeretnék Önöknek áldott békés
karácsonyt és boldog, egészségben gazdag új esztendõt kívánni.
Jegyzõ SzMSz szerinti helyettese
Kristófné Dr. Bors Beatrix
jegyzõi referens

Anyakönyvi hírek
Petõháza Község Önkormányzata 2019. szeptember 1.
napjától 2019. november 30. napjáig az alábbi anyakönyvi
adatokat közli:
GYERMEK SZÜLETÉS:
2019. október 4.
Czinder Flóra
2019. október 14.
Timár Anna Dóra
2019. november 22. Borbély Bence

HÁZASSÁGKÖTÉS:
2019. október 5.
Horváth Krisztina – Sipõcz Gergõ
2019. október 12.
Fekete Klaudia – Gergelyi Norbert
HALÁLESET:
2019. szeptember 24. Rabi Ferenc
2019. szeptember 28. Iváncsics Gusztávné
2019. november 11. Schubert Árpád Lajosné
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Kedves Olvasó!
Nagy szeretettel és tisztelettel mutatom be Önöknek képekben a Nefelejcs Nyugdíjas
Egyesület életét. Remélem, hogy programjainkról összeállított fotókat nézegetve, a fiatal
nyugdíjasok is kedvet kapnak és csatlakoznak Egyesületünkhöz.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt klubunkba!

Petõházi
Karika-Túra
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A Petõházi Karika Túra
évadnyitó kerekezése Hidegségre

Igen, bármilyen furcsának is tûnik, 2019.10.26-án indult
évadnyitó kerekezésre a Petõházi Karika Túra csapata. Mivel
nagyon sok ötlet és túracélpont merült fel tervként, muszáj
volt minél elõbb elkezdeni a megvalósításukat, így nem tudtuk
már kivárni az új évet. Jobb idõt nem is választhattunk volna
ehhez a kis kiruccanáshoz, verõfényes napsütésben indultunk
a petõházi általános iskola elõl fél kettõkor. Fertõendréd felé
vettük az irányt, hogy onnan már egészen úti célunk eléréséig
teljesen biztonságosan, autóktól mentesen az idén júniusában
átadott biciklis úton taposhassuk a pedáljainkat.
Elsõ állomásunk Fertõszéplakon volt a templomnál, amelynek
alapkövét Széchényi György püspök tette le 1728-ban. A
templom elõtt találhatjuk még a Kálváriát és a Szent-Szív
emlékmûvet és a háta mögötti ligetben szintén sok a nézelõdni
való: I. és II. világháborús emlékmûvek és a Mária szobor. A
templom egyik, jelzés nélküli harangjáról a legenda azt tartja,
hogy egy bika ásta ki a Fertõ iszapjából. Az oltár mögött pedig
található egy bot, amihez szintén egy legenda fûzõdik.
A fertõszéplaki templom berendezése a 18. századból való.
A templommal szemben áll az egykori Széchényi-kastély. Itt
született 1754-ben Széchényi Ferenc, a Nemzeti Múzeum
alapítója, a legnagyobb magyar, Széchenyi István édesapja.
Miután Széplak 1771-ben visszaszállt az Esterházyakra, az
épületet magtárnak használták. Napjainkban a kastély részben
felújításra került, de a következõ évek feladata a teljes rekonstrukció és az épület tartalommal való megtöltése. A jövõben
szálláshelyek és a Fertõ-táj Világörökség Központ kap otthont
a kastélyban.
Innen nem sokat kellett kerekeznünk a következõ megállónkhoz. Nem messze a falutól rögtön az út mellett van egy
kisebb erdõsáv. Az erdõ mellett lekaszált füves út vezet minket
be az erdõbe, ahol egy fekete márvány obeliszket találhatunk.
A Csonka Torony Herczeg Esterházy Miklósné, született Gróf
Cziráky Margitra emlékeztet, amit örökké áldott emlékének
jeléül készítettek.
Cziráky Margit grófnõ és Miklós Pál herceg nagy boldogságban éltek. A házaspár munkálkodásának köszönhetõen a
19. század fordulóján élte Eszterháza (Fertõd) második fénykorát, a kastély felújítására a fiatalasszony teljes hozományát

áldozta. A környéken
ma is legendák keringenek szépségérõl, kedvességérõl, életszeretetérõl, és jóságáról,
amellyel az elesetteket
támogatta.
A hercegné gondosan törõdött cselédei
életével is: ingyen tûzifát, tejet biztosított
nekik. Bevezettette a
cselédlakásokba a villanyt és a vizet. Az úrnõt közvetlen asszonynak ismerték: bement a
cselédek konyhájába
is, hogy megkóstolja a fõztjüket, míg más birtokokon jóval
szegényebb körülmények között élt akkor a nép. Igazi keresztény volt, õ alapította az óvodát és az iskolát. Öt gyermeket
szült a hercegné, az utolsó gyermek, Bernadett születése után
hunyt el nem sokkal, (a szülés miatt) 36 éves korában.
A kiserdõbõl visszatérve a biciklis útra Hegykõ felé indultunk, ott is konkrétan a nemrég megnyílt Kerékbárt céloztuk
meg, hogy ott egy kicsit megpihenjünk és megkóstoljuk az
eddig csak fotón látott finomságokat. Nagyon nehéz volt a
választás: óriáspalacsinták sós és édes változatban, piték, melegszendvicsek, paninik sokasága okozott némi fejtörést. Meg
is beszéltük, hogy többször kell erre járnunk, hogy az étlapot
végigkóstolhassuk.
Innen újult erõvel pattantunk ismét nyeregbe, hiszen volt
még látnivaló. Egészen Hidegségig tekertünk, a nagycenki
leágazónál átsétáltunk a túloldalra, a Plébánia-Papkertbe, ami
egy különleges természeti látnivaló és szakrális hely egyben,
amely a Fertõ körüli kerékpárútról könnyen elérhetõ pihenõhelynek is alkalmas.
(Folytatás a 6. oldalon!)
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(Folytatás a 5. oldalról!)
A területen 21 forrás fakad, amelyek vizét lassítják és
visszatartják. Az így kialakult tavakban és mocsarakban
háborítatlanul tudnak szaporodni a Fertõ-táj kétéltûi
(kecskebéka, tavi béka, barna varangy), a környezõ vadgyümölcs fákon pedig madarak fészkelnek: találkozhatunk itt széncinkével, fekete rigóval, nagy fakopánccsal, õszapóval is. A
több mint két hektáros terület nagy része erdõ, de találunk itt
felújított kápolnát, játszóteret, üvegházat, tavakat, lombházat,
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szabadtéri színpadot. A kert különlegessége egy kõvel kirakott
mélyedésbe helyezett Mária-szobor, a Szûzanya barlang is.
Miután végigjártuk a kialakított sétautakat ismét nyeregbe
szálltunk és nem volt más dolgunk, minthogy épségben
hazaérkezzünk. Búcsúzáskor mindenki egyetértett a megállapítással, hogy mai évadnyitó kerekezésünk néhány óráját jó
idõben és jó társaságban tölthettük el. Kíváncsian várjuk a
folytatást!
Némethné Schubert Éva

Karika Túra újból útra kel
Két év kihagyása után újból kerékpárra pattantak Petõháza
sportra, mozgásra és a családias hangulatra éhes lakói.
A jövõ évi program megtervezésére és lebonyolítására
vállalkozott Némethné Schubert Éva és Horváth Péter. Mindketten nagy kerékpározók, túrázók a maguk területén. Itt
szeretném megköszönni Nekik az eddigi pozitív hozzáállásukat.
A már bevált módszer alapján válogattuk ki közösen a jövõ
évi úti célokat, megfûszerezve egy erõt próbáló túrával is.
A tavasz beköszöntével már kezdjük is a bemelegítést a
Petõháza-Hegykõ távolsággal. Ilyen kisebb túrákból lesz több
is, amit a programtervezetbe nem írtunk bele, mivel ezek a
viszonylag kevés kilométerrel járó programok idõjárás függõek
lesznek.
A hosszabb idõtartamok, tehát inkább egy egész napos
kirándulásnak felfogható túrák általában 60-70 km távolságúak
lesznek. Ilyenkor reggel elindulunk és késõ délután érkezünk
haza. Ezek például a Petõháza-Osli, Petõháza-Zicksee és
Petõháza-Andau útvonalak. Ebbõl két helyen már voltunk, a
harmadik (Osli) úti cél egy új program lesz a repertoárunkban.
Újdonság lesz még egy napfelkelte megtekintése is a közelben, hiszen ilyen úti célunk még nem volt. A lényeg, hogy
nagyon korán, még sötétben útra kelünk, s nem messze a
falunktól megállunk, leterítjük pokrócainkat, kinyitjuk az
elemózsiás kosarainkat és együtt, egy közös reggelivel tekintjük meg a felbukkanó napsugarak elsõ fénycsóváit. Majd világos nappal hazatekerünk egy újabb, felejthetetlen élménnyel
a szívünkben.
Szeretnénk ezeken a programokon felül kenutúrát szervezni,
szalonnát sütni és adventi vásárba utazni.
A jövõ év két nagy fõ programja a Tisza-tó letekerése, ami

ÜNNEPI MISEREND
DECEMBER 22.
DECEMBER 24.
DECEMBER 25.
DECEMBER 26
DECEMBER 29.

DECEMBER 31.
JANUÁR 1.
JANUÁR 6.

9:30
20:30
9:30
9:30
9:30

ADVENT IV. VASÁRNAPJA
SZENTESTE
KARÁCSONY
KARÁCSONY
SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA,
SZÛZ MÁRIA ISTENANYASÁGA
EGYBEN HÁLAADÁS
—— NEM LESZ SZENTMISE
9:30 ÚJÉV
9:30 VÍZKERESZT

összesen 65 km lesz, illetve egy új, erõt próbáló esemény, a
Kékes csúcsának meghódítása lesz.
A Tisza-tó egy családias hangulatú esemény, ami 2020.
május 22-23-24-én lesz. Pénteken délután érkezünk, amit egy
rövid kerékpártúra követ. Szombaton pedig nyeregbe pattanunk és megtekintjük a Tisza-tó világát. Vasárnap délelõtt
egy kis biciklizés után útra kelünk és hazaindulunk.
A Kékes csúcsának meghódítására azoknak a jelentkezését
várjuk, akik szeretik a kihívásokat, megpróbálják a saját határaikat feszegetni és nem utolsó sorban szeretnek a magasságkülönbséggel hadakozni. E program mellett, aki a Kékesre
akar tartani, de nem igazán kerékpáron gondolta annak megtekintését, egy bakancsos túrát javaslunk. Ennek az egynapos
kirándulásnak a részleteit pontosítjuk, és még idõben tájékoztatunk minden érdeklõdõt.
Egy valamit szeretnék még megosztani a kedves Olvasóval.
Ha érez indíttatást, hogy ezeken a programokon részt vegyen
és velünk tartson, de kisiskolás még a gyermeke, vagy akár
már kirepült a szárnyai közül, ne habozzon, jöjjön el egyedül,
otthon hagyva családtagjait, hiszen itt ebben a csapatban senki
nincs egyedül! Az együtt töltött programok mindig bensõséges
hangulatúak szoktak lenni, tehát olyanok vagyunk, mint egy
nagy család.
Ja, és ha az a kifogás, hogy a kisgyermeke lehet, hogy nem
bírja a túra hosszúságát, jelzem, ezek a gyermekek tele vannak
életerõvel, energiával, mozgásigénnyel. S ha nem egyedül vannak, hanem egy csapatban, akkor ez az erõ többszörösen meghatványozódik! Tehát félre a kifogásokkal, jövõre várunk Mindenkit sok szeretettel a Karika Túra csapatába.
Csiszár Renáta
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Tutanhamon látogatása a Karika Túra csapattal

2019. december elsõ napján került sor a Karika Túra rendhagyó kirándulására. Ezen a fagyos reggelen ugyanis nem
kerékpárral indultunk útnak, hanem buszra szálltunk, hogy
Budapesten 30 fõs csapatunkkal töltsünk el egy napot. Mivel
tudtuk, hogy sok energiára lesz szükségünk a nap folyamán,
megálltunk a vértesszõlõsi McDonalds-nál, hogy aztán
jóllakottan és felfrissülve érkezzünk meg fõvárosunkba.
Ádvent elsõ vasárnapja lévén a Szent István Bazilika mellett
megrendezett Ádvent Bazilika elnevezésû vásárt céloztuk meg.
A buszról leszállva már magával ragadott minket a bazilika

Egyházközségi hírek

hatalmas mérete. Közelebb sétálva pedig a téren nyüzsgõ forgatag szippantott minket magába, ahol a zene, az illatok és a
fények által létrejött atmoszférában sétálhattunk és élvezhettük
a különleges gasztonómiai kínálatot. Természetesen megtekintettük a bazilikát belülrõl is és felmentünk a bazilika
kupolája köré épített panoráma kilátóba is.
2 órakor átsétáltunk a Tutenhamon kiállításra. Ez a kiállítás
lehetõvé tette számunkra, hogy újra felfedezzük a kincseket
és a temetkezési tárgyakat olyan elrendezésben, ahogyan azokra rátaláltak 1922-ben. Teljes pompájában csodálhattuk meg a
leleteket: az arany szarkofágokat, királyi ékszereket, istenfigurákat, õsi szobrokat és persze közelrõl szemlélhettük meg Tutanhamon világhírû arany halotti maszkját is. A kiállított tárgyak
mellett olvasható leírások, a moziteremben megtekinthetõ vetítés és az audioguide-dal hallgatott történetek segítségével közelebb kerülhettünk a kb.3300 évvel ezelõtt nyugalomra helyezett fáraó életéhez.
A kiállítás megtekintése után buszra szálltunk és gyönyörködtünk a meseszépen kivilágított Budapestben. Kicsit
megfáradva, de felejthetetlen élményekkel gazdagabban érhettünk haza errõl a szinte földrészeket átívelõ kirándulásról,
amikor is az ádventi vásár hûvös tündérvilágából átsétáltunk
az ókori Egyiptom titokzatos világába.
Némethné Schubert Éva

AZ ÜNNEPLÉS MÛVÉSZETE
JÉZUS SZÜLETÉSÉT ÜNNEPELNI…

Elõfordult már kereszténységünk történelmében hogy õsi
„pogány” ünnepeket keresztény tartalommal kezdtek megtölteni és egy idõ után hivatalosan is egyházi ünneppé váltak,
például Vízkereszt ünnepe. De fordítva is történhet, amikor egy
sok évszázados hagyományt, ami keresztény üzenetet hordoz,
reklám és üzleti célra használnak, nem törõdve annak eredeti
tartalmával, üzenetével. Az ádventi idõszak arra rendeltetett,
hogy felkészítse a hívõket karácsony méltó megünneplésére. A
fontos eseményekre mindig kell hogy jusson elõkészületi idõ.
A sportoló készülhet olimpiára, amit négyévenként rendeznek.
Egy hangszeren tanuló iskolás készülhet úgynevezett növendékhangversenyre, amelyet kéthavonta szoktak szervezni. És
készülhetünk egy hétvégi biciklitúrára, amelyre a jármûvünket
megfelelõen alkalmassá tesszük. A sort sokáig folytathatnánk,
mi mindenre szoktunk készülni. Azért is szeretem az ádventi
úgynevezett hajnali miséket, mert félhomályban kezdõdnek.
Sõt néha teljesen sötétben, még az Úrangyala imádság alatt, és
csak utána kapcsolnak fel annyi villanyt, hogy még lássuk a
szövegeket, amelyeket fel kell olvasnunk vagy énekelnünk az
ádventi liturgia során. Ádvent még nem a karácsony ünneplése.
Ádventben fõleg az ószövetségi olvasmányok szólnak arról,
hogy Isten milyen gondosan készítette elõ, hogy egyszer
Betlehemben megszülessék Jézus, mint a világ Világossága,
mint a világ Megmentõje. Hogy jól ünnepeltünk-e, azt nagyon

is le lehet mérni, miután véget ért a karácsonyi idõszak. Amikor
véget érnek majd az ünnepi összejöveteleink jobb lett a világ
körülöttünk? Több lett a szeretet bennünk és családunk körében?
Más szemmel nézünk erre a világra, és jobban látjuk mi a
lényeges életünkben?
Áldott, békés, örömteli, és kegyelemteljes Karácsonyi
ünneplést kívánok a Petõházi Krónika minden olvasójának!
Varga Imre
plébános
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Megemlékezés

Október 23-án 18 órakor kezdõdött az ünnepség a Közösségi Házban, melyen az 1956-os forradalom és szabadságharc
eseményeire és hõseire emlékeztünk. Jó érzés volt számunkra,
hogy nagyon sokan ünnepeltek velünk, külön örömet jelentett,
hogy a közönség soraiban sok kisgyermek is helyet foglalt.
Az ünnepséget a Himnusz hangjai nyitották meg, majd az
iskola negyedik osztályosainak versmondását hallhattuk. Ezt
követõen Lévainé Soós Klára polgármester asszony ünnepi
köszöntõjével folytatódott a megemlékezés. Köszöntõjében
külön kitért az 56-os petõházi eseményekre, melyeket visszaemlékezésekbõl tudunk:
„Október 23-án már a kampány idõszaka zajlott a Petõházi
Cukorgyárban. Ennek megfelelõen három mûszakos üzemrendben mûködött a gyár. A budapesti események híre estére ide is
elért. Visszaemlékezésekbõl tudjuk, hogy az éjszakai mûszakra
Fertõendréd felõl érkezõ munkások csoportba verõdve zászlóval, énekelve érkeztek a gyárba. Úgy tudjuk, hogy néhány
napig a cukorrépa feldolgozása is szünetelt, ahogy itt Petõházán
mondták „leállt a gyár”. A közintézményekrõl, a gyárról, illetve
a mai Közösségi Ház épületében egykor mûködõ üzemi konyha
és kultúrház homlokzatáról is leverték a vörös csillagot. A
helyi eseményekhez és szereplõkhöz tartoznak azok a fiatalok,
akik az iskola elõtti artézi kút beton peremére felállva forra-

dalmi jelszavakat kiabáltak, kezükben a lyukas zászlót lengették. A lakosság ellenszenve a hatalom helyi képviselõi irányában nyilvánult meg. Petõházán szervezett tüntetésrõl nem tudunk, de hallottunk visszaemlékezést, mely szerint a fertõszentmiklósi Nádgyártól indult egy tüntetés, amely Petõházán is áthaladt Fertõd irányába. Ehhez többen is csatlakoztak
a helyiek közül.
Az események átélõi közül többen meséltek a 85-ös számú
fõúton vonuló szovjet tankokról, melyek közül egy a faluba is
bejött, a cukorgyár és a vasút épülete közelében állt meg, és
várakozott.
A forradalom leverése után fõként egyszerû munkásembereket jelöltek meg szervezõknek, „bûnbaknak”. Közülük többen
a megtorlástól való félelembõl elhagyták az országot. Családjuk kettészakadt. Sokáig csak a soproni állomáson, a vonatok
ablakaiból integethettek, s találkozhattak néhány percre az
itthon maradottakkal.”
Az ünnepi beszéd után a Gyõri Nemzeti Színház mûvészei
léptek a színpadra. Mûsorukban korabeli történetek keltek életre,
versben, prózában idézték fel a forradalom hangulatát, eseményeit.
Különösen megható pillanatok voltam, amikor a közönség a
mûvésznõvel együtt énekelte a Honvágy dal refrénjét. A megemlékezést a Szózat hangjai zárták.
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Õszi tábor

Az õszi szünet elsõ napjának reggelén nagy volt a nyüzsgés
a Közösségi Háznál. Az érdeklõdés az õszi tábornak szólt,
melyet október 28-án és 29-én tartottunk. A résztvevõ
gyerekek létszáma minden várakozásunkat felülmúlt, hiszen
ennyien még soha nem vettek részt programjainkon. 62 nebuló
döntött úgy, hogy velünk tölti a szünet elsõ napjait, a táborozók
között kicsik és nagyok, alsósok és felsõsök is voltak egyaránt.
A hétfõ a kézmûvességrõl és a játékról szólt. A foglalkozásokat népi iparmûvészek vezették. Irányításukkal megismerhették gyermekeink a nemezelés és a szalmafonás technikáját.
Mutatós nemezlabdák és esztétikus szalmadíszek készültek a
kitartó és szorgalmas munka eredményeképpen. Az alkotás
mellett jutott idõ játékra is, nem maradhatott ki a repertoárból
a kidobó, amely a legnagyobb kedvenc minden táborban.

Kedden Gyõrbe kirándultunk. Az utazás megszervezése sem
volt egyszerû, hiszen két buszra volt szükségük a nagy létszám
miatt. Úti célunk a trambulinpark volt, ahol a mozgásé volt a
fõ szerep. Gyermekeink elszánt lendülettel vették birtokukba
a játékokat és fáradhatatlanul tették próbára ügyességüket a
különféle kihívásokkal tûzdelt pályákon, trambulinokon. A
kétórás játékidõ letelte után, mindenkinek jól esett a hotdog,
melyet hazaindulás elõtt jóízûen fogyasztottak el.
Sajnos Gyõrbe nem tudott velünk jönni Julika, a fotósunk,
mi, táborvezetõk pedig elfeledkeztünk a fényképezésrõl, ezért
errõl a programról sajnos nem készült képes dvokumentáció.
A hétfõn készült fotók azonban ékes bizonyítékai a jókedvnek,
a derûnek, mely táborunkat jellemezte.
Lévainé Soós Klára

Petõházi
Krónika

10. oldal

Krónika

Sári segített a Mikulásnak

Egy új ötlettõl vezérelve, december 6-án a Mikulás nemcsak a helyi iskolába és óvodába látogatott el a délelõtt folyamán, hanem a sötétség beálltával az itt élõ gyermekekhez,
nagyszüleiket meglátogató unokákhoz is. A Petõházára érkezõ,
vagy a falun áthaladó autósok figyelmét is felkeltette a falu
utcáit lovas kocsin járó Mikulás.
Horváth Zoltánnak, Nagy Viktornak és legfõképpen Sárinak (a békés tulajdonságú lónak) köszönheti a Mikulás, hogy
a havas tájon otthagyva rénszarvasait, szállt át erre a (kifejezetten a Mikulás számára feldíszített) kocsira.
Nagy volt az izgalom mind a szervezõk, mind a Mikulásvárók szemszögébõl, hiszen ilyen még nem volt Petõházán.

Az utcán, a kis kezekben tartott lámpást meglátva, megállt a
kocsi és a Mikulás pár kedves szóval fogadta a kicsiket. A Manók
segítségével kis ajándékok kerültek a gyermekek apró kezeibe.
Az elõzõleg kiadott térkép szerint haladt az utcákon, csomagjai lassan elfogytak, majd célját elérve, és saját szánjára átszállva
békésen haladt szarvasaival otthonába a messzi Lappföldre.
Csiszár Renáta
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Játszóház

Minden évben a játszóház nyitja meg adventi rendezvényeink sorát. November 28-án ismét megtelt a Közösségi Ház.
A gyermekzsivaj, az izgatott készülõdés hangulata töltötte be
a nagytermet. Az asztalokra kihelyezett munkadarabok csalogatták a gyerekeket és a felnõtteket egyaránt, hogy ollót, ragasztót fogva kézmûveskedésbe fogjanak. A munkát az óvó
nénik, tanító nénik és a gyermekjóléti szolgálat munkatársai
irányították. Idén is izgalmas tevékenységek várták kis vendégeinket. Az elkészült cserépfigurák, dísztárgyak, mind-mind a
közelgõ ünnepek hangulatát idézték. Óriási sikere volt a mézeskalács díszítésnek. Az elkészült finomságokat jóízûen majszolták a gyermekek. Köszönjük a nyugdíjas egyesület tag-

jainak, hogy idén is vállalták a mézes kalácsok sütését, mellyel
sok örömet és boldog perceket szereztek „kis alkotóinknak”!
Izgatott készülõdés volt tapasztalható az iskolások szüleinek
asztalánál is. Itt készültek azok a kézmûves termékek, melyek a
Mikulásdélutánon az iskola standjának portékáit képezték. Ezeket
vásárolhatták meg vendégeink a december 8-i rendezvényen, a
bevétel összegét pedig az iskola céljaira fordítják majd.
Köszönjük a játszóházban közremûködõk segítségét, hiszen
sok boldog pillanatot szereztek a gyermekeknek. Jó volt látni
az alkotás örömének csillogását a kis gyermekszemekben, látni
az elégedett mosolyt az arcokon!
Lévainé Soós Klára
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Helytörténet
Kedves Olvasó!
A 2018. decemberi Krónikában olvashatták Dr. Kovács
Károlyné Lívia „Emlékfoszlányok a tündérkertbõl” címû
írásának elsõ részét. Lívia, aki gyermekéveinek nyarait
Petõházán a nagyanyjánál töltötte, a Hazaváróra küldte el
visszaemlékezését. Helytörténeti rovatunkban az „Emlékfoszlányok” befejezõ részét olvashatják!
Mikor ötödikesek lettünk, különleges érzés kerített hatalmába: egyrészt tetszett, hogy már felsõsök vagyunk, másrészt
újra „kicsik” lettünk, hiszen mi voltunk a legkisebbek a felsõ
tagozaton. Már nyáron próbáltam elképzelni, milyen lesz a
sok új tanárral találkozni és mindegyikhez alkalmazkodni.
Persze, a felsõsök ijesztgetése is benne volt ebben a – nyugodtan mondhatom – szorongásban, de alapjában véve nagyon
vártam az iskolakezdést.
Az osztályfõnököm magyart tanított, becsületesen, de úgy
éreztem, hogy minden belsõ tûz nélkül, ami miatt nekem sokszor hiányérzetem támadt. A tananyagot korrekten átvettük –
ami persze nem kevés a mai világban sem, de úgy éreztem,
semmi több... Nekünk még jutottak tanár bácsik is a sok tanár
néni mellett: férfi tanár tanította a matematikát, kémiát, fizikát
és a tornát. Új osztálytársak is megjelentek szeptemberben,
esetenként a város másik végébõl is jártak be a Vörösmartyiskolába. Az okát is megmondták ezek a gyerekek: „Szüleim
azért írattak át ide, mert itt tanít Puskás Zoltán, a város legjobb
matek tanára.” Ezek után nagy szorongással vártuk az elsõ
matek órát, ami nagyon gyorsan elközelgett. Reszkettünk, mint
a nyárfalevelek, mikor belépett Zoli bácsi. Bemutatkozott,
majd rögtön elkezdett feleltetni, mégpedig nagyon sajátosan:
az egész osztály állt, õ sétálgatott köztünk, és közben kérdezgetett. Egyszerû dolgokat, az alsós anyagot mintegy fél óra
alatt „átvettük”, aki nem tudott jó választ adni, annak le kellett
ülnie. Végül, egyre kevesebben maradtunk állva, már rajtam
kívül csak két osztálytársam. Ekkor a kérdezgetés abbamaradt,
a mi nevünket megkérdezte és – nem megdicsért! – figyelmeztetett, hogy most csak idõhiány miatt nem kerültünk a többiek
sorsára, ne bízzuk el magunkat... Külön kért egy definíciós
füzetet – legtöbbünk akkor hallotta elõször ezt az idegen szótebbe írtuk a meghatározásokat, néhányat minden nap felírtunk,
ami a következõ óra elsõ öt percében gyors kikérdezésre került.
Ma is élénken él bennem az elsõ óra izgalma és érdekessége,
amikor lelkünkre kötötte, hogy a matematikában nagyon fontos az egyértelmûség, ehhez sok szabályt meg kell tanulnunk,
de utána éppen ez, a szabályok által felépített rend fog minket
segíteni. Ma már tudom, mennyire igaza volt. Ennek jegyében
rögtön az elsõ órán feladta másnapra a görög ábécé felét (kisés nagybetûket, írott és nyomtatott formában!). Emlékszem,
még reggel is átnéztem, sokat foglalkoztam vele. Másnap kikérdezte az egész osztályt, csak ketten kaptak egyest, a többiek mind képesek voltak megtanulni és a szülõknek sem jutott
eszükbe panaszkodni, hogy ez egy kicsit sok a gyereknek...
A mértanban addig nem haladtunk az anyaggal, míg mindenki el nem sajátította a pontos szabályokat: síkidomok
csúcsainak, szögeinek oldalainak a szabályos jelölését. Kedvenc szavajárása volt: „Fiam, nálam az elégtelenért is meg
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kell dolgozni!” Ami azt jelentette például egy geometriai bizonyításnál, hogy a diáknak fel kellett szabatosan mértani nyelven írnia a bizonyítandó tételt, valamint a rendelkezésre álló
pontos adatokat. Utána egy hosszú egyenes vonal, alatta kezdõdhetett a tétel bizonyítása, már ha tudta a nebuló; de eddig
mindenkinek el kellett jutnia. Hihetetlen elõnyt és biztonságot
jelentett ez a precíz munka, amit mindannyian – ki gyorsabban,
ki lassabban – elsajátítottunk. Mindig szerettem a matekot
addig is, de nem azért, mert érdekesnek találtam, hanem azért,
mert számomra ez volt az a tárgy, amit nem kellett tanulnom,
egyszerûen tudtam, elég volt az órai magyarázat. Itt megváltozott a helyzet, rájöttem, mennyire nem tudok semmit és milyen
szép is lenne, hogy ebben a tárgyban nagyon jól eligazodnék.
Ambicionáltam magam, szüleim nagy csodálkozására és apám
nagy örömére a matekkal egyre többet foglalkoztam „csak
úgy”, szorgalomból Zoli bácsi hatására. A második félévben
már indult matek szakkör is, ami megfelelõ terepet adott ennek
a felébredt pluszérdeklõdésnek. Nem lehetett akárkinek beiratkoznia az ingyenes szakkörbe, csak annak, akit Zoli bácsi bevett. Egyfajta rangot jelentett – még a felsõbb osztályosok
elõtt is – szakkörösnek lenni...
Nagyon érdekes módszerei voltak, amikre gyakran emlékszek vissza az oktatás mai zavaros viszonyokat és „eredményeket” produkáló helyzetét látva. Már ötödik osztályban
bevezetésre került a „tanulópáros rendszer”, amit ma már nemcsak a diákoknak, de a tanároknak is el kell magyarázni, mit is
jelentett annak idején. Aki ötödikben félévkor matekból négyest vagy ötöst szerzett, azokat tanár úr egyszerûen beosztotta
a bukdácsoló diákok mellé, így kialakultak a tanulópárok.
Csak hármunknak volt ötöse, de négyese már többnek, így
valóban jól tudtak összeállni a párok. A jó tanuló iskola után
gyakorlatilag korrepetálta a gyengébbet, elkészítették a házi
feladatot közösen, az elméletet ki is kérdezte. Felelésnél, ha a
rossz tanulónak sikerült javítani, a párja dicséretet kapott, de
szidást is megkapta, ha a párja nem tudott. Azt hiszem, ott
szerettem meg a tanítást magát, ami a tulajdonképpen egész
további pályámat meghatározta. Ma már széles körben ismert,
hogy a legjobb módszer az ismeretek elsajátítására az, ha másokat próbálunk megtanítani rá. Nekem egy Judit nevû osztálytársam volt a tanulópárom, kettesrõl stabil hármasra tudtam
felhozni, amire nagyon büszke voltam. Eszembe jut ma is az
igyekezet, amivel többedszerre próbáltam mindig új alapokról
indulva vele megértetni valamilyen bizonyítást. Milyen nagy
volt mindkettõnk öröme, mikor elmondhatta: „Most már
értem!”
Azonban az ötösöknek más feladatuk is volt. Sokszor elhangzott felénk a figyelmeztetés: akinek tehetsége van valamihez,
kötelessége is azt tökéletesen kibontakoztatni! Ennek fényében
hatodik osztályban nemcsak a tanulópáros tanulás folytatódott,
hanem az ún. „osztálytanítás”. Ez azt jelentette, hogy hármunknak – akiknek ötösük volt matematikából – beosztás szerint
két-két napon (hiszen akkor még hatnapos munkahét volt)
negyed nyolcra kellett mennünk és az alattunk tanuló ötödikesek számára az éppen aktuális elméletet röviden átvettük és a
házi feladatokat is megbeszéltük. Gyakorlatilag nulladik órát
tartottunk mi az egész osztály elõtt úgy, hogy Zoli bácsi az
utolsó padban ült nap mint nap és csendben figyelt. Délután
az aznap „tanító” diákokkal megbeszélte az „órát”. Visszatekintve azt mondhatom, mindhárman eljegyeztük magunkat
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ezzel a szép tárggyal: egyikünk matematika tanár, ketten pedig
mérnökök lettünk. Rendkívül eredményesek voltak ezek a
módszerek, így volt lehetséges, hogy középiskolába kerülve
mindenki megtartotta az általános iskolából hozott jegyét matematikából, de a többség még javított is!...
* * *
Talán csak ennyit...Azzal szeretném zárni, hogy végtelenül
hálás vagyok a sorsomnak, hogy szeretõ családban nõhettem
fel, hogy gyermekkoromban nagyon sokféle élményben lehetett részem. Találkozhattam olyan emberekkel, élethely-

Tanulmányi séta
Egy õszi környezetismeret órán ellátogattunk Bencze Ági
néni és Alajos bácsi gyümölcs- és veteményes kertjébe.
A kedves fogadtatás után megtekintettük a zöldségeket,
majd a gyümölcsfák között tettünk sétát. Sok érdekességet
meséltek nekünk a növények gondozásáról tavasztól egészen
késõ õszig. Nagy örömmel kóstoltuk a zöldségeket, gyümölcsöket! A látogatás végén Ági néni fincsi sajtos tallérral is
megkínált minket. Nagyon ízlett mindenkinek!
Végül szeretnénk megköszönni azt is, hogy már második
éve csodaszép adventi naptárt készítenek nekünk. A szép
mézeskalács figurák és a belõle áradó illat közelebb hozza a
nehezen közeledõ ünnepeket!
Köszönet érte!
4.o.

Pályaorentációs nap
2019. november 19-én a pályaorientációs nap keretében a
kutyakozmetikus szakmával ismerkedtek a 2. osztály tanulói.
A petõházi BUKSI kutya-cica- kisállatkozmetikába látogattunk
el. Niki, a kozmetikus és Cuki, a bolognese kiskutya örömmel
fogtak minket. A szakma megismerése elõtt minden gyermek
egy arcmaszkot kapott Nikitõl, hogy a szálló szõr ne okozzon
problémát.
A nagy munkát Cuki szõrzetének megnyírásával kezdtük,
majd a fürdetés következett. A szõrzet szárítása után a „frizura”
pontosítását végeztük el. A 2. osztály a punk stílus mellett döntött, így Cuki feje tetején egy hosszabb tincs maradhatott. A
gyerekek mindvégig ügyesen bekapcsolódtak a munkafolyamatokba, a legbátrabbak pedig a fogak tisztítását is elvégezték
a kutyuson. A fül és a mancs tisztítása után újabb csinosítás
következett: fekete foltokat „varázsoltunk” Cuki hófehér bundájára.
Felejthetetlen napot töltöttünk a Buksi-szalonban, ahol igazi
élményeket gyûjtve ismerkedhettünk meg egy modern szakmával. Ezúton is szeretném megköszönni Rostáné Margl Nikolett meghívását, végtelen türelmét, és szakmai hozzáértését,
mellyel igazán elvarázsolta a gyermekeket. A játékos tanulás
mellett leckét kaptunk állatszeretetbõl és felelõsségvállalásból
is. Köszönjük!
Soós Katalin és a 2. osztály
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zetekkel, melyek a késõbbi életutamon szinte eligazító útjelzõként szolgáltak és szolgálnak mind a mai napig...
Miskolc, 2012. február
Dr. Kovács Károlyné
Köszönetemet fejezem ki Líviának, hogy az „Emlékfoszlányok a tündérkertbõl” címû visszaemlékezését közzétehettem!
Lévainé Soós Klára
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Pályaorientációs nap

Feki Webstúdió
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és azt is, hogy milyen játékokat játszott rajta. Norbi bácsi bemutatott nekünk egy érdekes játékot, amit az iskolában és otthon
is tudunk játszani. Nagyon érdekes, izgalmas nap volt. Köszönjük szépen a Feki Webstúdiónak a lehetõséget!
Hadar Rebeka és Pintér Amanda
3. osztály

Pályaorientációs nap alkalmából elmentünk a Feki Webstúdióba 2019. november 13-án. A recepción Vera néni, az irodavezetõ köszöntött minket. Elmesélte, hogy õ fogadja az
ügyfeleket, felveszi a csörgõ telefont és ügyeket intéz. Átvezetett minket a programozókhoz, ahol megnéztük, hogyan készül
egy weboldal. Attila bácsi megmutatta élete elsõ számítógépét

Pályaorientációs nap

A fodrászatban

A pályaorientációs napon az In Style Szépség – és Fodrászszalonban voltunk.
A fodrászat tele volt a hajvágás kellékeivel, samponokkal
és egyebekkel. Ceci néni egytõl egyig megmutatott mindent a
hajszárítótól a fésûig. A szolárium nagyon menõ, és egyben
irtózatos is volt számomra. Barni anyukája még be is kapcsolta
nekünk. Megnéztük a manikûrös nénit munka közben, és
persze a kozmetika sem maradt ki.
Végül búcsúzó tekintettel néztünk végig a szépen berendezett, kellemes hangulatú szalonban. Köszönjük szépen Ceci
néninek a finom cukorkát, és a látogatás lehetõségét.
Rádler Domonkos
4.o.
A fodrászatban
Egy borús õszi napon, amikor a foglalkozásokról volt szó,
az én osztályom az In Style Szépség – és Fodrászszalonban
tett látogatást.
Amikor a lányok csoportja elindult, akkor már nagyon
izgatott voltam. Az üzletben már felcsillant a szemem: „ Milyen
jó szakma a fodrászat!”. Ceci néni megmutatta nekünk a hajfestékeket, hajmosókat, a sokféle színû póthajat és még sok érdekes kelléket.
A mûkörmös néninél kicsit leragadtunk. Sok kérdést tettünk
fel, s kértünk tanácsokat az otthoni körömfestéshez.
Betekintettünk a szoláriumba is. Megbeszéltük a lányokkal,
hogy mi is ilyen szalont nyitunk majd.
Én nagyon jól éreztem magam! Nagyon szépen köszönjük
Ceci néninek, hogy bemutatta nekünk a fodrászat szépségeit.
Csigó Viola
4.o.
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Egészséget mindenkinek

Az áfonya jótékony hatása
Régen a nagy földrajzi felfedezések korában, amikor az elsõ
európai emberek kikötöttek az észak-amerikai kontinens keleti
partjainál, az ott élõ indián lakosok, az aranyon és egyéb tárgyakon kívül árucikként kínálták a frissítõ, enyhén fanyar ízû
piros bogyókat a nagy vízen keresztül jött embereknek.
Ezeket a bogyókat az elsõ telepesek cranberrynek, azaz
darubogyónak nevezték el, a ma ismert tõzegáfonyát. Elképzelhetõ, hogy a növény szárának és virágának formája emlékeztet
a daru nyakára és fejére. Az indiánok a tõzeglápokban gyûjtögették a vadon termõ áfonyát. Ezekben a lápokban a nedvesség
és a talaj magas savas kémhatása igen kedvez az áfonyának.
Az indiánok az áfonyaszemeket orvosságként, hústartósítóként és élvezeti cikként is hasznosították. Az akkori hosszú és
kíméletlen telek alatt kiváló tápanyag és vitamin forrás volt a
telepesek számára. Az 1620-as évektõl kezdõdõen, a termés
betakarítását megünnepelve, minden évben hálaadási napot
tartanak (Thanksgiving Day). E nap alkalmából a sültpulykát
áfonyaszósszal készítik el.
Az áfonyakivonatokat tartalmazó készítményeket napjainkban elsõsorban húgyúti fertõzések tüneteinek csillapítására
használják. Orvosi statisztikák szerint a nõk 20%-a szenved
újból és újból kiújuló húgyúti gyulladásban. A férfiaknál ritkábban jelentkezik, inkább idõsebb korban fordul elõ ez a betegség. Magát a betegséget az esetek 85 %-ban az Escherichia
coli (röviden E. coli) baktérium okozza. Vizeletürítéskor a tünetek égetõ érzés, alhasi fájdalom, majd rosszabb esetben véres
vizelet. A gyulladás krónikussá vagyis visszatérõvé válhat, ha
nem kezeljük idõben. Az érzékeny embereknél e betegség
megelõzésére több módszert is alkalmazhatunk pl. öltözzünk
melegen, igyunk elegendõ folyadékot, ne tartsuk vissza a vizeletet és fontos az idõbeni megelõzés terápiája.
Az áfonya pozitív hatása hasznos anyagai a gyümölcs héjában és húsában találhatók. Ezek az alábbiak polifenolok, tanninok, flavonoidok, triterpének és szerves savak. Ezen kívül kálium, magnézium, kálcium, foszfor, C és A vitamin gazdag forrása
is egyeben. Nagyon fontos hatóanyagai még a proantocianidinek (PAC). Ezek az anyagok megakadályozzák, hogy bizonyos baktériumok E. coli baktérium megtapadását a húgyútak
falán. Ugyanilyen hatékonysággal mûködnek az áfonya hatóanyagai a szájüregben és a gyomorban is. A hatóanyag gátolja
az ínybetegségeket, a gyomorfekélyt okozó baktériumok megtapadását a nyálkahártyákon, és bizonyíthatóan csökkenti a
fogszuvasodásért felelõssé tehetõ Streptococcus mutans baktérium mennyiségét a nyálban.
Nem minden áfonya termék tudja produkálni a jótékony,
gyógyító hatásokat. Nagyon fontos, hogy csak tiszta forrásból
és megbízható, ellenõrzött helyrõl szerezzünk be áfonya termékeket. A piacon vagy interneten kapható áfonya étrendkiegészítõkben – 60 db kapszulában—mindösszesen 18gramm
hatóanyag van. Mindenképpen javaslom az ENERGY által
kínált ORGANIC CRANBERRY JUICE POWDER terméket,
mely tiszta gazdálkodásból származik és ebben a termékben
70 gramm hatóanyag van. Az interneten található információk
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alapján az áfonyakivonat napi ajánlott mennyisége 400-600
mg. Viszont az idevágó szakirodalom ennek többszörösét
ajánlja, vagyis 2000-5000 mg. A mai ismereteink szerint lehet
kapni áfonyakivonatokat por, tabletta és olaj kiszerelésben is.
A legújabb kutatások és orvosi tanulmányok állítják, hogy
az áfonya jótékonyan hat a prosztata problémákra. Az ezzel
kapcsolatos kutatások egyikét az olomouci Palacky Egyetem
Orvostudományi Karán (Csehország) végezték el. Bebizonyították, hogy az áfonya segít csökkenteni a prosztatában a patológiai folyamatokat elindító prosztata specifikus antigének
(PSA) mennyiségét, mivel ez az antigén okozhat daganatokat,
gyulladásokat és más megbetegedéseket is. Az áfonya segítségével sikerült 22%-kal csökkenteni a PSA szintet. Ezt az eredményt napi 2000 mg áfonyakivonat harminc napon át történõ
fogyasztásával érték el. Az áfonya termésén kívül a magjából
hidegen sajtolt olaj kiváló bõrregeneráló hatással bír. Gazdag
omega 3-6-9 zsírsavakban és E vitaminban is. Hatékonyan
kezelhetõk vele a bõrön levõ gyulladt gócok, ugyanakkor regenerálja a bõr szerkezetét és visszaadja a bõr eredeti rugalmasságát és erejét.
Fontos szabályként megjegyzendõ, hogy a fenti gyógynövényt csak az elõírt módon, mennyiségben, minõségben,
gyakoriságban lehet alkalmazni, az egészségügyi szabályok
és a mindenkori kezelõorvosok tudtával és javaslataival egyetértésben!
Minden petõházi lakosnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag boldog új évet kívánok!
Jó Egészséget Mindenkinek!
Szigeti Gábor
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Ilyen egy Márton-nap Petõházán

Olyan hihetetlennek tûnik, de ebben az évben is, hipp-hopp,
elérkeztek a téli hónapok. Ilyenkor a sötétség és a hideg veszi
át az uralmat a melegítõ napsugarak helyett. Viszont idén is
volt egy nap, amikor elõkerültek a szekrény mélyébõl a lámpások, a kiscsizmákat felhúzták a gyermekek, majd jó melegen
felöltöztek.
Márton-napra készülõdött a falu apraja-nagyja!
A Közösségi Házban már nagy volt a nyüzsgés, mivel mindenki kíváncsian várta, hogy vajon hogyan is jár túl az okos
leány a király eszén. Álmaimban sem gondoltam volna, hogy
egy mindenre kész (a személyiségében a színezetét meghazudtoló szürke) galamb fogja a prímet vinni a gyõri gyermekszínház
elõadásában bemutatott mesében.
S miközben a gyerekeket magával ragadta a rappelõ galamb
dinamikus játéka, addig a színfalak mögött a nyugdíjasaink
szorgos kezei fõzték a finom citromos teát és a forralt bort. A

horgász egyesület tagjai pedig fáklyákkal, mécsesekkel, tûzrakással varázsolták hangulatossá a falu belsõ tavát, s várták a
falu lakóit.
A mese végeztével megtörtént az adventi ablakok számainak
sorsolása is, ahol a már nagyobb gyerekek nagyszerûen segédkeztek a sorsolás gördülékeny lebonyolításában.
Az óvó nénik segítségével elindult a lelkes társaság a faluba,
megkeresni Szent Márton püspököt. Hamarosan meg is találták
a már világosságban pompázó tó mellett, ahol Horváth Zoltán
állatfarmjából származó ludat simogathattunk.
Itt várták a nyugdíjas nagymamák finom tökmagos pogácsával, forró teával és forralt borral az oda érkezõket.
Hangulatos környezet, meghitt baráti és családi beszélgetések, játszadozó gyermekek és illatozó forró finomságok, így
telt el Márton-nap estéje Petõházán.
Csiszár Renáta
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Tanulunk, vizsgázunk és gyakorlunk
A Petõházi Önkéntes Tûzoltó Egyesület munkáját a tanulás,
vizsgázás és a versenyen való részvétel jellemezte.
Szeptember 6-án egyesületünk vizes gyakorlaton vett részt
Ivánban.
Egyesületünk 5 fõvel hajtotta végre a számára kiszabott
feladatot, amely egy sugár szerelése volt, illetve az épületbe
való behatolás, légzõ készülék használata mellett.
Ugyanezen a napon ADR oktatást tartottunk a vállalkozóknak. 45 fõ szerzett bizonyítványt.
Itt szeretném jelezni, hogy 2020. elején tûzvédelmi szakvizsgát tartunk azon vállalkozók és alkalmazottjaik számára,
akik nyílt láng használatával dolgoznak, illetve akik az építõiparban tevékenykednek: asztalosoknak, festõknek, kõmûveseknek, illetve szigetelési munkákat végezõknek. Erre a
tanfolyamra már lehet jelentkezni. A petõházi szertárban
tervezzük az oktatást, a vizsga is itt lesz 3 fõs vizsgabizottság
elõtt.
A veszélyes anyagok begyûjtését is megkezdtük. Aki élni
akar a lehetõséggel, kis papírdobozba csomagolja be a leadni
kívánt veszélyes hulladékot. Kérjük, írja rá a dobozra mit
tartalmaz, illetve cég nevét és adószámát.
Pályázaton nyert képzéseink is realizálódnak.
NEA pályázat keretében Horváth Bence, Kiss Benjamin,
Cserge Gergõ és Cserge Dávid C kategóriás jogosítványt szerezhet, Németh Szabolcs pedig D kategóriás jogosítványt.
A fiúk a tanfolyamokat már megkezdték, a vizsgákkal jól
haladnak.
Leader Pályázat keretében is nyertünk vizsgalehetõségeket.
Itt a KOK által elismert vizsgák letételére nyílt lehetõség:
szivattyúkezelõi alap- és típusvizsgák, áramfejlesztõi alap- és
típusvizsgák, motoros láncfûrész, hidraulikus mentõkészlet
vizsgák.
A felkészítõ gyakorlaton már túl vannak a fiúk. Külön öröm,
hogy az egyik felkészítõ képzés Petõházán volt.
Köszönet Cserge Gergõnek, hogy a gyakorláshoz nagy
mennyiségû rönkfát tudott hozni.
A képzéseken és a vizsgákon részt vettek: Horváth Bence,
Kiss Benjamin, Németh Szabolcs Cserge Gergõ, Cserge Dávid,
Kürtös Krisztián, Fodor Sándor és Horváth János.
Pályázaton nyert felszereléseink egy része is megérkezett
már. NEA pályázaton kisrádiók, robbanásbiztos lámpák
beszerzésére nyílt lehetõség, valamint új légzõkészüléket is
vásároltunk.

Krónika

Drager PSS500 típusú készüléket vásároltunk, amellyel
technikai felszerelés terén ismét szintet léptünk felfelé. A
következõ évek célja, hogy a régi AGA készülékeket lecseréljük, illetve a közel 20 éves acélpalackok helyett kompozit
palackokat vásároljunk.
A sok tanulás és vizsga mellett a fiúk a közösségi munkából
is kivették részüket.
Mindenszentek ünnepe elõtt, kiszivattyúztak a temetõi
kutat, hogy az ünnepre készülve legyen elegendõ víz a sírok
lemosására, öntözésre.
November közepén pedig megtisztították a Kinizsi utcai
vízelvezetõ árkot, hogy a csapadék könnyebben le tudjon
folyni az útról.
A pályázaton nyert bevetési ruhák, csizmák, kesztyûk és B
és C tömlõk beszerzése folyamatban van. Ezekrõl a Krónika
legközelebbi számában tudok beszámolni.
(Fotók a jobb oldalon!)
Némethné Saci

VIII. Országos CTIF kapocskupa
verseny Fertõszentmiklóson
Fertõszentmiklóson az Általános Iskola sportcsarnokában
2019. 11. 23.-án került megrendezésre az VIII. országos CTIF
tûzoltó kapocskupa verseny. A verseny megnyitóján a
köszöntõt Vécs Pál Fertõszentmiklós ÖTE parancsnoka, és
Sallai Péter tû. dandártábornok, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelemi Igazgatóság igazgatója tartotta. Ezt
követõen a versenybírók nevében Árvai Imre tû. alezredes hasznos szakmai információkkal látta el a versenyzõ csapatokat. A
versenyt jelenlétével megtisztelte Horváth Tibor Fertõszentmiklós város polgármestere is. A versenyre 17 csapat nevezése
érkezett be, 10 férfi és 7 nõi csapat, ebbõl 5 csapat külföldi
volt. A verseny során kezdetben minden csapat kettõ szerelést
hajtott végre, majd az eredmények alapján kettõ férfi (Jánossomotja I és Cikádor Fõnix Egyesület) és három nõi csapat
(Logarovci, Pusztamonostor és Petõháza) esett ki a további
versenyzésbõl. Ezután megkezdõdött az egymás elleni kieséses
verseny.
A verseny végén a csapatok oklevelet és helyezéstõl függõen serleget kaptak, a bírók és a külföldi csapatok, pedig emléktárgyat. Az értékelést Árvai Imre a versenybírók vezetõje tar(Folytatás a 20. oldalon!)
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Tûz-Õr
(Folytatás a 19. oldalról!)
totta. Kategóriánként a nap folyamán legjobb idõeredményt
teljesítõ csapatok vihették haza a vándordíjat, azaz a kapocskupát, amit Tótkomlós nõi és Vértessomló férfi csapata birtokolhat a következõ versenyig.
Petõháza csapata: Németh Szabina, Horváth Dorottya Fodor
Brigitta, Fodor Gertrúd, Simon Gertrúd és Némethné Saci
Petõháza hagyományos korpont nélküli nõi kategóriában
indult.
Az alábbi eredmények születtek külföldi csapatok
esetében:
felnõtt férfi:
I.
Logarovci,
II.
Kapornak,
III. Bácskossuthfalva,
felnõtt nõi:
I.
Hodos,
II.
Logarovci,

Sportrovat
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Hazai csapatok esetében az eredmény:
felnõtt férfi:
I.
Vértessomló,
II.
Fertõszentmiklós,
III. Békéssámson,
IV.
Jánossomorja II,
V.
Nagycenk,
VI. Cikádor Fõnix Egyesület,
VII. Jánossomorja I,
felnõtt nõi:
I.
Tótkomlós,
II.
Vértessomló,
III. Fertõszentmiklós,
IV. Petõháza,
V.
Pusztamonostor,
Csapatunk a Cikádor Fõnix Egyesület versenyzését kölcsönadott mentõ övekkel támogatta.
2020. április 25-én Tóthkomlósra megyünk versenyezni,
reméljük a fiúk is kedvet kapnak hozzá.
Némethné Saci

Beszámoló a Petõházi SE csapatainak
2019. évi õszi szereplésérõl

Befejezõdtek a küzdelmek a 2019/20-as labdarúgó bajnokságok õszi idényében, elcsendesedtek a pályák, focistáink
megkezdték pihenésüket. A Petõházi Krónika ezévi utolsó
számának megjelenése jó alkalom, hogy visszapillantsunk a
bajnokságok történéseire, az elért eredményekre.
Kezdjük a labdarúgókkal.
Felnõtt csapatunknál továbbra is Szabó Zoltán irányította
a felkészítést. A nyári átigazolási idõszakban jelentõsen
átalakult a játékoskeret, meghatározó játékosok sora távozott,
így a korábbi évekhez képest szerényebb várakozással tekintettünk a bajnokság elé. A csapat az õszi szezon végén (egy
mérkõzést már a tavaszi szezonból is lejátszottunk) a 10. helyen
áll, 14 mérkõzésen 5 gyõzelem, 2 döntetlen és 7 vereség, 3038-as gólkülönbség, 17 szerzett pont a mérleg. A házi
góllövõlistát Hadarics Csaba és Lévai József vezeti 6-6 góllal,
mögöttük Pokrocz Zsolt áll 5 találattal. Kiemelendõ még fiatal
kapusunk, Németh Balázs remek szereplése a szezon utolsó
mérkõzésein. Érdekesség, hogy a bajnokságot vezetõ Hegykõt
csak a mieink tudták legyõzni!
U19-es csapatunk továbbra is Hatajer Szabolcs irányításával
készült a bajnokságra és jól helyt állt az õszi szezonban. A
fiatalok 9 gyõzelmet arattak és 4 vereséget szenvedtek, így 27
pontot gyûjtve az 5. helyen állnak. Gólkülönbségünk 53-17.
Legjobb gólszerzõink Szigeti István 22, Borsetzki Marcell 13
és Kertész Péter 6 góllal voltak.
A fiatalabb korosztályos utánpótlás csapataink is befejezték
szereplésüket.
U16-os csapatunk remekül szerepelt a megyei bajnokság
soproni csoportjában, jelenleg a második helyen áll a tabellán,
de vesztett pontok tekintetében holtversenyben az elsõ. A

csapat õszi mérlege 9 mérkõzésen 8 gyõzelem és 1 döntetlen,
66-5-ös gólkülönbség, 25 szerzett pont a mérleg. A házi
góllövõlistán Bauer Márk 19, Borsetzki Marcell és Kóbor
Márkó 10-10 góllal állnak az élen.
U14-es csapatunk hibátlan teljesítményt nyújtott a megyei
bajnokság soproni csoportjában. Fiataljaink valamennyi
mérkõzésüket megnyerték, 7 mérkõzésen 103 gólt szereztek
és mindössze egyet kaptak. A legjobb gólszerzõk Kuslics Kevin
22, Borsetzki Áron 20, valamint Galambos Bálint és Kovács
Ádám 13-13 góllal voltak. Gratulálunk a kiemelkedõ szerepléshez!
U7-es, U9-es és U11-escsapataink a hagyományos Bozsiktornákon vettek részt. Összességében megállták helyüket fiatal
labdarúgóink. Elismerés illeti az edzõk, Takács Csaba és
Horváth Ferenc áldozatos munkáját, akiknek ebben az évben
már Horváth Bence is segített a feladatok ellátásában, valamint
a szülõk segítõ közremûködését.
Köszönet az edzõknek és valamennyi játékosnak az õszi
szezonban nyújtott teljesítményéért és várunk vissza mindenkit a téli felkészülés kezdetén. Köszönjük szurkolóink támogató bíztatását! Bízunk a jó tavaszi folytatásban!
Mûfüves pályánk továbbra is az eddigi feltételekkel vehetõ
igénybe a téli idõszakban is, kivéve, ha a pályát hó vagy jég
borítja.
Idén is sikerült a pályák karbantartását segítõ eszközparkunkat bõvíteni: a tavasszal beszerzett fûnyíró traktor mellé
õsszel egy változtatható terhelésû hengert és a gyepfelület
ápolásához szükséges permetezõ berendezést vásároltunk tao
forrás bevonásával. Utánpótlás korú labdarúgóink is új sportfelszereléseket kaptak!
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Tekecsapatunk az NB-II észak-nyugati csoportjában a korábbi év halványabb szereplése után ismét sikeresen szerepel.
A 11 csapatos mezõnyben 5 gyõzelemmel, 2 döntetlennel és 3
vereséggel a 4. helyen áll, úgyhogy bízhatunk a jó folytatásban,
hátha még a hazai mérlegen sikerül javítani. Ugyanis míg a
csapat idegenben nem talált legyõzõre, valamennyi vereségét
hazai pályán szenvedte el. A csapat felkészítését és versenyeztetését továbbra is Gundics Sándor irányítja. Sajnos idén a
szövetség törölte az ifjúsági bajnokságot, így fiataljaink csak
egyéni versenyeken tudnak szerepelni.

A téli pihenõ idõszakára valamennyi játékosnak,
szurkolónak jó pihenést, a közelgõ ünnepekre áldott,
békés Karácsonyt és nagyon boldog újévet kívánunk!
Hajrá Petõháza 2020-ban is!

Madárlesen

Piskolti Béla

A téli madáretetés igen fontos, élvezetes, de felelõsségteljes
tevékenység. Néhány alapkérdés nagyon fontos!

Mikor kezdjük?
A tél beköszöntével, a fagyok beálltával. Általában november közepétõl válik szükségessé az etetés, mert a természetes
eleségek elfogytak vagy nehezen hozzáférhetõek már az
énekes- madarak számára. Ne kezdjük el korán az etetést, mert
a madarak hamar megszokják a könnyebb táplálékforrást és
abbahagyják a kutatást a természetes eleség, - például férgekután, ami viszont fontos számukra a kiegyensúlyozott táplálkozás érdekében.
Meddig etessünk?
A tavasz beköszöntéig, a fagyok elmúltáig. Általában március közepéig, illetve végén leállhatunk az etetéssel, a melegebb hónapok megérkezésével megjelennek a rovarok, férgek,
melyek madaraink alapvetõ táplálékát jelentik. Ha túl sokáig
etetjük õket hajlamosak lennének a fiókáikat is kényelmi okok
miatt az etetõkben talált magvakkal etetni. A kicsinyeiknek
pedig állati fehérjére van szükségük, amit a férgekbõl és rovarokból, valamint azok lárváiból vehetnek magukhoz.
Milyen idõközönként?
Az egyik legfontosabb kérdés. A válasz az, hogy folyamatosan. Ha elkezdtük az etetést, ne hagyjuk abba! Az etetõnkre

szokott madarak számolnak az adott élelem forrással és rendszeresen útba fogják ejteni. Ha üresen találják, lehet, hogy a nagy
hidegben legyengült szervezettel nem lesznek képesek új helyet felkutatni. Borzasztó látvány az etetõ alatt fekvõ megfagyott énekesmadár parányi teteme.
Mivel etessünk?
A cinke, pinty, veréb csízfélék szívesen fogadják az etetõbe
kihelyezett olajos magvakat, illetve ezek keverékeit. A legalkalmasabb és az egyik legmagasabb tápértékû mag a napraforgó. Ez kell, hogy alapja legyen az etetésünknek. Keverhetünk hozzá kendermagot, repcét, aprított diót mogyorót is, de
a lényeg a napraforgó!
Zsíros eledelek
A nagy hidegben rigófélék, harkályok, csúszkák és a többi
magevõk és mindenevõk örömmel lakomáznak a számukra
kitett zsíros eleségbõl. A friss marha vagy birkafaggyú a legalkalmasabb erre a célra. Maroknyi tömbökben a fára kötözve
állandó energiaforrást biztosítunk. Még van más megoldás is.
A friss faggyút fel kell olvasztani és közben hozzáadni kétszeres mennyiségû olajos magvakat búzakorpát, mogyorót,
diót. Tegyünk bele két három kanál étolajat, mert ha nagyon
hideg van nem fagy csonttá és így a madaraink könnyebben
eszik. Ezt a masszát öntsük margarinos dobozba vagy jégkocka
készítõ tálcába és amikor megdermed kiborítjuk és a fára felkötjük. Imádni fogják!
Mivel ne etessünk?
Kenyérrel, péksüteménnyel, kolbásszal, füstölt vagy sózott
szalonnával, vajjal, margarinnal!!! Mert ezek bélgyulladást
okoznak!!!!
Nagyon fontos az etetõket takarítani! Az elhanyagolt etetõkben felgyülemlett madárürülék beszennyezi az eleséget és
ez járványokat okozhat, tehát érdemes kéthetente kitakarítani!
Remélem, hogy a közzétett információk birtokában sokan
vágnak bele ebbe a kellemes és hasznos téli elfoglaltságba,
biztosítva ezzel a kertjeinkben, ligetekben, az erdõkben élõ
madarak életben maradását a zord téli hónapokban. A tavaszi
madárdal majd meghálálja a törõdést!
Bak István
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Petõházi Krónika konyhája

Mézes tejfölös pudingos szelet

Hozzávalók a tésztához: 5 dkg vaj, 2 ek méz, 18
dkg porcukor, 2 db tojás, 2 ek cukrozatlan kakaópor, 45
dkg finomliszt, 1 teáskanál szódabikarbóna, 1 csipet só, 1
teáskanál fahéj (elhagyható)

Sonkás-tojásos pulykatekercs
HOZZÁVALÓK: 80 dkg pulykamellfilé, 1 csokor újhagyma, 1 gerezd fokhagyma, 10 dkg sonka, 5 dkg vaj, 1 db
tojás, 1 csokor petrezselyemzöld, frissen õrölt bors, só
ELKÉSZÍTÉS: A megtisztított húst téglalap alakúra
vágjuk, kiklopfoljuk, majd megsózzuk és megborsozzuk.
A megtisztított hagymákat finomra vágjuk. Felforrósítjuk a
vajat, majd megfonnyasztjuk rajta a hagymákat és az apróra
vágott petrezselymet. Hozzáforgatjuk a sonkakockákat, hozzáadjuk a felvert tojást, és megsózzuk. Hagyjuk kihûlni, majd a
masszával bevonjuk a húst. Feltekerjük és zsineggel rögzítjük.
A tekercset a tepsibe helyezzük, majd alufóliával lefedjük.
180 fokon 60 percig sütjük. A fóliát eltávolítjuk, majd a tekercset ropogósra sütjük. Friss zöldségekkel kínáljuk.
Forrás: http://www.mindmegette.hu/sonkas-tojasos-pulykatekercs.recept/
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Krémhez: 3 tasak vaníliás pudingpor, 1 csapott ek finomliszt,
6 dl tej, 300 ml tejföl, 20 dkg vaj, 18 dkg porcukor
Tészta elkészítés: Gõz felett melegítsük össze a vajat a
mézzel, a cukorral, tojással és a kakaóval. A lisztet szitáljuk
össze a szódabikarbónával és a sóval (adhatunk hozzá õrölt
fahéjat is), majd a lehûlt mézes masszával gyúrjuk össze.
A tésztát osszuk háromfelé, és formáljunk gombócokat
belõle. Tegyük hûtõbe kb. 30 percre. A gombócokat lisztezett
felületen nyújtsuk kb 30 x 20 cm-es lapokká, és vajazott,
lisztezett tepsi hátán elõmelegített, 180 °C-os sütõben süssük
kb 10 percig. A kihûlt lapokat töltsük meg a krémmel, és
hagyjuk egy éjszakán át puhulni. Porcukorral meghintve
kínáljuk.
Krém elkészítése: A pudingport és a lisztet keverjük simára
1,5 dl tejjel. A maradékot forraljuk fel, öntsük hozzá a pudingos
tejet, és fõzzük sûrû krémmé. Még forrón keverjük a tejfölt a
pudinghoz. Párszor átkeverve hûtsük ki.
A vajat habosítsuk ki a cukorral, majd végül keverjük simára
a pudingos résszel, és osszuk kétfelé.
sütési hõfok: 180°C
sütési mód: alul-felül sütés
Forrás: https://www.nosalty.hu/recept/mezes-tejfolos-pudingosszelet
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Nyugdíjas klub

Az idei évben egyesületünk csatlakozott a „Magyarország legszebb konyhakertjei” elnevezésû pályázathoz. Fotók
alapján döntöttek a bírák, két alkalommal
készítettem képeket a kertekrõl, júniusban
és augusztusban, ezeket a fotókat küldte
be cd formában vezetõnk Ráski Margit.
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Élet a nyugdíjas egyesületben
A pályázók a követezõk voltak:
Gergácz Alajos,
Gréger
Sándor,
Ivancsics László,
Kolmon Józsefné,
Módos Lajosné,
Márk Lászlóné,
Piskolti Béláné, Rosta
Endre
A kertészek tették a
dolgukat, gyomláltak,
mint máskor, de azért
valószínû mindenki
fejében akarva, akaratlanul ott motoszkált, hogy ez most „tétre” megy.
A díjátadó ünnepségre meghívót
kaptunk, amelyet 2019. november 28-án
rendeztek Bicskén. Az önkormányzat
által biztosított autóbusszal odautaztunk.
Elõször Bicske polgármesterasszonya
köszöntötte az egybegyûlteket, ezt követõen Karcag alpolgármestere és programigazgatója – a pályázat kiötlõje –,
Kovács Szilvia vette át a szót.
Méltatta, hogy milyen nagy számban
indultak a program keretén belül kicsik
és nagyok. Nagy öröm volt számunkra,
hogy valamennyi nyugdíjasunk emléklapot kapott és országos díjra jelölték
kertjeiket. Elnök asszonyunk az össze-

fogásért és szervezésért szintén kitüntetésben részesült.
Települések, iskolák és óvodák is
neveztek a versenybe, a közönség díjat a
gönyûi óvodások nyerték el. Az az öröm
és ujjongás, amellyel fogadták a hírt
megmelengette a mi lelkünket is.
Az egyesületen kívül a falu óvodája
és iskolája, de akár a község egésze is
nevezhet 2020-ban is. Természetesen az
egyesület tagjai szívesen segítenek a
megvalósításban.
Kissné Horváth Júlia

Lévainé Soós Klára
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