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Petõházi

Önkormányzati hírek

(Folytatás a 2. oldalon!)

Harsányi Lajos

Keresztút (részlet)

XV.
A költõ koszorút tesz Jézus sírjára
  - Finale quasi una fantasia -

Istent ítélt halálra földi ember.
Elindult Jézus a nehéz kereszttel.
A súly alatt erõtlenül esett el.
Meglátta Anyját. Kínja mint a tenger.

Cirénei Simon nyújtotta vállát.
És Veronika kendõjén az arca.
Másodszor verte földre szörnyû harca.
Bús asszonyoknak adta jó tanácsát.

Harmadszor ájult véresen a földre.
Ruháitól megfosztották kegyetlen
És fölfeszíteték a nagy kereszten.

Meghalt a Fán. A nap felhõbe dõlt le.
Könnyeit szûz Anyja egy cseppig kisírta.
És eltemették õt a sziklasírba.

Köszöntöm a Petõházi Krónika Tisztelt Olvasóit!
Képviselõ-testületünk megalkotta rendeletét Petõháza Község

Önkormányzat 2019. évi költségvetésérõl. Önkormányzatunk
biztonságos mûködésének anyagi fedezete rendelkezésre áll. Foly-
tatódik a 2019-es évben a strand felújítása. LEADER pályázatból
kerül sor a kismedence felújítására, önerõbõl pedig a nagymedence
körüli térburkolat megújítása és a férfi – nõi zuhanyzók felújítása
történik. Folytatódik az építési telkek kialakítása és itt a közmûvek
kiépítése. A Magyar Falu Programban készülünk az orvosi
rendelõben fõként vizes blokkokat érintõ felújításra, orvosi eszköz
beszerzésre, a Dombföld és Patak utcában az út aszfalt réteggel
történõ felújítására és a temetõnél urnafalas kerítés építésére.

Parkgondozási feladatokat 2020. december 31-ig Horváth Péter,
petõházi vállalkozó végzi.

Elkészült településünk új honlapja is, amelynek a feltöltése
folyamatosan történik. Bízunk benne, hogy elnyeri lakóink
tetszését.

Képviselõ-testületünk továbbra is ingyenesen biztosítja a zöld-
hulladék elszállításához szükséges zsákokat, amelyek a Hivatalban
vehetõk át. A kommunális, a szelektív és a zöldhulladék szállítási
idõpontokat tartalmazó naptár itt a Krónikában megtekinthetõ,
de a honlapon is megtalálható.

Petõháza Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
4/2015. (IV. 10.) önkormányzati rendelete szabályozza az avar és
kerti hulladék szabadban történõ égetését. A helyben történõ kerti
égetés alatt a belterületen, lakóingatlanon történõ égetést kell
érteni. A kerti égetés a kert használata során keletkezõ és további
hasznosításra nem kerülõ vagy nem alkalmas növényi maradvány
(fû, fa, lomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és
egyéb növényi maradványok), lábon álló növényzet égetése.

A helyben történõ kerti hulladék égetése kizárólag szélcsendes
idõben, a tûzvédelmi jogszabályok szigorú betartásával, cselek-
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(Folytatás a 1. oldalról!)
võképes nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett
lehetséges. Az égetendõ kerti hulladék csak száraz állapotban,
a környezet, illetve a környezetben lakók zavarása nélkül
végezhetõ el. Nagymennyiségû füstöt termelõ nedves kerti
hulladék égetése tilos. A kerti hulladék nyílttéri égetése
hétfõtõl péntekig: 9-12 és 16-18 óra között, szombaton: 7-10
óra között lehetséges. Vasárnap, munkaszüneti-, pihenõ- és
ünnepnapokon az égetés tilos. Tilos az égetés párás, ködös,
esõs idõben vagy erõsen szeles idõjárás esetén. A fent jelölt
idõpontban sem végezhetõ égetés abban az esetben, ha a tele-

pülés területére is érvényes, központilag elrendelt tûzgyújtási
tilalom van érvényben. Errõl a Katasztrófavédelem honlapján
értesülhet. Tüzet gyújtani, kizárólag a jogszabályokban
meghatározott tûzvédelmi követelmények és mûszaki men-
téssel kapcsolatos feladatok szigorú betartásával lehet. A
rendelet a honlapunkon elolvasható. Kérjük a szabályok betar-
tását.

Horváthné dr. Dávid Mária
jegyzõ

 A húsvéti ünnepkört negyvennapos böjti idõ vezeti be. A
nagyböjti idõ Jézus pusztai megkísértésének evangéliumával
és az õ prédikációjával kezdõdik: „Beteljesedett az idõ és már
közel van az Isten Országa.Tarstatok bûnbánatot és higgyetek
az evangéliumban.”(Mk 1,15) A nagyböjti idõ errõl a két
témáról szól. Saját pusztaságunkkal és az ott megtapasztalt
kísértésekkel nézünk szembe és megpróbálunk megtérni,
beengedni Istent az életünkbe.

  A pusztaság az a hely, ahol minden védelem megszûnik.
Csak önmagunkkal szembesülünk, belsõ ürességünkkel,
elesettségünkkel, magányunkkal, a pusztulással körülöttünk
és saját szívünkben. A pusztában találkozunk saját korlátaink-
kal, felfedezzük, hogy nem tudunk önmagunkon segíteni,
hanem Isten segítségére szorulunk. Védtelenül ki vagyunk szol-
gáltatva a pusztaságnak. Annyi mindenre szomjazunk és éhe-
zünk valamire, ami elfedhetné hiányainkat. Krisztus böjtölt a
pusztában. Az õsegyház keresztényei számára a böjt alkalom
volt, hogy szembenézzenek saját pusztaságukkal és Krisztussal

NAGYBÖJT - ÚT AZ ÍGÉRET FÖLDJÉRE
áthaladjanak rajta, majd rajta keresztül elérjék az Ígéret Földjét,
akárcsak Izrael. Izrael számára a pusztai vándorlás negyven
éve a megpróbáltatás és a próba kiállásának ideje volt, egyben
olyan idõ, amelyben Istent különösen közel érezték magukhoz.
Olyan idõ, amely engedelmessé tette Izraelt, hogy éretten és
megtisztulva vonulhasson be az Ígéret Földjére. Krisztus
követte Izraelnek ezt a pusztai idõszakát és megmutatta, hogy
az élet törvénye számunkra is ez, hogy az út az Ígéret Földjére
számunkra is a pusztaságon át vezet. Vándorlásunk célja Hús-
vét, mintegy átkelés a Vörös-tengeren, a halál kapuján és bevo-
nulás az Új Élet földjére.

A böjtölés lerántja a gondolatainkat és érzelmeinket borító
leplet. A böjtölés elárulja azt, hogy mi életünk alapja, a múló
pótcslekvésekre építünk-e vagy Isten örök igazságaira, aki
egyedül képes betölteni vágyainkat.

Varga Imre
plébános

Miserend
A  Nagyböjt csütörtökjein 17 órakor szentmise a

petõházi templomban, benne lelkigyakorlatos prédiká-
cióval, valamint gyónási lehetõség szükség szerint misék

elõtt és után.
NAGYCSÜTÖRTÖKÖN: Az utolsó vacsora emlék-

miséje 19 óra, utána egy órás szentségimádás (Agyagos-
szergény)

NAGYPÉNTEKEN: délután 3 óra Jézus megváltó
szenvedésének és kereszthalálának igeliturgiája (Agya-
gosszergény)

NAGYSZOMATON  20 óra Húsvét Vigíliája a végén
a feltámadási körmenettel kb. 22 órára lesz vége. (Agya-
gosszergény)

HÚSVÉTVASÁRNAP PETÕHÁZÁN 9:30-kor Ünnepi
Szentmise (Petõháza)

HÚSVÉTHÉTFÕN PETÕHÁZÁN 9:30- kor Ünnepi
Szentmise (Petõháza)

HÚSVÉTCSÜTÖRTÖK PETÕHÁZÁN 18 órakor
szentmise (Petõháza)

Anyakönyvi hírek
Petõháza Község Önkormányzata 2018. december

1. napjától 2019. február 28. napjáig az alábbi anya-
könyvi adatokat közli:

  GYERMEK SZÜLETÉSEK:
  2018. december 13. Borsos Bettina
  2019. január 10. Markos Mira Jelena
  2019. február 25. Nagy Eliza Blanka

HALÁLOZÁSOK:
2018. december 19. Hadarics Miklós
2018. december 21. Dovánszki Jenõ

2019. január 22. Horváth Ervin
2019. január 28. Kuslics Kálmán

Egyházközségi hírek
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Krónika

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója
alkalmából március 15-én 18 órakor tartottuk megemlékezé-
sünket a Közösségi Házban. Az nemzeti díszbe öltözött nagy-
termet megtöltötte ünneplõ közönségünk, akik azért jöttek el
és tûztek kokárdát, hogy méltóképpen emlékezzenek, ezáltal
is megadják az ünnep ragját, bizonyosságot tegyenek hazasze-
retetükrõl.

A megemlékezést a Himnusz hangjai indították. Mivel for-
galmi akadály miatt Piskolti Béla polgármester úr, hivatalos
ausztriai útjáról nem ért haza, így ünnepi beszédét Hegyi Gusz-
táv alpolgármester úr tolmácsolásában hallhattuk.

Polgármester úr gondolatai nemzeti ünnepünk alkalmából:
„A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a

nemzetben rejtezik” szembesítette ezzel a gondolattal Széc-
henyi István a magyarságot. Tetteinkkel nemzetként való meg-
maradásunkról és a haladásunkról döntünk, ezért fontos szá-
munkra a szabadság és a függetlenség, amelyért az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc neves és névtelen hõsei is harcol-
tak.

„Tisztelt ünneplõ közönség, kedves Petõháziak!
Petõháza Község Önkormányzata, a képviselõtestület nevé-

ben nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Nemzeti Ünnepünk,
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171-ik évforduló-
ján. Köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy jelenlétükkel
megtisztelik ünnepi megemlékezésünket.

Március 15-e nemzetünk legfontosabb tavaszi ünnepe, nem-
csak tudjuk, érezzük is, hogy ez a nap a miénk, magyaroké. A
legszebb, nemzeti összetartozásunkat leginkább kifejezõ és
legörömtelibb ünnepünk.

A magyar forradalom és szabadságharc tisztelete, az éven-
kénti felemelõ megemlékezések kifejezik tiszteletünket
történelmi múltunk iránt egyben nemzeti önazonosságunk alap-
ját is jelenti. Ahogy Jókai Mór már 1848-ban megfogalmazta:

„Kell, hogy történjenek! Olyan csodák, amiket tíz nemzedék
megemlegessen. Példákat kell adni a nemzetnek, amik a szíve-
ket megerõsíték.”

Március 15-e különleges ünnep. Benne él a szívünkben,
megkapaszkodhatunk szellemiségében, üzeneteiben, összetar-
tó erejében, amikor nehézségekkel kerülünk szembe.

Ha csak a történelemkönyvek lapjait nézzük, úgy tûnhet,
hogy a forradalom és szabadságharc az óriási túlerõvel szemben
elbukott. Mi azonban tudjuk, hogy a látszat csal: a forradalom
indította el a változást a megalkotott törvényeivel, a szabad-
ságharc hõsiesen megvívott gyõztes csatáival, üzenetei búvó-
patakként újra és újra felszínre jutottak az eltelt évtizedekben,
és amelyek végsõ soron a polgári Magyarország megszületé-
séhez vezettek.

1848-49 hõsei példaképek. Olyan hõsök, akik nemcsak
nemzetünknek, de egész Európának példaképül szolgáltak.
Nem legyõzni, megsemmisíteni akarták mindazt ami volt, nem
akarták „a múltat végképp eltörölni”, de igenis akarták a jobbat,
az igazságosabbat, a haladóbbat. Megértetni a világgal, hogy
közösen, nemzetben gondolkodva, függetlenségben élve lehet
az európai értékeket megvalósítani és szolgálni.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a ma élõ nem-
zedék történelmi öröksége. Ehhez az örökséghez kell hûnek

Nemzeti ünnepünk március 15.

lennünk, ami azt jelenti, hogy számunkra legfontosabb érték a
nemzeti szuverenitás és önrendelkezés.

Magyarország az elmúlt években jó úton járt. Jelentõsen
javult a gazdaság helyzete, kiegyensúlyozottá és hosszabb
távon is fenntarthatóvá vált a növekedés, csökkent az ország
külföldi adóssága, jelentõs gazdaságfejlesztési és családtámo-
gatási programok indultak el. Elég csak a legfrissebb, a fiatalok
életkezdését segítõ csomagra utalni. Ebbõl a fejlõdésbõl bõven
jutott szûkebb otthonunknak, Petõházának is. Láthattuk a meg-
valósított fejlesztéseinket, községünk gyarapodását és fejlõ-
dését. A most induló Magyar Falu Program is további lehetõ-
ségeket tartogathat Petõházának. Ezekhez az eredményekhez
a felelõs kormányzás mellett a helyiek kitartó munkája, tett-
vágya és a település iránti elkötelezettsége kellett. Köszönöm
mindenkinek, aki kivette részét ebbõl az építõmunkából.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
1848-ra emlékezve tisztán kell látni, hogy melyek azok az

értékek, amelyekhez ragaszkodnunk kell. Nem engedhetünk
nemzeti függetlenségünkbõl, az önrendelkezéshez való jo-
gunkból és nem engedhetjük, hogy csorbuljon az itt élõk biz-
tonsága és szabadsága.

Ezeket az értékeket ismét külsõ veszély fenyegeti. Ahogy
1849-ben a független magyar államot a császári és cári hadak
öldöklõ csatákban akarták megsemmisíteni, napjainkban egy
másik külsõ fenyegetés, a migráció és a vele járó elkerülhe-
tetlen, mélyreható változások veszélyeztetik kultúránkat, vallá-
sunkat, végsõ soron magyarságunkat, nemzeti egységünket,
gyermekeink és unokáink jövõjét. Ezt a veszélyt nem szabad
lekicsinyelni, nem szabad ebben a kérdésben sem engedni a
48-ból. Olyan magyar kormányra és olyan európai vezetésre
van szükség, amely megvédi hazánkat, történelmünk folyto-
nosságát, kereszténységünket, nyelvünket, összességében
mindazt, amit mi magyar nemzetként ismerünk. Ezért nagyon
fontos, hogy a közelgõ európai parlamenti választásokon a
nemzetállamok Európáját megvédeni hívatott erõket támo-
gassuk!

Ez 1948-49 napjainknak szóló legfontosabb üzenete. Azt
mondtuk korábban, hogy a forradalom és szabadságharc
eszméinek mi vagyunk a letéteményesei. Legyünk hûek az
eszmékhez, a forradalom üzenetéhez!

Ma is aktuális Jókai Mór 1848-as üzenete:
„Most miután önerõnket ismerjük, s benne bízhatunk,

tegyük, hogy egyesült erõnk …honunknak mindig jobb keze
legyen, áldást hozó az igaz ügynek.”

További szép és tartalmas ünneplést kívánok mindenkinek,
köszönöm megtisztelõ figyelmüket.

Az ünnepi köszöntõ után az óvodások, iskolások és a
nyugdíjasok közös mûsorával folytatódott a megemlékezés,
melyet a Szózat hangjai zártak.

Az eseményrõl készült fotók a következõ oldalon megtekint-
hetõk.
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Nyugdíjas Egyesület

A 2018-as év végi programjaink ismertetése elõtt szeretnénk
megköszönni Piskolti Béla polgármester úr és a képviselõ-
testület támogatását, Lévainé Soós Klárának a hozzánk való
bizalmát. Köszönjük Kóbor Csabának és minden segítõnknek,
akik valamilyen formában hozzájárultak programjaink sikeres
lebonyolításához.

Szeretnénk köszönetünket és hálánkat kifejezni nyugdíjas
társainknak a sok szereplésért, és hogy szabadidejüket nem
sajnálva öregbítik Egyesületünk és falunk hírnevét. Köszön-
jük Egyesületünk minden tagjának segítségét és lelkes mun-
káját.

Köszönjük Asztalos Gyulánénak és Ábrahám Ferencnének
a sok szép verset. Énekkarunk és tánccsoportunk színvonalas
szerepléseit és színjátszó csoportunk lelkes és fáradhatatlan
munkáját.

2018-as év végi rendezvényei pár sorban:
November 22-én  a játszóházban segítettünk, november 24-én

Vitnyéden voltunk, ahol egy nagyon tartalmas és jókedvû
délutánt töltöttünk. December 2-án Mikulásváró Petõházán.
Egyesületünk tócsnit sütött és reméljük, hogy mindenkinek
ízlett. December 6-án Fertõszentmiklóson voltunk az idõsek
otthonában, ahol színjátszó csoportunk egy kedves elõadással
„Szenteste a családban” címmel lépett fel, majd együtt énekel-
tünk karácsonyi énekeket az idõsekkel.

December 7-én színházban voltunk Sopronban. December
16-án a Falukarácsonyi mûsorban szerepeltünk, majd az évet
december 28-án egy nagyon jó hangulatban telt óév búcsúz-
tatóval zártuk.

A 2019-es évet január 19-én a Petõházi „Kolbászolós,
Farsangolós” délutánnal kezdtük, ahol farsangi fánkot sütöt-
tünk és tóros káposztát fõztünk nagy sikerrel.

2019. január 21-én Petõházán tartottuk az „Életet az Évek-
nek” megyei elnöki értekezletét.

Február 13-án volt az éves közgyûlésünk, amelyen 36 fõ
volt jelen. Ráski Margit elnök asszony ismertette a 2018-ban
végzett munkánkat, Gaál Péterné alelnök asszony pedig az
elõttünk álló 2019-es év programjait. Közgyûlésünket Piskolti
Béla Polgármester Úr is megtisztelte.

Február 20-án elõadást hallgattunk a ’Herba Brill’ gyógy-
növényekrõl.

Február 25-én Vitnyéden „Trükkös tolvajok” címmel hall-
gattunk  egy rendõrségi elõadást, ami nagyon tanulságos volt.

Március 7-én Mûvészeti Fesztivált szervezünk Petõházán a
Pannon Szövetség részvételével. Egyesületünkbõl fellépnek
Ábrahám Ferencné verssel, Gaál Péterné és Kolmon Józsefné
énekkel és Gergácz Alajos énekkel.

Végezetül Egyesületünk minden tagjának tartalmas 2019-es
évet kívánunk!

(Az eseményrõl készült fotok a túloldalon láthatóak!)

Vezetõség

Klubvezetõi értekezlet

Január 21-én tartotta klubvezetõi értekezletét az
„Életet az éveknek” Nyugdíjas Szövetség. A rendez-
vénynek Közösségi Házunk adott otthont. A megye
távoli településeirõl is érkeztek klubvezetõk. A tanács-
kozást Zsámbokiné Budai Anna megyei elnök vezette,
kidolgozták és pontosították a munkatervet, az elsõ
negyedév rendezvényeit. Ismét Petõháza lesz majd há-
zigazdája a tekeversenynek, melyet március 18-ra ter-
veztek.

Az értekezlet után nyugdíjas egyesületünk könnyû
ebéddel, pogácsával kínálta meg a klubvezetõket.

Lévainé Soós Klára

Kissné Horváth Júlia
Farsang

Karácsony meghittsége
éppen hogy csak távozott,
máris ülhetjük
a bolondos farsangot,
ki furfangos maskarában,
ki anélkül,
a derû sugározzon mindenütt.

Nemzeti ünnepünk március 15.
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Gyereksarok

Gyermekszemmel

A következõkben a petõházi iskola két negyedik osztályos
tanulójának fogalmazását olvashatják. Az egyik írás az iskola
udvarát mutatja be, a másik egy jellemzés, melyet kisdiákunk
édesanyjáról írt. A gyermeki szeretetet, õszinteséget és az
aprólékos mindenre kiterjedõ megfigyelést kitûnõen tükrözik
vissza a fogalmazások.

Az én anyukám
Húha! Hát én nem tudok olyan sok mindent anyuról! Na jó,

ha érdekel, talán tudok néhány dolgot!
Tudom például, hogy nincsen olyan nagy eleganciája, mint

nekem. Tudom, hogy a kedvenc nadrágja a farmer és a leg-
gings. Tudom, kicsit tömzsi, de attól még nem dõl össze a
világ. Legtöbbször a mobilján lóg. Egy konténerben dolgozik
és az utak építését nézi. Nem tudom, mi a kedvenc étele, de az
biztos, hogy mindent nagyon, de nagyon szeret.

A haja sötétbarna. A sötét színeket kedveli. Kedves, elköte-
lezett, de tud ám mérges és igazságtalan is lenni!

Végül csak annyit mondok, mindenkinek a maga anyukája
az egyetlen és örök ezen a bolygón és világon.

Szakál Borbála

Iskolám udvara
Az én iskolám udvara jó nagy.
Az elsõ udvaron található két virágágyás, a nagyobbikban

egy szép nagy fenyõfa áll. Néhány kisebb gömb alakú tuja is
helyet foglal ott. A kisebbikben virágtartók és egy bokor
található. Egy pillangó, egy nap, egy bohóc és egy malom
várja a játszani vágyókat. Az udvaron megtalálható az étkezõ,
aminek az oldalára egy kosárpalánkot erõsítettek. Az ebédlõ
mellett két pad is helyet foglal. Itt van még a tornaterem, meg
az iskolának két fala.

A második udvart fû borítja. Fészek és rendes hinta hívogatja
a gyerekeket. Van itt cseresznye, körte és gesztenyefa is. A
cseresznyefáról májusban sokszor csemegéznek a gyerekek.
Mászókák és csúszda is megtalálható. Padok és asztalok is
álldogálnak hátul. Két régimódi focikapu látható, ami a célnak
megfelel. Szerencsések vagyunk, a szomszédból szinte egy
vadaspark szórakoztat minket.

Nekem nagyon tatszik!  Remélem a következõ iskolám
udvara is hasonló lesz majd!

Csuka Dóra

Szakma Sztár Fesztivál
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a 2018/19-es tanévben is megrendezte a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV).

Az országos döntõre 2019. március 12. és 14. között került sor Budapesten. A verseny petõházi vonatkozásai, hogy a döntõben
dobogós helyen végzett két diák is, akik petõházi vállalkozóknál töltötték szakmai gyakorlatukat.

Riba Tamás, aki a Soproni SzC Handler Nándor Szakképzõ Iskolájának asztalos tanulója az SZKTV Országos Döntõben 2.
helyen végzett. Szakmai tanára Folcz Tóbiás, felkészítõje Hadarics Csaba petõházi asztalosmester volt.

Központifûtés és Gázhálózat Rendszerszerelõ Szakma Kiváló Tanulója Országos Versenyen 1. helyezést ért el Horváth
Csongor, aki a Soproni SZC Vas- és Villamosipari Szakképzõ Iskolája és Gimnáziuma végzõs tanulója. Szakmai tanára Plájer
Lajos. Csongor szakmai gyakorlatát Petõházán a Fü-tech 2003. Kft-nél töltötte, ahol szakoktatója Horváth Zoltán volt.

A korábbi években hasonlóan szép eredményt ért el Nagy Viktor, aki a Húsipari Termékgyártó Szakma Kiváló Tanulója
Verseny Országos Döntõjében 4. helyen végzett.

Szeretettel gratulálunk a tanulóknak és felkészítõiknek is, büszkék vagyunk teljesítményükre!
Lévainé Soós Klára
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Kincseskert Óvoda

Kedves Gyerekek és Szülõk!
Beíratható az a gyermek, aki 2,5 életévét 2019. augusztus 31.

napjáig, illetve a 2019/2020-es nevelési év során betölti.
Pár információ a Petõházi Kincseskert Óvodáról:
Három óvodai csoporttal mûködünk, ahol a legkisebbekkel

is óvodapedagógusok foglalkoznak.
Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek életkorának egyik

legfontosabb tevékenységére, a játékra, az élményekre, a felfe-
dezésekre.

Kollégáink szakképzett és tapasztalt pedagógusok és dajkák.
A fejlesztõ foglalkozások, 5-6 évesek logopédiai szûrõvizs-

gálata, játékos német és néptánc, illetve a közös programjain-
kon való részvétel nem jár a Szülõ számára plusz költséggel,
valamennyit az önkormányzatunk támogatásából finanszíroz-

zuk. De a szavak helyett beszéljen helyettünk maga a valóság!
Látogasson el gyermekével hozzánk!

A Kincseskert Óvodában a jelentkezési idõ:
2019. április 23. 8.00-12.00 óra,
2019. április 24. 8.00-16.00 óra.

Az óvodai jelentkezéskor be kell mutatni:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek

nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló ható-
sági igazolványt,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek TAJ kártyáját, oltási könyvét.
Elérhetõségünk: 9443 Petõháza, Kinizsi P. u. 10.
(06-99-382-096) kincseskert9443@gmail.com
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a petõházi Kincses-

kert Óvodába!
Boháné Gergácz Lívia - intézményvezetõ

Kóbor Csaba képviselõ úr ötlete alapján kezdtük el a „kolbá-
szolós, farsangolós délután” tervezését még 2018 decemberében.
Célunk az volt, hogy olyan rendezvényt szervezzünk, ami az
összetartásról szól. Kezdeményezésünkhöz szinte egyként
csatlakoztak az egyesületek, intézmények, baráti társaságok.

A rendezvényre 2019. január 19-én délután került sor. Elég
merész vállalkozás januárban kültéri programban gondolkod-
ni, azonban nekünk szerencsénk volt az idõjárással. Nem esett
sem az esõ, sem a hó, nem fújt a szél, ideálisak voltak a kö-
rülmények, hogy egy jó hangulatú buli kerekedjék a Közösségi
Ház belsõ udvarán. 14 órakor a „fogópálinka” elfogyasztásával
vette kezdetét a sütés, fõzés, kolbásztöltés, töpörtyûsütés. A
csapatok nagy lendülettel fogtak hozzá a munkához. A nyug-
díjas egyesület toros káposztát fõzött, és fánkot sütött, a hivatal
dolgozói polgármester úr segítségével a böllérmájat készítettek,
az iskola pedagógusai forgácsfánkkal várták az érkezõket. A
kolbásztöltést a horgászok, tûzoltók, a polgári körösök, a sport-
egyesület képviselõi, Gubics Robiék baráti társasága és a darts
klubosok vállalták. Hogy ne maradjunk töpörtyû nélkül Gubics
Robiék még zsírszalonnát is vágtak, s a frissen kisütött töpör-

Krónika Petõházi „kolbászolós-farsangolós” délután
tyûvel kínálták a vendégeket. Az eszközöket, a bontóasztalt,
darálót, töltõt mindenki maga hozta, éppúgy, mint a fûszereket
is, hiszen mindenki a saját „szájíze”, saját titkos receptje alapján
keverte a tölteléket. A csapatok által a kolbásztöltéshez hasz-
nált eszközök is változatosak voltak. A hús darálását szinte
mindenki kézi darálóval végezte, a polgári körösök csapatánál
pedig megfigyelhettük a kolbásztöltésnek a hagyományos,
talán egyik legrégebbi módját. A töltõhengert a „fiúk” hasukkal
támasztották meg, s annak nekifeszítve töltötték a kolbászt.
15 órára ínycsiklandozó illatok lengték be az egész udvart.
Nagyon örültünk, hogy sokan kilátogattak a rendezvényre,
megkóstolták az elkészített ételeket, jól érezték magukat.

Ezúton mondok köszönetet az egyesületek tagjainak, az
intézmények dolgozóinak, a baráti társaságoknak, darts klu-
bosoknak, hogy csatlakoztak kezdeményezésünkhöz, és össze-
fogásukkal egy emlékezetes, vidám délutánt tölthettünk el!

(Fotók a 13. oldalon megtekinthetõk!)

Lévainé Soós Klára

Jókedv, bolondozás, vidámság, zeneszó, tánc és hajnalig
tartó mulatozás jellemezte farsangi bálunkat, melyet február
16-án tartottunk. Több évre visszanyúló hagyomány, hogy bálo-
zóink közül többen is jelmezt öltenek magukra, ezzel is fo-
kozva a jókedvet. Számukra témajavaslatunk a cirkusz volt.
Ennek megfelelõen cirkuszi karnevállá alakult a Közösségi
Ház díszterme. A Porondmesterek, a Bohócok, a Késdobáló, a
Kígyóbûvölõ, a Tigris, az Oroszlán, a Popcornáruslány, az Állat-
idomár vidám jelmezeikkel cirkuszi és egyben valódi karne-
váli hangulatot kölcsönöztek a mulatságnak.

A vacsorát követõen nagyon sokan perdültek táncra. A talp-
alávalót a Rokonok együttes húzta, zenéjük idén is elnyerte
vendégeink tetszését és elismerését. Az éjféli tombolahúzás
után ismét a tánccé volt a fõ szerep.

Farsangi bál a cirkusz jegyében
Szeretnénk köszönetet mondani minden kedves vendé-

günknek, hogy meghívásunkat elfogadták és együtt szórakoz-
hattunk! Köszönjük a tombolatárgyak felajánlását! A polgári
kör minden évben jótékony célra fordítja a bál bevételét. Tavaly
a gyermektáborok szervezéséhez járultunk hozzá, idén pedig
az Ifjúság utcai játszótér megrongálódott hintájának helyreál-
lításához ajánljuk fel a báli bevételt.

Bízunk benne, hogy bálozóink jól érezték magukat, és jö-
võre újra találkozunk majd, hogy az 1900-as évek elsõ felét
idézve igazi retro hangulatú bulit csaphassunk!

A 2020-as bál jelmezesei számára a téma: az 1900-as évek
elsõ fele!

(Fotók a 12. oldalon megtekinthetõk!)
Lévainé Soós Klára
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Farsang az ovisoknak
„Farsang napja eljött már,
kezdõdik a jelmezbál,
zeneszóra vígan lép,
ring a tarka báli nép.
Nagy mulatság van itt ma,
ezerféle maskara
perdül-fordul, integet,
búcsúztatja a telet.”

Óvodásainkkal hosszú évek óta maskarás, zenés, táncos
mulatsággal ünnepeljük ezt a szokást, ami 2019. március 1-
jén volt a Közösségi Házban. Már a legapróbbak is lelkesen
készültek a farsangra. Nem is csoda. Alig van annál izgal-
masabb elfoglaltság egy gyermek részére, mint belebújni más
ruhájába, eljátszani a kedvenc meseszerepeket. Tûzoltó, Elza,
Supermen, Boszorkány, Peppa malac vagy éppen Cowboy és
Cowgirl felszabadultan táncoltak ezen a szép délutánon.
A gyerekek és az óvó nénik is nagy készülõdésben voltak már
hetekkel az esemény elõtt. Együtt készítették a dekorációkat,
minden nap mondogattak alkalomhoz illõ verseket, dalokat,
táncokat. Találgatták, ki minek öltözzön majd.

Elérkezett a nap, amit minden kisgyermek izgalommal várt!
A szülõk segítségével feldíszítettük a nagytermet. Készítettünk
zsákbamacska meglepetéseket, de sütemény és ital is várta a
kedves vendégeket. Szinte minden szülõ jelmezbe öltöztette

gyermekét és büszkén figyelte boldogságtól kipirult
arcocskáját. Az estét óvodásaink néptánccsoportjának bemutat-
kozásával kezdtük. Nagyon ügyesen megmutatták mi is van
az õ tarsolyukban. A farsangi bál a tánccal teljesedett ki. A
zenérõl Hadar István bácsi gondoskodott, nagyon jó,
gyermekeink által ismert és szeretett számokat válogatott össze.
A legkedvesebb szám talán a „Kacsatánc” volt, ahol a vállal-
kozó kedvû anyukák és apukák táncba vihették gyermeküket.

Közben lehetett süteményt enni, inni, zsákbamacskát húzni
és a felajánlott mézre licitálni.    Az óvó nénik játékos verse-
nyekkel várták a szórakozni vágyó apróságokat és a nagyte-
sókat. Az elmaradhatatlan székfoglaló is nagy izgalmak köze-
pette zajlott. Nevetve, tapsolva, egymást bíztatva vált egyre
oldottabbá a bál hangulata.

A forgatag végét a közös tánc zárta, melyben ismét a gyere-
kek mutatkoztak fáradhatatlanabbnak. A búcsúnál, az öltöz-
ködés közben többször lehetett hallani a következõ farsangi
báli öltözet terveit, kívánalmait. A szülõk mosolya, ígéretei
elõre vetítették a jövõ évi bál hangulatát.

Köszönjük a segítséget, a sok önzetlen támogatást, a szülõk
pozitív hozzáállását az ünnepi hangulat megteremtéséhez.
Tudjuk, hogy kellenek az ünnepek, az emlékek, melyeket a
fotók is megõriznek, ezért párat megosztok a kedves olvasók-
kal.

A bál bevételébõl mozgásfejlesztõ játékokat vásárolunk a
gyermekeinknek.

Boháné Gergácz Lívia
óvodavezetõ
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Iskolánk eseményeirõl
Minden évben nagy izgalommal várják kisdiákjaink a félévi

értesítõk kiosztását. Így volt ez idén is. Tanulóink többsége
képességeinek megfelelõen, jó eredménnyel zárta a félévet.
Reméljük, hogy második félévben még többen teljesítenek
kiválóan, s év végén is gratulálhatunk nekik. Természetesen
arra törekszünk, hogy gyermekeink minél nagyobb kedvvel
fogjanak hozzá az új feladatok megoldásához. A sikerélmény
minden gyermeknek és felnõttnek egyaránt fontos.

„A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás maga az
élet.”   (John Dewey)

„Az elégedett és boldog élet kulcsa a tanulás és az öröm
összekapcsolása.” (Richard David Precht)

A farsang a tél és a tavasz küzdelmének szimbolikus megje-
lenítése is egyben, a tél búcsúztatása és a tavasz várásának
ünnepe. A farsang szó hallatán azonban szinte mindenki az
álarcosbálokra, a táncos mulatságokra és a jelmezes felvonu-
lások színes kavalkádjára gondol.

Február 2-án idén is nagyon jó hangulatú farsangi bálunkban
szórakozhattunk együtt tanulóinkkal és szüleikkel. Gyönyörû
– a szülõk által is készített - jelmezekben vonultak fel a gyer-
mekek. A legjobbak még külön is kaptak ajándékot.

Stárics Nóra és Németh Viktor televíziónak és távirányí-
tónak, Hadar Rebeka fenyõfának, Hadar Ákos traktornak, a 3.
osztályosok pedig „szmájli”-nak öltöztek. Természetesen a
többiek is dicséretet érdemelnek jelmezeikért, mert nagyon
hangulatossá tették a délutánt, s ötletekben nem volt hiány.

Sajnos sokan nem vehettek részt a mulatságon betegség
miatt, amit nagyon sajnálunk.

A tombolasorsolást mindannyian nagy izgalommal vártuk,
hiszen nagyon sok értékes nyeremény várt ránk.

Támogatóinknak és a szülõknek nagyon szépen köszönjük,
hogy hozzájárultak bálunk sikeres lebonyolításához, s minden
feladat megoldásában számíthattunk rájuk. A bevételt tanul-
mányi kirándulásunkra fordítjuk.

Reméljük jövõre is velünk tartanak, s együtt lehetünk, együtt
szórakozhatunk.

Március 12-én nyílt tanítási napot szerveztünk a kedves
szülõk és az érdeklõdõk számára, hogy jobban betekinthes-
senek iskolánk életébe. Örömünkre szolgál, hogy sokan éltek
ezzel a lehetõséggel. Úgy gondolom, így még közelebb kerül-
het szülõ – gyermek – pedagógus egymáshoz, s ez minden-
kinek csak hasznára válhat.

Leendõ elsõseink is ellátogattak hozzánk, s nekik is tartot-
tunk egy foglalkozást – 2019. március 19-én –, hogy jobban
megismerhessék az iskola életét. Remélhetõleg így könnyebb
lesz a felkészülés a szeptemberi iskolakezdésre. Szeretettel
várjuk õket.

A közelgõ ünnephez minden jót és szépet kívánok!

„Gyermekkoromnak szép emléke,
Köszöntelek, húsvét vasárnap!
Száll a szívemre égi béke
Ünnepén a Feltámadásnak.”   (Benedek Elek)

     Sass Andrásné
tagintézmény-vezetõ
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Helytörténet

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

Károlyné Lívia „Emlékfoszlányok a tündérkertbõl” címû
írásának elsõ részét. Lívia, aki gyermekéveinek nyarait
Petõházán a nagyanyjánál töltötte, a  Hazaváróra küldte el
visszaemlékezését. Helytörténeti rovatunkat az emlékmo-
zaik második részével folytatjuk:

Öt éves voltam, amikor az öcsém, megszületett, akit nagyon
vártam. De elõször kicsit meg is sértõdtem azon, hogy lehet az
én testvérem nem lány, de ez csak rövid ideig tartott. A félté-
keny idõszakon én is átestem, az elsõ nap, hogy öcsém megér-
kezett a családba, este megszámoltam, hogy szüleim hányszor
mentek oda az õ kiságyához, míg énhozzám csak egyszer... De
aztán ez a  korszak gyorsan elmúlt, inkább szerettem „anyás-
kodni” felette. Ami egyszer majdnem végzetessé vált, mert a
rám bízott, kocsiban fekvõ három hónapos körüli kisbabát
megetettem csalamádéval. Már az is kész csoda volt, hogy
kibírta magát az etetést és nem fulladozott; a súlyos következ-
mények csak késõbb jöttek: több hónapig tartott a felépülés...

Miért voltam egyedül otthon vele? Apukám nagy lázzal
feküdt a szobában, így nem fogta fel, mi történik körülötte.
Anyám pedig a gyógyszerekért ment el az ügyeletes patikába.
Így a nagylány, mármint én, voltam megbízva öcsém felügye-
letével. „Ha sír, ringasd a kocsit, hogy lázas Apádat ne zavarja!”-
hangzott az anyai intelem. Sokáig nem ért vissza, így gondol-
tam, azért sír a kisbaba, mert éhes. Nagyon szerettem a csalamá-
dét, az egyik legfinomabb ételnek tartottam, így aztán õt is
megetettem. Az igaz, hogy ez után nagy volt a csönd...

Egyszer, a velünk egy házban lakó, nálam egy évvel idõsebb
barátnõmmel elmentünk „ világgá”... A Széchenyi utcáig
értünk el villamossal (akkor még járt a villamos a Csabai
kapuban is, itt szálltunk fel),  ott egy kenyérboltba bementünk
és elvettünk két kiflit, rögtön beleharaptunk és persze, kifizetni
nem tudtuk. Egy kamasz, számunkra egy bácsi, fizette ki helyet-
tünk. Aztán, mint aki jól végezte dolgát, a kifli elmajszolása
után felszálltunk a villamosra, majd szépen fáradtan haza bal-
lagtunk. Közeledve a házunkhoz, nagy felbolydulást láttunk,
mikor minket megpillantott  az egyik házbéli, kiabálni kezdett:
„Megvannak! Megvannak!” Akkor még nem tudtuk, hogy mi
vagyunk meg... Az egész utca minket keresett. Nagyon kikap-
tunk és nagyon megszidtak minket; de mi valahogy mégis
büszkék voltunk, hogy mi már világgá is mentünk...

Akkoriban teljesen természetes volt, hogy egészen kicsi
gyerekekkel is ki lehetett menni focimeccsekre (!). Nagyon
szerettem Apámmal a diósgyõri stadionba kimenni, maga a
csodás hangulat ma is bennem van. Persze, a pereces lánytól
perecet is vettünk és csavart selyemcukrot. Magát a látványt
igazán szépnek találtam: a friss zöld füvön piros-fehér mezben
szaladgáló emberek...Apám cigarettázott, a cigarettafüst
emlékeimben Õt idézi  a mai napig. Nagyon érdekes dolog
történt velem, már régen eltemettük Õt és teljesen más dologban
jártak a gondolataim a buszmegállóban az egyetemi buszt
várva, mígnem hirtelen, szinte letaglózott egy érzés: itt van Õ
a közelben. Az illat, ami hirtelen megcsapott, évtizedek óta
nem éreztem, az Õ kedvenc cigarettájának az illata (ha jól

emlékszem, Tulipán volt a neve)! Rögtön ráeszméltem, hogy
ez nem lehet, csak a tõlem nem messze álló fiatalember szívott
ugyanolyan illatos cigarettát...

Sokszor átmehettem a szomszédba is játszani, ahol nálamnál
egy kicsit kisebb kislány, Ildikó lakott. Ezért nem értettem,
hogy egy ilyen nap után idegesen vettek elõ a szüleim, hogy
minél részletesebben mondjam el, mit és hogyan játszottunk
elõzõ nap. Közben állandóan nézték a homlokom, nem vagyok-
e lázas és kérték, emeljem fel a lábam... Nem tudtam mire vélni
ezeket a kérdéseket, de a feszültséget éreztem szüleim hangjá-
ban... Késõbb derült ki számomra, hogy a játszópajtásom a
szomszédban gyermekbénulásban lebénult aznap este, mikor
együtt voltunk... Talán akkor találkoztam elõször azzal a figyel-
meztetõ, de egyben fenyegetõ érzéssel, hogy vannak helyzetek,
amikor tehetetlenek vagyunk. Mindenki, az egész világ, még
a szüleim is... Addig azt hittem, mindenre létezik megoldás és
a szüleim engem megvédenek... Ez volt a nagy, 1956-os paralí-
zis járvány. Életem máig ható élménye volt, amikor az iskolá-
ban az iskolaorvos beadta az egész osztálynak a Sabin-cseppe-
ket; valahogy hihetetlen megkönnyebbülést éreztem, szinte
helyre állt a világ rendje a szememben... de nagyon igazság-
talannak éreztem, hogy ezt elõbb miért nem kaphatta meg
Ildikó is...

*  *  *

Nagyon vágytam az iskolába, irigyeltem azokat, akik már
oda járhattak. Csak az idõsebb miskolciak tudják, hogy a régi
Vörösmarty Általános Iskola hol volt. Eredetileg a Mindszenti
templom elemi iskolai épülete volt, tehát már eleve is iskolának
szánták. Egy emeletes, kis elõkerttel, hátul udvarral, ahol jó
idõ esetén a tornaórákat is tartottuk. Az iskolának nagy körzete
volt sok gyerekkel, ezért az iskolának volt egy kicsit távolabb
lévõ – a mai városi sportcsarnokkal szemben ma is látható-
épülete, ahol az alsó tagozatok közül az elsõ és a második
osztály mûködött. Napjainkban ebben a nagyon szépen rend-
ben tartott épületben mûködik  a református egyház óvodája.
A felsõsök, a harmadik és a negyedik osztályosok az iskola
Vörösmarty utcai részében  tanultak;  az igazgatóság is itt volt.
Az épület sajnos, ma már nem látható, az új lakótelep építése
közben lebontották. Igaz, hogy a mai Miskolcnak is van egy
Vörösmarty Általános Iskolája, ami újonnan épült; az eredeti
helyétõl mintegy 200 méterre került. Ha elsétálok arrafelé,
pontosan be tudom határolni a régi iskolám helyét, mert az
iskola udvara közös volt egy bölcsõde udvarával, amely még
ma is mûködik. A mi hajdani távolugró helyünk lett a kicsik
homokozója...

Az elsõ osztályt 1956-ban kezdtem el, Gönthér  tanító bácsi
irányításával. Neki mi voltunk az utolsó osztálya nyugdíjba
vonulása elõtt. Emlékszem , olajos padlónk volt, a „tornaórák”
is a tanteremben voltak...

Az 1956-os forradalomból mi nem sokat éreztünk, de néhány
emlékem megmaradt. Ha a mai napig õrzött olvasókönyvemet
lapozgatva meglátom a leragasztott régi címert,  amit minden
gyerek olvasókönyvében átragasztottak, újra kisiskolásnak
érzem magam. Gyerekként, természetesen örültünk a „szén-
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szünet”-nek. Konkrét emlékem egyetlen van ezekbõl a napok-
ból: szüleimmel (vagy csak Anyával?) egy tüntetésbe kevered-
tünk a Széchenyi utcán, a nyomda elõtt gyülekezett a tömeg
és várta a forradalmi röplapok kinyomtatását. Amikor készen
volt, az erkélyrõl szórták le a nép közé, ami szinte meseszerû
volt számomra. (Lehet azért, mert akkoriban a kedvenc mesém
a Holle Anyó volt? ...)   Gyorsan próbáltunk a tömegbõl kitörni,
ahogy elértük a „villanyrendõr”-t, tankokat láttunk, amelyek
a tömeg felé fordították csövüket és idegesen mozgatták ide-
oda. A tömeg záptojással dobálta meg õket. Anyánk húzott-
vonszolt minket, gyorsan el akartuk hagyni  ezt a tere-
pet...Késõbb idegesen érdeklõdött utánunk nagybátyánk,  nem
voltunk-e kinn akkor, mikor a tömegbe lõttek...A hírek a rá-
dióban terjedtek, egész nap hallgattuk és nekem úgy tûnt, mint-
ha egy állandó Szív küldi mûsor lenne. De éreztem, hogy ez
más, mivel egy idõ után szüleim is nagyon figyelni kezdték az
adást: „Nem üzen-e valamit az Öcskös?”...

Késõbb az iskola újra elkezdõdött; valami azért bennünk is
leszûrõdött, hogy valami nagy dolog történt, csak nem tudtuk,
hogy mi. Belevetettük magunkat az elmaradt anyag pótlásába,
egy nap nemcsak egy, hanem két új betût is tanultunk. Mosoly-
gok magamon a mai napig, amikor sietõs írás közben megtorpa-
nok és a ty és ny betût felcserélem gondolatban...

Még egy érdekes élményem van az elsõ osztályból, ami az
egyetlen cigányfiú osztálytársunkhoz fûzõdik. Õ az elsõ nap
kikéredzkedett WC-re és nem jött vissza, hanem hazaszaladt.
Másnap reggel, a nagypapája, aki elkísérte, egy kis székkel a
kezében érkezett. Amíg a tanítás tartott, a folyosón a tanterem
mellett ült és õrizte a kis unokáját, hogy ne kóboroljon el...

A mai viszonyok között talán érdekes, milyen volt az isko-
lában az ún. szaktanári ellátás. Szinte hihetetlennek tûnik, de
a 3. és 4. osztályban minden készségtárgyat ( torna, ének és
rajz) szakos tanár tanított. Különösen a szép és fiatal rajzot
oktató tanár nénire emlékszem, aki mindig érdekességeket
mesélt nekünk. Akkor hallottam a  terrakotta szín eredetérõl, a
meleg és hideg színek fogalmáról. Mindig modell után
rajzoltunk, ami számunkra valamilyen titokzatosságot  jelen-
tett... A tornát tanító Lola néni mindent bemutatott nekünk és
mi lelkesen utánoztuk õt. Szeptemberben felmérést végzett,
de nem jegyeket kaptunk, hanem csak felírta az eredményein-
ket. Az kapott aztán ötöst tavasszal, aki nagyot tudott javítani
az eredményein... Német nyelvet is lehetett tanulni 3. osztálytól
ingyenes szakköri formában bizonyos Kamill bácsitól, aki saját
maga állított össze egy füzetecskét a gyermekek számára. Ne
felejtsük el, hogy akkoriban még nem létezett a gyorsmáso-
ló... Csak felnõtt koromban világosodott meg, hogy nagyon
bátor igazgatónk volt, aki merte bevállalni az októberi forrada-
lom eseményeiben résztvevõ tanár kollégák mentését az iskolai
alkalmazásukkal.

Divat volt akkor a gyerekek között (a lányoknál elsõsorban)
a papírszalvéta gyûjtés. Az iskolától nem messze mûködött
Karola néni trafikja, akinél – csak ezért, hogy becsalogassa a
gyerekeket - nagyon szép és különleges szalvétákat lehetett
vásárolni öt darabot egy gombóc fagyi áráért. De számára nem
a szalvéta eladása volt az üzlet, hanem a gyerekek társasága.
Kialakított egy kis barátságos sarkot, ahol a gyerekek hétfõn
és szerdán szalvétát cserélhettek. Kipakolták a kis gyûjtemé-
nyüket, zsibongásukkal betöltötték az egész helyiséget, amivel

Karola nénit boldoggá tették. Ezeken az alkalmakkor egysze-
rûbb sütemények is az asztalra kerültek, amit mi nagyon
gyorsan el is pusztítottunk. Késõbb a trafikot a miskolci sport-
csarnok építése miatt lebontották. Hasonló sorsra jutott a trafik
mellett lévõ Nagy-fagylaltozó is a gyereksereg nagy bánatára.

Minden gyerek gyûjtött ún. takarékbélyeget: az 50 fillér
volt a legkisebb, míg a 10 forintos volt a legnagyobb címlet.
Egy szétnyitható lapon gyûjtöttük a bélyeget évközben és az
iskola befejeztével a postán lehetett beváltani. Emlékszem,
nekem 20-30 forintom szokott összejönni. Nagyon vártuk a
beváltást, mert ez igazán „szabad felhasználású” volt: esetleg
extra finom csokoládé vagy egy-egy könyv lett belõle...Évekig
az osztály bélyegfelelõse is voltam, ami egy tíz-tizenegy éves
gyereknek nagy felelõsség, hiszen minden nap vittem a bélye-
geket egy füzetben és egy nylon zacskóban pedig gyûjtöttem
a pénzt. Havonta egyszer kellett elszámolnom az egyik tanár
néninek. A mai megszaporodott iskolai lopásokkal kapcsolat-
ban sokszor eszembe jut ez a „bélyegeskedés”. Soha egyetlen
fillér sem hiányzott a pénzembõl, de igaz, eszembe sem jutott,
hogy hiányozhat...

Abban az idõben, többször elment a családunk vasárnap
délután a város szívében lévõ PIVA cukrászdába, ahol
különösen a fagylalt és a gesztenyepüré volt igazán a kedvenc.
Sajnos, a helyén ma egy cipõbolt van; csak a régi miskolciak-
nak mond valamit ez a név. A PIVA olasz cukrász család volt,
akiknek szép síremlékét a Mindszenti temetõben csodálhatjuk
meg. A miskolciak háláját jelzi, hogy Halottak Napjára a mai
idõkig friss koszorúk, virágok jelennek meg rajta...

Folytatjuk!
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Madárlesen

De vajon hová is mennek? Egyáltalán miért mennek el?
Vagy éppen miért jönnek vissza?

Elõször ismerjük meg ezeket a karcsú, fekete-fehér színek-
ben pompázó, ide-odacikázó tollas barátainkat. Bár mindegyik
fecskefaj farka enyhén villás, a füstifecske esetében a két szélsõ
faroktoll jóval túlnyúlik a farok többi tollán. Sokáig azt gon-
dolták, ennek a két elvékonyodó tollnak aerodinamikai szerepe
van és a repülésben, fordulásokban segíti gazdáját. Ám késõbb
kiderült, ezek a repülésben inkább terhet jelentenek, mint
elõnyt. Viszont az a hím, aki hosszú faroktollakat tud növesz-
teni és egy ilyen teher mellett is képes jól repülni, látványosan
bizonyíthatja a párkeresõ fecskemenyecskéknek, hogy különb
legény, mint a többiek.

Füstifecskével rendszerint falvakban találkozhatunk, ahol
állatokat is tenyésztenek, de városi kertes házak környékén is
megtelepszik. A három faj közül a leggyorsabb röptû, gyakran
hasítja a talaj, vagy a vízfelszín közelében a levegõt. Igen
látványosan, röptükben isznak. Éneke, csivitelése, riasztó-
hangja enyhén eltér földi ragadozóra (pl. macskára) és légi
ragadozóra. Táplálékát is a levegõben kapja el, fõleg legyeket,
levéltetveket. Gyakran vadásznak legelõ állatok által felvert
rovarokra. Fészke nyitott, csésze alakú sárból és belekevert
kötõanyagokból készül. Évente kétszer, ritkán háromszor is
költenek.

A MOLNÁRFECSKE
A fehér hasú, zömökebb testalkatú fecskének a hátoldalán

is láthatunk egy jellegzetes fehér foltot a farok tövében. A
farka csak enyhén villás. Röpte is nehézkesebb, többet siklik
kitárt szárnyakkal, mint villásfarkú rokona. Falvakban és váro-
sokban egyaránt fészkel. Hajdani természetes fészkelõhelyét,
sziklapárkányokat és ereszeket felváltották a lakónegyedek
tömbházai, így láthatóan otthon érzik magukat a tizedik emeleti
erkélyeken és ablakokban is.

Fészke zárt, csak egy bejárati nyílás marad szabadon, kizá-
rólag sárból készül, nem kever bele kötõanyagot. Ahol gyakori,
a fészkek szorosan egymás mellé épülnek, folyamatos sort
alkotva. Jellegzetes „pritt” hangját fõleg fészke és atelepek
környékén hallatják. Éneke halk, jellegtelen csicsergés. Kétszer
költ, a tojó és a hím felváltva két hétig kotlik a fehér színû
tojásokon. Tápláléka a füstifecskéhez hasonló összetételû (le-
gyek, levéltetvek), jellegzetes módon röptében egy gyors alul-
ról felfelé történõ irányváltoztatással kapja el õket. Viszonylag
késõn, szeptember-októberben vonulnak el, és április közepén-
végén térnek vissza. Hazai madaraink pontos Afrikai telelõ-
területérõl nincsenek információk.

A  PARTIFECSKE
Igazi parti- madár, a szó angolos értelmében is. Folyók sza-

kadó partfalaiban telepesen fészkel, olykor ezres nagyságrend-
ben. Ezeken a telepeken óriási a nyüzsgés, olykor valóban az
az érzésünk, mintha egy buli közepébe cseppentünk volna. A
háttérben zajlanak a kavarások, és ezek nagyságrendjére csak
a közelmúltban lehetõvé vált genetikai vizsgálatok derítettek
fényt. Egy fészekalj fiókáinak ugyanis negyede idegen apától
származhat. A tojó számára elõnyös lehet, ha a fiókáinak a

Jönnek a fecskék
szomszédban fészkelõ jobb minõségû hím lesz az apjuk a
szociális párja helyett. Természetes fészkelõhelye mellett elfog-
lalhatja a homokbányák falait, de több helyen látták már beköl-
tözni kibetonozott csatornák levezetõ (drén) csöveibe. Tele-
püléseken a partifecskével találkozhatunk a legritkábban. Röp-
te a molnárfecskéhez hasonló, de kis termete és jellegzetes
farokfolt hiánya alapján jól elkülöníthetõ. Testének fehér színû
alsófelét csak a mellen szakítja meg egy barna keresztszalag.
Éneke csicsergése, riasztóhangja éles „tscsrr”. Üregét 60-70
cm mélyen karmaival kaparja a falba, a végében kiszélesedõ,
fûszálakkal és tollal kibélelt fészekkamrát készít. Évente egy
alkalommal költ. Tápláléka a többi fecskéhez hasonló. A nálunk
költõ fecskék Kelet- és Közép-Afrikában telelhetnek. A Szaha-
rától délre húzódó Szahel- övezet csapadékviszonyai bizonyí-
tottan hatással vannak téli túlélésükre.

MILYEN TÁVOLSÁGOKRA KÉPESEK
A fecske, de más madár is Dél-Afrikáig repül tízezer kilomé-

tert, de ezt évente kétszer teszi meg! (a rekordot azonban egy
90-120 grammos madár tartja. A SARKI CSÉR, Afrika, majd
Déli-sarkot megkerüli, jön Európába 36 000 kilométert meg-
téve!) Milyen gyorsan repülnek kérdezhetnénk és milyen
magasan? A költözõ madár repülési sebessége kisebb, mint
amire rövid távon képes, és a fajtól is függ. Egy varjú kb. 50
km-et óránként, pinty 52, csóka 60 km-t tesz meg. Vannak
amelyek V alakban, vagy ferde vonalban, az elöl repülõk
hasítják a levegõt a hátsók számára, és néha váltják egymást.
Az utazási magasság sokféle lehet, a varjú, csóka 30-100 m
magasan, a seregély, vagy a ragadozó madarak szintén ilyen
magasan repülnek, de már a ludak 1000 méteren, a gólyák
2500 métert ostromolják persze, ha egy magas hegy jön akkor
még feljebb.

A VÁNDORLÁS TITKAI
Ha költözõmadarakról beszélünk, akkor elõször a fecskék

jutnak eszünkbe és miért költöznek? Az egyik oka, hogy a
madarak egyre kevesebb élelmet találnak, a másik tényezõ a
nappalok hossza, amely hatással van a madarak hormonális
egyensúlyára. Így õsszel a gyorsan rövidülõ nappalok feléb-
resztik a költözési ösztönt. Az év egyik felében Európa északi
részén 14-16 órás nappalok vannak, ott rengeteg idõ van élel-
met szerezni. A trópusokon 12 órás nappal van itt sem gond
felnevelni az utódokat. Egy biztos, a különbözõ madárfajok
költözését sokféle külsõ tényezõ kombinációja váltja ki.

Egy érdekes elmélet szerint, azért vándorolnakhatnak, mert
a jékorszak elõtt benépesítették az egész északi félgömböt, de
a jég terjeszkedése délebbre kényszerítette õket, a leghidegebb
teleken pedig ideiglenesen ott kellett hagyniuk költõhelyeiket.
Amikor aztán enyhébb lett az idõ, visszamentek északra.
Viszont egy a lényeg, ha fecskéink jönnek az nekünk öröm,
mert jön a jó idõ!

Bak István
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Ismert tény, hogy számos gyógyszer a mellékhatásokon túl,
egymással is kölcsönhatásba léphet az emberi szervezetben.
Sõt a mai ismeretek alapján bizonyos élelmiszerek is
befolyásolhatják a gyógyszerek hatásait. Az egyik ilyen
élelmiszer a grapefruit gyümölcs. Ha pl. valaki a vérnyomás-
csökkentõ gyógyszert grapefruit lével veszi be, akkor elõfor-
dulhat, hogy a vérnyomása veszélyesen lecsökkenhet. Ez azért
van, mivel a naringin nevû polifenol hatóanyag nagymértékben
befolyásolja a gyógyszer hatóanyagok anyagcseréjét. Fõként
a nagyon pontosan adagolandó gyógyszerek esetében
fordulhat elõ a beállított terápiás dózistól való minimális
eltérés. Ebben a csoportban a szervátültetésen átesett bete-
geknél az immunrendszer mûködését fékezõ pl.- ciklosporin
nevû anyagot is vészesen befolyásolja. Mind a két esetben a
beállított terápiás dózisok minimális csökkenése életveszélyes
lehet.

Komolyan érintettek még a fogamzásgátló tablettát szedõ
nõk, mivel a grapefruitban lévõ naringin hatóanyag miatt, ennek
a tablettának a hatóanyaga lassabban bomlik le, növelve a
trombózis kockázatát. A grapefruit gyógyszerekre gyakorolt
hatásait sok kutató vizsgálta. Megállapították, hogy a gyógy-
szerek optimális felszívódásáról a vékonybélbe egy fontos en-
zimcsoport gondoskodik. Már 3 dl grapefruitlé is elegendõ
ennek az enzimcsoport  hatásának a felfüggesztéséhez. Ezért
nagyon fontos, hogy bizonyos terápiák esetén a beteg teljes
mértékben tartózkodjon a grapefruittól. Szigorú terápiás keze-
lések esetén az alábbi gyógyszerek szedésekor tartózkodni
kell a grapefruittól. Ilyenek: a vérnyomáscsökkentõk, koleszte-
rincsökkentõk, arritmia elleni, kemoterápiás kezelés és
pszichológiai kezelések esetén elõirt kötelezõ gyógyszerek.

Sokan a kávéval kezdik a napot, és azzal is veszik be a
gyógyszereiket. Ki kell emelni, hogy vannak olyan fájdalom-
csillapító szerek, amelyekben szintén van koffein, tehát a kávé
ezt a hatást még jobban felerõsíti, remegést izzadást, és ideges-
séget okozva. A koffein a vércukorszint csökkentõvel beszedve
életveszélyes vércukorszint csökkenést is okozhat. Gondot
jelent a tej és tejtermékek fogyasztása, azoknál a betegeknél,
akiknél az orvos antibiotikum kúrát irt elõ. Minimum két
órának kell eltelni a gyógyszer és tejtermékek fogyasztása kö-
zött. A multivitaminokban található kalcium, magnézium és
cink szintén gátolja az antibiotikum gyors felszívódását. A
tejtermékek és kalcium tabletták is gyengítik a pajzsmirigy
kivonatok hatását.  A brokkoliban, kelbimbóban , mángoldban,
babban, spárgában, zöldborsóban, spenótban, fejes és más le-
veles salátákban található K vitamin a vérhígító gyógyszerek
pl. syncumar ellenlábasa. Tehát aki nagy dózisban fogyaszt K
vitamint, annál a vérhígító nem tudja kifejteni szükséges mér-
tékben hatását, ezért a páciens véralvadási értékei ingadozni
fognak.

Fontos megemlíteni azokat az élelmiszereket is, amelyek
nagymértékben tartalmazzák a tiramin nevû aminosavat. Ilyen
élelmiszerek a szalámi, a joghurt, a sajt, fehérbab, élesztõ,
vörösbor, sózott hering. A magas tiramin tartalmú élelmiszerek
túlzott fogyasztása, nem csak migrén rohamot válthat ki, hanem
összeférhetetlen olyan antidepresszáns hatóanyagokkal pl.
selegelin, amelyet a Parkinson-kór kezelésében is alkalmaznak.

Egészséget mindenkinek Gyógyszerek és élelmiszerek kölcsönhatásai.

A tiramin a fent említett gyógyszerhatóanyagokkal együtt
fogyasztva komoly vérnyomás emelkedést idézhet elõ, ami
akár agyvérzéshez is vezethet. Mostanában igen divatos lett
az orbáncfû gyógynövény alkalmazása, fogyasztása, stressz
oldásra  és enyhe illetve közepesen súlyos depresszió kezelé-
sére.

A növényben található hatóanyag fokozza a boldogság-
hormonként ismert szerotonin termelõdését. A probléma akkor
van, amikor a szintetikus antidepresszáns gyógyszerekkel
együtt fogyasztjuk, akkor a szerotonin szint megemelkedhet,
ami hallucináció és túlzott téveszmék tüneteiben nyilvánulhat
meg. Fontos még tudni, hogy az orbáncfû gyengíti a fogamzás-
gátlók hatását is. A mai civilizált világunkban elkerülhetetlen
az alkohol fogyasztása. Mindig találunk okot arra, hogy igyunk,
viszont figyelni kell és ismerni kell azt, hogy az alkohol súlyos
gyógyszer mellékhatásokat képes kiváltani.

Az alábbi gyógyszerek hatását teszi intenzívebbé, mint pl.
antidepresszánsok, nyugtatók, altatók, antidiabetikumok és
epilepszia kezelésre adott gyógyszerek.

Tanulságként levonható , hogy az élelmiszerek és gyógysze-
rek kölcsönhatásaira oda kell figyelni, különösen azoknál a
betegeknél akiknél a kezelõorvosa szigorú terápiás kezelést
irányzott elõ. Ebben az esetben az orvos eltilthat különbözõ
élelmiszerek fogyasztásától is. Mindenképpen ügyeljünk arra,
akár a régi akár az új gyógyszerek szedésekor mit és milyen
élelmiszereket fogyaszthatunk együtt.

Jó Egészséget Mindenkinek.

Szigeti Gábor

Kissné Horváth Júlia

Iskolás farsang

Üljük meg a farsangot,
kisültek már a fánkok,
kezdõdhet a maszkabál
vajon kit takar a maskarád?
Lehetsz akár világváltó
szupermen,
vagy az ellenlábasa joker,
velejéig romlott rabló,
vagy autó az örökmozgó,
lehetsz tüneményes királylány,
vagy a gonosz boszorkány,
lehetsz büntetlenül vérfarkas,
vagy káprázatos fenyõfa,
s miután véget ér a pörgés-forgás,
minden gyermek izgul már,
ki viszi el a pálmát.
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Sportrovat

Mozgalmasan teltek sportegyesületünk utánpótlás-csa-
patainak az új év elsõ hónapjai. Az U7 és U9 korosztály részére
a PSE rendezésében került sor az Új Ház Centrum-Feki kupára,
majd az FSC Hegykõ kupán vettünk részt e két korosztállyal.

Az U11 és U13 csapataink B2 kiemelt Bozsik tornákon vettek
részt. Két gönyûi és egy beledi torna szerepelt a programban.

Az U11-es csapatunk meghívást kapott a Komáromban
rendezett nemzetközi Czibor Zoltán Emléktornára. Nagy
izgalommal és lelkesedéssel indultunk útnak a tornára, ahol a
Dunaszerdahely, az Aradi Futballakadémia, a Kispest Honvéd és
a Komárom csapataival kerültünk egy csoportba. Kicsit féltve a
gyerekeket a nagyon erõs mezõnytõl, kezdtük meg szereplésünket,
amely a csoportmérkõzéseken bravúrosra sikeredett:

PSE-DAC 2-2 (Bagó Máté 2), PSE-Arad 1-0 (Bagó Máté),
PSE-Kispest 1-1 (Horváth Dominik), PSE-Komárom 0-4.

Bátor, lelkes és ügyes játékunkkal elnyertük a közönség szim-
pátiáját. A következõ Bábolna elleni mérkõzés pedig bebi-
zonyította, hogy igazi sportemberek alkotják csapatunkat. Egy észre
nem vett gólt jelzett kapusunk (Metzger Bálint) és így 1-0-s
vereséget szenvedtünk. A 7-8. helyért való mérkõzést sajnos erõvel
nem bírtuk, így a szenzációs 8. helyen végeztünk. Utánpótlásunk
jelenlegi erejét és összetartását jelzi, hogy a tornán nem múlt el úgy
perc, hogy valaki ne érdeklõdött volna a gyerekek szereplésérõl.
Kicsik és nagyok, szülõ, nagyszülõk, edzõk és sérült, beteg
játékosok szorítottak értünk. Köszönjük szépen!

Amíg mi Komáromban szerepeltünk, U14-es csapatunk
Gyõrben vendégszerepelt és fölényes gyõzelmet aratott a gyõri
DAC csapata ellen.

Március 2-án U11-es és U13-as csapatunk Kapuváron lépett
pályára teremtornán. Mindkét korosztályunk -  a tavalyihoz
hasonlóan - ismét megnyerte a saját korosztályának versengését
a 6 csapatos tornán. Gratulálunk nekik!

Nincs megállás, egész júniusig szinte minden hétvégén szere-
pel valamely csapatunk egy-egy tornán.

Szeretettel várunk minden focizni szeretõ gyerkõcöt a PSE
pályán. Már az ovisok is jöhetnek, van ovifoci is!

Érdeklõdni Takács Csabánál (30/317-8246) és Horváth
Ferencnél (30/544-3779) lehet.

Hajrá PSE!
Horváth Ferenc

Az év eleje az utánpótlás-csapatoknál
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Pannon Nyugdíjas Egyesü-
let idén is megszervezi az Örökifjak Mûvészeti Fesztivált,
melynek elsõ területi fordulóját a petõházi Közösségi Házban
tartották 2019. március 7-én. A 11 órakor kezdõdõ rendezvé-
nyen nem csupán a környékbeli nyugdíjasklubok vettek részt,
hanem a megye távoli részeirõl Gyõrbõl, Mosonmagyaróvárról
is érkeztek csoportok. A rendezvény házigazdája a petõházi
nyugdíjas egyesület volt.

Már kora reggeltõl nagy volt a jövés-menés, készültek a ven-
dégvárásra szánt szendvicsek, a nyugdíjas terem kis „kávéházzá”
alakult, a nagyteremben a technikai elõkészületek zajlottak. A
megmérettetésre érkezõ nyugdíjas csoportok birtokba vették az
egész épületet. 11 órakor a vendégek köszöntésével indult a pro-
gram. Elsõként Vas Lászlóné megyei elnök és Kengyel Zsuzsanna
alelnök üdvözölte a csoportokat. Ezt követõen Piskolti Béla
polgármester úr köszöntötte a vendégeket. Beszédében hangsú-
lyozta a nyugdíjasok szerepét, elismerõen szólt a petõházi nyug-
díjas egyesületrõl, mint településünk egyik legaktívabb szerve-
zetérõl. A tagság közremûködésére minden rendezvénynél számí-
tani lehet. A szerepléshez pedig mindenekelõtt jó kedvet és vidám-
ságot kívánt, hogy mindenki jól érezze magát a színpadon és a
hallgatóság soraiban is egyaránt.

A mûsorban versek, prózai mûvek keltek életre a nyugdíja-
sok elõadásába. Népdalok, nosztalgia slágerek, magyar nóták

szólaltak meg. A fellépõk sorát pedig a fertõszentmiklósiak
vidám jelenete zárta. Petõházi nyugdíjasaink három számban
léptek színpadra, Gergácz Alajos szólóének kategóriában, Kol-
monn Józsefné és Gaál Péterné népdalokat énekeltek, Ábra-
hám Ferencné pedig versmondással jeleskedett. Fellépésüket
a közönség elismerõ tapssal jutalmazta.

A verseny végén a zsûri értékelte az elhangzott produkció-
kat, és elismerõ okleveleket adott át a fellépõknek.

Ezúton is gratulálunk nyugdíjasainknak, köszönjük, hogy
öregbítették falunk jó hírnevét!

Lévainé Soós Klára

Örökifjak Mûvészeti FesztiválKrónika

Kissné Horváth Júlia
Amikor…

Amikor nem vagy velem
hiányod átölel,
amikor nem vagy velem,
féltelek,
amikor nem vagy velem,
a nap is másként kel,
amikor nem vagy velem,
a világ oly színtelen.
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„ A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól
kaptuk kölcsön” – mondta David Brower, aki az egyik legis-
mertebb környezetvédõként elszántan próbálta felhívni az
emberek figyelmét arra, hogy a természet értékeinek kizsák-
mányolása a következõ generáció életében fogja éreztetni hatá-
sait.

Ennek egy döbbenetes példája a kínai Szecsuán tartomány.
Három évvel ezelõtt körbejárta a világot a hír, miszerint a
falvakban élõ, leginkább gyümölcstermelésbõl élõ emberek
megélhetése pár év alatt hatalmas veszélybe került a méhek
eltûnése miatt. Az emberek kézzel gyûjtötték be a virágport és
azt kézzel, virágról-virágra ecsettel járva tették termõvé a
megélhetést nyújtó fákat.

Mi, akik falun élünk, egy jobb, teljesebb és természetköze-
libb élet reményében választottuk ezt, vagy éppen emiatt
maradunk. Az idõsebbektõl tanultunk meg sok praktikát a
növények termesztéséhez, vagy állatgondozáshoz, melyet szí-
vesen adunk át mi is gyermekeinknek. Az idõjárás változása, a
megélhetésért vívott harc, vagy akár csak a kényelem és a
felelõtlenség azonban éppen ennek ellenkezõjére vezet néha
– vagy egyre többször - minket.

Mit tehetünk a természet törékeny egyensúlyának fenntar-
tásához?

Elég, ha a legegyszerûbb, legapróbb dolgokra figyelünk!
A méhekre.
Ahhoz, hogy friss, egészséges gyümölcsöt tehessünk az asz-

talra, rengeteg energiát, idõt, figyelmet kell szenteljünk a fáink-
nak, növényeinknek. A bõ termés az egész családot, talán a
rokonokat, ismerõsöket is ellátja, de az egész mit sem ér, ha a
méhek, vagy akár más rovarok nem porozzák be a virágokat!
Ezért fontos, hogy figyeljünk rájuk is!

A legtöbbször elõforduló figyelmetlenség a permetezés idõ-
pontjának nem megfelelõ megválasztása: a méhek napközben
repülnek, ezért (és a növények védelme miatt is) a permetszert
napnyugtakor használjuk, mikor a méhek már biztonságban
pihennek a kaptárban. Ellenkezõ esetben ez a pusztulásukat
jelentheti.

Gyorsan megtérülõ gondoskodás, ha kertünkbe méhbarát
növényeket ültetünk, vagy ha parlagon fekvõ területünkbõl
méhlegelõt alakítunk ki. Nyáron már kevés olyan virágzó nö-
vény van, amely kiadós cukrot, virágport és nektárt is ad, ezért
ha fákat vagy akár dísznövényeket telepítünk, gondoljunk a
szinte láthatatlan jótevõinkre! Ezen idõszak végén a petékbõl
már telelõ méhek kelnek ki és õk raktározzák azt az élelmet,
ami a téli idõszakra a túlélést jelenti számukra. Sajnos sok
méhésznek az átlagosnál nagyobb kihívást jelent a méhcsa-
ládok telelõképes állapotának megteremtése. A tavaly augusz-
tusi nyár sokfelé csapadékhiányt hozott, s azokon a területeken,
ahol alig hullott esõ, szinte teljesen leállt a nektárhordás és
virágporból is keveset tudtak a méhek elraktározni. Ilyenkor a
méhanyák petézése leáll, a népesség csökken, ami a család
gyengülését, legrosszabb esetben pusztulását okozhatja.

Egy kis figyelmességgel tehát megfelelõen segíthetjük a
méheket abban, hogy következõ tavasszal újra egy erõs és
megfelelõen nagy állomány adja vissza nekünk a figyelmet és
fáradozást szép, egészséges és bõ termés formájában. Ezzel

Gyümölcsözõ együttélés a méhekkel
nem a méhészek zsebére dolgozunk (hiszen mézet a gondos
gazda ilyenkor már nem vesz el tõlük), hanem együtt segítjük
át szorgos barátainkat egy nehezebb, de annál fontosabb
idõszakon.

Ha már az elõnyökrõl beszélünk, egy gondolatot még fontos
megjegyezni: a virágpor-és nektárgyûjtögetõ méhek sosem
támadnak! Csakis a virágok érdeklik õket, nem szállnak a te-
raszon megterített asztalra, húsra, rothadó gyümölcsökre! Eze-
ket csakis darazsak teszik, ezért nagyon fontos, hogy különb-
séget tudjunk tenni köztük! Ha kertünket - a saját magunk
gyönyörködtetésére is – sokféle virággal, színes bokrokkal
ültetjük be, vagy a parlagon fekvõ területeket az igénytelen,
de igencsak hasznos facélia magjával szórjuk tele, nyugodt,
egészséges és hálás méhek látogatnak csak a kertünkbe.

Azok, akik szeretnének odafigyelni ezekre az apróságokra,
néhány virágport, nektárt adó növényfajta felsorolásával és
virágzásának idejével igyekszem segíteni munkájukat:

- krókusz: február-március
- közönséges mogyoró: február
- barka: március
- mézalmácska: április
- japán birs: április-május
- vadszõlõ: május
- galagonya: május-június
- szivarfa: május-június
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- veresgyûrû som: május-június, másodvirágzás õsszel
- facélia: ez a rendkívül hasznos és sokrétûen használható

növény alig ismert, pedig rengeteg jó tulajdonsággal bír:
talajjavító, segít a talajban elszaporodó kártevõk és kórokozók
visszaszorításában, zöld állapotában kaszálva kiváló takar-
mány, az elszáradt növényeket a talajba visszaforgatva rend-
kívül jó tápanyagforrás. Lila virága és kellemes illata miatt a
kert egyik dísze lehet, de igénytelensége miatt bármilyen ki-
használatlan területen megél. Márciustól május végéig vet-
hetjük, így a szûkösebb augusztusi idõszakban sem marad üres
a kaptár.

- csörgõfa: június-július
- vesszõs fagyal: június-július

- levendula: június, másodvirágzás õsszel
- trombitafolyondár: júniustól szeptemberig
- kislevelû,- és nagylevelû hárs: június
- ezüstlevelû hárs: július
- evódia (mézesfa): július-augusztus
- közönséges borostyán: augusztus-szeptember
- japán akác: július-augusztus
- kékszakáll: augusztus-szeptember
- bálványfa vagy ecetfa: július

Heller Zsolt

Horgászegyesület hírei
A Petõházi Horgászegyesület 2019. február 24-én a belsõ

tónál, március 17-én pedig az arborétumi tónál végezte el a
szokásos tavaszi takarítást. A munkában közel harmincan
vettek részt. Az elszáradt nádat levágták, a szemetet
összegyûjtötték. A zöldhulladék elszállítását idén is Böhm
Ferenc végezte, akinek ezúton is köszönjük önzetlen
segítségét. Továbbá köszönetet mondunk a Horgászegyesület
tagjainak, hogy munkájukkal hozzájárultak településünk
tisztaságának és rendezettségének biztosításához, az egyesület
vezetõségének, hogy évrõl évre megszervezik a takarítást, és
akikre rendezvényeinknél is rendszeresen számíthatunk.

Lévainé Soós Klára

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák a falunkban mûködõ egyesüle-
teket! A következõ helyi szervezetek tudják fogadni a felajánlásokat:

„Petõházáért” Közalapítvány: 18539185-1-08
Petõházi Horgászegyesület: 19106214-1-08
Petõházi Önkéntes Tûzoltó Egyesület 18539130-1-08
Petõházi Polgári Kör Egyesület: 18973970-1-08
Petõházi Sportegyesület: 19882503-1-08

TÁMOGATÁSUKAT ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK!

FELHÍVÁS!
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KEHOP pályázat keretében egyesületük egy áram-
fejlesztõvel és egy zagy szivattyúval gazdagodott

KEHOP-1.6.0-15-2016-0017 számú pályázaton az önkéntes
járási és települési szervezetek a kárenyhítésben és mentésben
használható felszereléseket kaptak.

Felszereléseket vehetett át:
Csorna Város Önkéntes Tûzoltó Egyesülete
Tét Város Tûzoltó Egyesülete
Önkéntes Tûzoltó Egyesület Osli
Mosonmagyaróvári Önkéntes Tûzoltó  Hagyományõrzõ

Egyesület
Nagycenk Község Önkéntes Tûzoltó Egyesülete
Kapuvár Városi Önkormányzat
Bõsárkány Nagyközség Önkormányzata
Gyõri Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Petõháza Községi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
A petõházi tûzoltó egyesület, mint Petõháza Települési

Mentõszervezete kapta a felszereléseket.
A gépek rendeltetése: vízkár-elhárítási feladatok ellátása,

az azonnal beavatkozó hivatásos erõk segítése.
A települési mentõszervezetek megalakításának legfõbb

célja, hogy települési szinten rendelkezésre álljon olyan szer-
vezet, amely az adott az adott településen elsõként tud beav-
atkozni katasztrófahelyzetek idején.

A kapott felszerelések: HERON 8895106 benzinmotoros
zagyszivattyú

HERON benzinmotoros áramfejlesztõ,
E-mellett kaptunk egy 3000Ft értékû MOL kártyát, valamit

2 fõre mindkét eszközre típusvizsga lehetõséget.

A gépeket Gyõrben az Igazgatóságon vettük át 2019. február
28-án Baranyai Zsolt és jómagam.

A felszereléseket átadta: Sallai Péter tûzoltó dandártábornok,
igazgató.

A hazaszállításban és rakodásban a Nagycenk Öte segített.
Köszönet Ragacs Péternek és Cenki Józsefnek.

Némethné Saci
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Egyesületünk elmúlt negyedévérõl

Egyesületünk a 2018. év végét jó eredménnyel zárta.
Megújult az egyesület konyhája. A régi 30-éves hûtõt és

konyhafelszerelést újak váltották fel. Vásároltunk egy új hûtõ-
gépet, egy mikrosütõt és egy kávéfõzõt. Így kisebb rendezvé-
nyeket már mi is le tudunk bonyolítani, pl: vizes gyakorlat
utáni étkeztetés. A nagyobbak esetén továbbra is Kóbor Csa-
bára számítunk.

MOL Nyrt. által kiirt pályázaton 50 000 Ft értékû üzem-
anyag utalványt nyertünk.

A Technológia az Esélyegyenlõségért Nonprofit szervezet
pályázatán pedig 150 000 Ft értékben WEB lap elkészítését
nyertük meg. A Weblapunk elkészült, már megtekinthetõ.

Új tûzoltót avattunk. Cserge Dávid Márk, aki egyesületünk
tagja februárban Sopronban megkezdte a hivatásos szolgálatot.
Sok sikert kívánunk neki!

2019. január 19-én részt vettünk a petõházi kolbásztöltõ
fesztiválon. Kolbásztöltõk és hozzáértõk: Horváth János,
Németh Szabolcs, Cserge Gergõ, Németh Szabina, Fodor
Brigitta, Baranyai Viki, Baranyai Feri és Zsolti, Némethné Saci.

2019. február 24-én megtartottuk az egyesület közgyûlését.
Vendégeink voltak: Galumba Lajos tûzoltó alezredes, megyei
tûzoltósági fõfelügyelõ, Varga László, százados, Kapuvár tûzol-
tó parancsnok helyettes, Szür Bernadett Csorna Öte vezetõségi

tagja, valamint újra kö-
rünkben üdvözölhettük
Gombos Józsefet egyesüle-
tünk tiszteletbeli parancs-
nokát.

Örömmel vennénk, ha a
régi tagok újra bekapcsolód-
nának az egyesület munká-
jába.

A közgyûlésen beszámo-
ló hangzott el az elõzõ év
munkájáról, illetve a követ-
kezõ évi tervekrõl.

2019. évben lebonyolí-
tásra kerülnek a megnyert
LEADER pályázatok, ven-
dégségbe megyünk a Szlo-
vákiai BÕS-re májusban,
tûzoltó bemutatóra.

Megtörtént a tisztújítás.
Elnök továbbra is Kiss Benjamin, parancsnok Horváth

Bence, tiszteletbeli parancsnok: Gombos József, parancsnok-
helyettes: Baranyai Zsolt, Ifjúsági parancsnok: Cserge Dávid,
Szertáros: Baranyai Ferenc, Mûszaki felelõs: Németh Szabolcs.

Az egyesület új ellenõrzõ bizottságot és felügyelõ bizott-
ságot is választott.

A közgyûlés a Grácia Étterembõl hozott finom vacsorával
zárult.

Március 2-án szombaton, pedig szertártakarítást tartottunk.
Köszönet Baranyai Zsolt, Baranyai Feri, Horváth János, Németh
Szabolcs, Horváth Bence és Élõ Ferenc munkájáért.

Némethné Saci

HELYESBÍTÉS

A Krónika elõzõ (2018. decemberi) számában a Tûz-õr rovat
egyik cikke csak töredékében jelent meg. A polgárvédelmi
nap beszámolójának zárása, a köszönetnyilvánítás kimaradt.
A következõkben a hiányzó részt közöljük!

... A gyakorlat végeztével visszatértünk a szertárhoz, ahol
közösen elfogyasztottuk a gulyás levest, melyet az egyesület
séfje Horváth János készített.

Illetve megettük a lángost, amit a Petõházi Nyugdíjas
Egyesület tagjai sütöttek.

A gyakorlat jól sikerült, köszönhetõen sok segítségnek. A
vállalkozóknak, akik gépeiket és szaktudásukat hozták.

Köszönet : Lamp Attilának, akitõl az ebédnek valót hoztuk
Iváncsics Péternek, aki kenyeret adott az ebédhez.
Ács Attilának, aki idei termésû Irsai Olivér borát ajánlotta fel.
Kóbor Csabának, aki asztalokat, evõeszközöket, tányérokat

hozott, illetve segített a rendezvény lebonyolításában.
Köszönet a tálalásban, vendéglátásban segítõknek: Kuslics

Mártinak, Gergácz Lívinek, Soós Klárinak és Katinak.
Illetve köszönet mindazoknak, aki a meghívót látva, fontos-

nak érezték a polgári védelmet és eljöttek a rendezvényre.

Némethné Saci
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A szerkesztõbizottság elnöke: Lévainé Soós Klára
A fotókat készítették az Életképek és a Krónika rovathoz: Csiszár Renáta, Kissné Horváth Júlia és Holper Ferenc

Nyomdai munkák: Rábaközi Nyomda, Himod, Széchenyi u. 43. Felelõs vezetõ: Kovács Gyõzõ

Sült pisztráng
Hozzávalók 2 adaghoz: 500 g pisztráng (2 db), 2 ge-

rezd fokhagyma, 0.25 csokor petrezselyem, 1 ek margarin,
só ízlés szerint, bors ízlés szerint, 1 dl olívaolaj, 0.5 db citrom,
Spenót és krumpli, 250 g spenót (bébispenót egy csomaggal),
2 gerezd fokhagyma, 1 ek margarin, 5 közepes db burgonya,
0.5 csokor petrezselyem, 3 ek olívaolaj

A hal elkészítése:
A halat elõkészítjük, beirdaljuk, kívül-belül sózzuk, borsoz-

zuk. A fokhagymát és a petrezselymet összevágjuk apróra,
összekeverjük kevés olívaolajjal, és egy részével megkenjük
a hal belsejét. Kb 1 órára (vagy többre) hûtõbe rakjuk. Vágjuk
össze a spenóthoz a fokhagymát, és öntsünk rá kevés olíva-
olajat, hogy amíg a hal is pihen, az olaj átvegye a fokhagyma
ízét. Ha letelt az idõ, tepsibe rakjuk a halat, locsolunk rá még
egy kevés olajat és egy korty vizet a párolódás miatt. A külsejét
megkenjük a maradék fokhagymás-petrezselymes olajjal,
rákarikázunk pár szelet citromot, rakjunk a belsejébe egy-egy
kis kocka vajat, fedjük le fóliával, és elõmelegített sütõben
elõször 30 percig, majd fólia nélkül még 10 percig süssük.

Spenót és krumpli:
Én a spenótot és a krumplit csak akkor kezdem el, ha a hal

már félidõnél jár, így nem lesz hideg egyik sem. A burgonyát
felkockázzuk és megfõzzük. A petrezselymet összevágjuk ízlés

szerint, kevés vajon/olajon megdinszteljük, majd ráöntjük a
megfõtt burgonyát. Összekeverjük, és kész.

A spenótot alaposan, többször mossuk meg. A fokhagymát
olajjal együtt kezdjük melegíteni, én tettem bele egy kevés
vajat is, pár perc után tegyük rá a spenótot. Kb 3 perc alatt
összeesik, sózzuk, borsozzuk, és már tálalható is.

180°C-on, alul-felül sütés
Forrás:www.nosalty.hu

Burgonyás pogácsa
Hozzávalók 4 adaghoz: 1 kg finomliszt, 1 kg burgonya,

25 dkg margarin, 5 dkg friss élesztõ, 1.5 dl tej, 2 db tojás,
só ízlés szerint, 1 db felvert tojás (a kenéshez)

Elkészítés:
A tejet meglangyosítjuk, és az élesztõt felfuttatjuk benne.
Közben a burgonyát sós vízben puhára fõzzük, majd össze-

törjük. Ezután az összes hozzávalót egy nagy tálban összekever-
jük, és (akár robotgéppel is) simára dagasztjuk. (Én a margarint
beledobom az összetört krumpliba, és megvárom, amíg ott
„olvad el”, igy könnyebb vele utána dolgozni.) Meleg helyen
duplájára kelesztjük. Lisztezett gyúródeszkán kb 2-2,5 cm
vastagra nyújtjuk, és (ha van türelmünk hozzá) többször
„áthajtogatjuk”. Miután kiszaggattuk, a tetejét felvert tojással
megkenjük, és forró sütõben, hõlégkeverésen,  200°C-on, 40
percig sütjük.

www.nosalty.hu/recept/burgonyas-pogacsa-0

Petõházi Krónika konyhája
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Hulladékgyûjtõs táblázat!!!!!


