Petroviski
glasnik
Szentpéterfai Hírmondó
Protuljiće, 2005.

List Hrvatske manjinske samouprave

XII. lito / 1. broj

VISTI HRVATSKE MANJINSKE SAMOUPRAVE
• Kot smo Vam već napisali, lani smo kupili pet novih tamburov.
Uz to su nam i dica čuda pomogla i sabrala u selu nepotribne instrumente. Ovako smo krajem februara mogli začet dilo. 20-imi su
se javili i pod peljanjem Rajmunda Filipovića svaki tajedan jedanput imaju probu.
• Nek zadnje rekonstrukcije su na redu da bude čisto gotova knjiga
s CD-om za dicu. Ufamo se da ćete je radosno poslušati i pročitati. Jako je važno da s ovimi stvari te i naše učiteljice i odgojiteljice dobit pomoći za svoje djelovanje.

• Nažalost zbog raznih uzrokov ne moremo najti natječaje za naše
programe, ali po obečanju te bit raspisani krajem protuljića.
• Naši školari i srednjoškolci se marljivo pripravljaju na jezični
ispit. Polag toga radosno čekamo zainteresirane ljude koji bi vježbali ili naučili naš jezik.
• I ovoga lita željimo pomoć svakomu ki nas poišću u organizaciji
programov, i planiramo i sami organizirati programe. Naravno to
ovisi ne nek o fizičkim i zdravstvenim mogućnostima nego i o financijskom stanju.
Edita Horvath-Pauković

BLAŽEN VAZAM SVIM ČITATELJIMA!
Hrvatska manjinska samouprava

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
Szentpéterfa Község Önkormányzata

VISTI ZAKLADE ZA PETROVO SELO
Na početku lita je i u zakladi aktualni zadatak, da se račun
napravi od projdućega lita, i plani nastavu za budućnost.
Jur smo prik prvoga programa ovoga lita, a to je tradicionalni fašenjski bal, kojega smo 22-oga januara držali. Zopet moremo reć, da
se i ovolitašnji bal dobro nagodal i je u svakom pogledu uspješan bil.
Svakomu lipo zahvalimo, koji su s dobrovoljnimi dari pomagali
zakladu. U prvom redu se zahvaljujemo onim, ki su nam šarolike
programe predstavili, ki su se u maškare oblikli, mužikašom ki su
do zore guslali i svim nazočnim gostom. A ne nazadnje hvala na
lipi i čudavridni tombola i za svaku pomoć pri organizaciji i u sudjelovanju u balu.
Ovo je bila ta situacija kad je selo za zakladu, a za balom je zaklada na redu da ništo učini za selo: tako smo razdilili vekši dil pinez med 14 kulturni, športski i drugi organizacija, a ostale pineze
rezerviramo na:
Petroviski glasnik

– zgotovljenje igrališta
– pokrivanje grabe pred čuvarnicon
– novu ogradu okol trianonskoga spomenika
– pomoć za novo rublje selskih ognjobrancev
– podupiranje priredbov u selu
Lani smo primili od osobnoga poreza 233.505 Ft-ov, što i ovput
lipo zahvalimo. Prosimo vas, da i ovo lito – ako je moguće – ponudite zakladi jedan posto vašega poreza. Porezni broj: 18883659-1-18
Naša veza je stalna s selskimi organizacijami i institucijami, to
je i potribno za uspješno djelovanje. Prosimo svakoga Petroviščana
za dobre misli i za kritiku, da naše mogućnosti čim bolje budemo
mogli za selo hasnovat.
Navredi te gotovi bit novi utemeljiteljski dokumenti, s kimi će
djelatnost zaklade jednostavnije i nadalje pravilno bit.
Člani kuratorijuma
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PETNO világzenei fesztivál Szentpéterfa, 2005. május 20-22.
– már megint valamire készülnek a pályán
A Gradišće HKE még 2004-ben sikeresen elnyert egy, az
Európai Unió által kiírt Phare pályázatot világzenei fesztivál
rendezésére. A pályázatot határon átnyúló programok szervezésére hirdették meg, olyan osztrák-magyar kezdeményezésekre, melyek nagyban elősegítik a már uniós Ausztria, és
a most csatlakozott országok közti kapcsolatok elmélyítését.
Mivel egyesületünk már évek óta társrendezője, segítője a
Bildeinben megrendezésre kerülő rock fesztiválnak, nem volt
nehéz megfelelő partnert találni a papírok beadásához, és
megtalálni azt a közös pontot, amely sikeressé teheti tükörprojektünket. Hogy mi is az a közös pont amely a két falut
összekötheti? Természetesen a zene, mely körbe vesz minket,
mindenütt jelen van, és ami a legfontosabb, nem ismer határokat. Így született meg az ötlet, hogy a határ mindkét oldalán egyszerre adjuk be pályázatunkat (innen a tükörprojekt
elnevezés), hiszen így bizonyságot nyerhet, hogy nem csak
egyszeri kezdeményezésről van szó, hanem egy régebb óta
tartó kapcsolat kiszélesedéséről, merész tervekkel átszőtt
terjeszkedéséről.
Mivel az elnyert támogatás a bürokrácia útvesztőjén keresztül csak lassan akart megérkezni, nem tudtuk pontosan
mikor is állhatunk neki a szervezésnek. Lassan kifutottunk
a nyárból, majd az őszből is, így nem maradt más választásunk, mint átvinni a rendezvényt 2005-re, egy olyan időpontra, mely alkalmas lehet sátras rendezvény lebonyolítására. A
választás május utolsó előtti hétvégéjére esett, helyszíne
pedig a megszokott aszfaltozott rész a sportpálya mellett.
A rendezvény nevén sokat törtük az fejünket, mindenképp
olyan nevet szerettünk volna adni, ami egyértelmű könnyen

megjegyezhető, és remekül kifejezi a rendezvény jellegét.
Hosszas vajúdás után megszületett a PETNO név, mely a
Petrovo Selo helységnév, és az etno zene szóösszetételből
jött létre. Reméljük hamar beépül a köztudatba, és rövidesen
mint fogalmat fogják emlegetni az emberek.
A szervezésben még nagyon az elején tartunk, ezért csak
nagy vonalakban szeretném említeni a három nap programját. Pénteken egy konferencia nyitja a sort a kultúrházban,
majd az este a rendezvénysátorban folytatódik három zenekar koncertjével. Terveink szerint fellép a M.É.Z. (ír népzene
és táncház), a Gazde (Horvátország-tamburás pop) és a Pinkica. Szombaton a kora esti órákban folklór bemutatókkal
kezdünk. Lesznek görög, horvát, szerb, osztrák fellépők, többségében tánccsoportok. Az esti koncerteken a Bruji (Ausztria-horvát etno-rock), a Magazin (Horvátország-pop) és a
Pinka-band zenekarok zenélnek majd. Vasárnap délelőtt tábori mise, délután ismét folklórprogrammal várjuk az érdeklődőket a sátorba. Ezen a napon a szentpéterfai csoportok
mellett magyar és osztrák együtteseket láthat a nagyérdemű.
Utána az Ando Drom nevű autentikus roma zenét játszó
zenekar ad koncertet, majd a Tímár Trió muzsikájával veszünk búcsút a három naptól. Mint azt az elején említettem,
a műsorszerkezet még nagyon képlékeny, ezért ahogy mondani szokás, a műsorváltozás jogát fenntartjuk.
Reméljük ezzel a pár sorral felkeltettük érdeklődésüket,
és valamennyiükkel találkozhatunk május 20-22. között a
PETNO fesztiválon.

Visti hrvatskog jezika

Osmimi iz osmog razreda su već bili na pismenom jezičnom ispitu. Oni velu da je bilo vridno projt, da nije bilo teško, ufamo se da te nam i bodovi tako pokazat. Srednjoškolci
i odrasli te šestimi probat položit ispit, oni te napisat radnju
19-oga marta. Usmeni dil te skupa imat 2- oga aprila u Baji.
Ja sam sigurna da te uspjeti, jer svi su jako marljivi.
Ovih dana smo začeli pripravljanje na jezično naticanje,
koje će bit ovoga ljeta u Gornjem Četaru. Ufamo se da te se
naša dica tako lipo pripravljati kako su i do sada mogla.

Handler András

Ako najzadpogledamo, moremo priznat da smo vik našli
partnere u učnju hrvatskog jezika. Dvojezična nastava u
školi nam pokazuje vridnosti, i moremo reć da su se i dica i
roditelji lipo navikli na dvojezičnost.
Naši učitelji i učiteljice se marljivo uču, već čuda što znaju.
To kontroliraju i naša dica, kad ih ispitivaju, i iskreno jim povu
što moraju još vježbat. U februaru je bila organizirana Croatijada 2005. u Koljnofu. I naša dica su naučila kratak igrokaz.

Edita Horvath-Pauković
nos plébános Úr voltak. Egy év kihagyással, a falujárással is
újra megpróbálkoztak gyermekeink, kisebb-nagyobb elismerést szerezve. Ami azonban újdonság volt, hogy az ezúton
kapott pénzt közösen feladták a postán a Magyar Vöröskereszt „Szökőár károsultjainak” számlájára. Úgy gondoljuk e
szép gesztus valamennyiük javát szolgálja majd!

Háromkirályok
A tavalyihoz hasonlóan harmadik osztályosaink idén is szépen szerepeltek Háromkirályok napján a szentmise keretében.
Felkészítőik: Rába Sándorné Jutka néni és Schneller JáPetroviski glasnik
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Anyakönyvi hírek
(2005. január – március)
Községünk újszülött polgárai:

Halálozás:

Barilovits András és Dárdai Andrea első gyermeke: Lúcia

Skrapits József
Németh László
Szoldatits Béláné sz.: Horváth Róza
Horváth Ferenc
Milisits Lajos

50 éves házassági évforduló:
Geosits Ferenc és Geosits Mária

Dragi Petroviščani!
„Poj, i umij se u ribnjaku...”

Drugi dil spovidi je pokajanje. Ovo je najvažniji dil spovidi, ar prez pokajanja ni oproščenja. Judaš – ki je Jezuša
prodal – ar se ni spokoril, se je pogubil. Razbojnik – ki je
človika umoril – i se je na križu pokajal, si je dušu izveličil.
Iz pokjanjem je usko družen treti dil spovidi, to je dobro
najperzimanje. Čvrsto odlučenje, da si u budućnosti hočem
žitak poboljšati, i da več ne kanim zagrišiti. Jezuš ovo odlučenje vik potribuje od grišnika, kad mu grihe oprosti. Na
priliku, kad ozdravi človika ki je bil betežan trideset i osam
lit, ovako ga otpusti: „Nut ozdravil si, neka več grišiti, da te
ne doseže ča gorje.”
Četrti dil spovidi je, da pred namjesnikom Božjem valujemo svoje grihe. I vo valovanje mora imat tri karaktere. Mora
bit: cilo, istinito i razumljivo. Mora valovat sve smrtne grihe, ki su mu na pameti, i njev broj, i potribne okolnosti.
Kad van stupim iz spovidalnice imam ož ednu dužnost:
da izvršim zadovoljčinu (elégtétel). I u ovom neka nam bude
predkip Zakeuš, ki je bil glavni carinar u Jerikovu. Čuda ljudi je vkanil mnoge je za nesrične napravil. Ali došla ura, kad
ga je dušno spoznanje počelo jako bantovati. I pri Jezušu si
je iskal utišenje. I nut ne neg svoje grihe je valoval, nego
nase si je zel i zadovoljčinu. Ovako je rekal: „Ko sam koga
ukanil vratit ču mu četverostruko, i polovicu imanja dat ču
siromahom.” I za ovim dobil oprosčenje, i mu veli Jezuš:
„Danas je došlo spacenje ovomu stanu.”
Va onom starom vrimenu je Jezuš rekal: Poj, i umij se! I kad
je slipac nasljedoval Jezušev zaziv, vratil se je najzad. Kako?
Čitovato, srično i blaženo.

Ovo je rekal Jezuš človiku, ki je od rodjenja slip bil. Sad
u korizmi, kad se pripravljamo na vazam, isto to nam veli
Jezuš: „poj i umij se...” ali ne u ribnjaku, ali u kupieljnici,
nego poj i umij si dušu u spovidalnici. Očisti si dušu i žitak
u valjanoj i skrušenoj spovidi. I da nam zaista bude vazmena
spovid izvor boljega žitka, ki se bolje dopada Bogu, pitam:
Ča nam je činiti?
Naš stari i dobri katekizmuš uči, da sakramenat pokore –
drugač rečeno spovid – mora imat pet dilov. Na kratki pregledajmo ove dile.
Kad se počnemo pripravljat na spovid najpervo pomolimo
se Duhu Svetomu. U molitveniku sam ovu molitvu našal:
Hodi Duh Sveti rasviti mi pamet, da spoznam svoje grihe, i
da se zanje skrušeno pokajam. I za molitvom pregledajmo
si, kotno u zrcalu svoje dušno spoznanje. Ovo dušno spoznanje je glas duše, glas, ki nam povi je li sam bil dobar ili čemeran. Ovo dušno spoznanje je rič srca, rič ka me hvali ako
sam si svoje dužnosti prema Bogu, bližnjemu i sebi spunil, i
me kara ako sam ove dužnosti zanemaril. Na ovo ispitovanje
nas bistva i Sveti Paval, kad Galatancem piše: „A svaki neka
prigleda djela svoja…”

Jezuš i nas poziva na pravu pokoru
sad pred vazmi. I ko posluhnemo Jezuša, onda če i naš vazam i vaš žitak
blažen is sričan postat.
Ovo vam od serca želji vas farnik.
Ivan Schneller
Petroviski glasnik
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Óvodai és iskolai hírek
– Köszönjük a Kisebbségi Önkormányzat szakmai együttműködését
és anyagi támogatását, mellyel Mikulás napján megörvendeztette
gyerekeinket.
– A várva várt hangulatú karácsonyi ünnepélyeink fénypontja mindig
is az a meghitt pillanat, amikor gyertyagyújtáskor a karácsonyfák
körül térdeplő kisgyerekek, a csillagszórók sziporkázó fényében
tágra nyitott fénylő szemecskékkel, összekulcsolt kézzel, imával,
énekkel, versikékkel köszöntik a megszületett Kis Jézust. Utána
következik a sok-sok ajándék birtokbavétele, mely – mint minden
évben – az idén is a Szülők Közösségének gazdag adománya.
Köszönjük szépen a támogatást!
– A karácsonyi ünnepek után január 3-án kezdtük meg óvodai munkánkat. A viszonylag rövid farsang miatt már január elején kezdtünk készülődni a nyilvános szereplésre, hogy a hagyományokhoz
híven farsang utolsó vasárnapján megtarthassuk színpadi karneválunkat. Az idén még a „színpadavató” legkisebbek is sírás nélkül,
némelyek talán kissé megszeppenve, de hősiesen kitartva néztek
„farkasszemet” a szépszámú közönséggel. A nagyobbak már a tőlük megszokott magabiztossággal mozogtak a színpadon. Ügyesek,
aranyosak voltak. Köszönjük Timár János hangulatfokozó kísérőzenéjét, valamint a szülők előkészületi és műsor utáni közreműködését.
– A zord időjárás miatt az idén a hagyományos húshagyó keddi
jelmezes felvonulás elmaradt. A jókedvű „Dáridó” azonban folytatódott az óvoda falai között. Erről az „Ózon” Együttes gondoskodott.
– Jelenleg egy új kisgyermek beszoktatása van folyamatban a kiscsoportban, március folyamán még két új kisgyermek érkezik, úgyhogy 45 főre emelkedik létszámunk.
– Húsvét utáni kedden – március 29-én nevelőtestületi értekezlet
miatt szünet lesz az óvodában.
– A nyári takarítási szünet előreláthatólag július 3-tól augusztus 16-ig
tart majd.
– Köszönjük a Szentpéterfa Községért Alapítvány támogatását is,
melyet igyekszünk a gyerekek érdekében hasznos célokra fordítani.
– Utoljára, de nem utolsósorban szeretném megköszönni Takács
Ferenc alpolgármester úr éves tiszteletdíjának felajánlását, melyből
a csoportok asztal- és a nagycsoport székcseréjét tervezzük megoldani.

Heti program
a
kultúrházban:
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– A karácsonyi szünet után, január 3-án kezdődött
meg a tanítás. Az első félév lezárásáig csak három
hét volt hátra, ezért a tanulók nagy igyekezettel
álltak munkához.
– Az osztályozó értekezlet 21-én volt, s a következő
szerdán, 26-án osztottuk ki a félévi értesítőket.
– Egy hét múlva, 30-án tartottuk meg a farsangi
karnevált. Most is örülhettünk a jobbnál jobb humoros alakításoknak: jelenetekkel, formációs
táncokkal, egyéni alakításokkal szórakoztatták a
közönséget tanulóink, a műsor után pedig a bál
következett tombolával, zsákbamacskával, szívkirálynő és szívkirály választással. A büfében fogyott a zsíroskenyér, a sütemény és az üdítő. A
rendezvény tiszta bevétele 92.000 Ft lett, amelyet
a Szülői Közösség a tanév végi jutalomkönyvek
vásárlására ajánlott fel. Köszönjük az anyukák
segítségét, nélkülük nehéz lett volna sikeres farsangi mulatságot rendezni!
– Február első két hetében zajlottak le az osztály
szülői értekezletek.
– 24-én Tóth Evelin 7. osztályos tanulónk képviselte
iskolánkat a megyei szép magyar beszéd versenyen.
– Március 3-án közlekedési versenyen vett részt
Góber Dániel 4. és Kozma Attila 8. osztályos tanuló. Dániel a 2. helyezést érte el, így a Vas megyei
csapat tagjaként részt vehet a Szegeden megrendezendő országos megmérettetésen. Gratulálunk
neki és felkészítő tanárának Skrapits Péternek!
– A március 15-i megemlékezést a napján tartottuk.
Az ünnepi műsort a 7. osztályosok adták, a szónok
Sági József országgyűlési képviselő volt.
– Március 21-én a felsős tanulók Szombathelyen
színházi előadáson voltak: az Egri csillagok című
Gárdonyi-regény musical-változatát nézték meg.
– A tavaszi szünet március 24-től 29-ig tart. A
szünet előtti utolsó tanítási nap március 23. (szerda), szünet utáni első tanítási nap március 30.
(szerda) lesz.

Hétfő:

2000 h

Kedd:

15 – 17 h
1730 – 1930 h
2000 h

táncpróba az általános iskolásoknak
Kung-fu
a felnőtt tánccsoport táncpróbája

Csütörtök:

1730 – 1930 h
1900 – 2000 h
2000 h

Kung-fu
Tai Ji Quan
a felnőtt tánccsoport táncpróbája

30
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Gondolatok a bál kapcsán
A Szentpéterfa Községért Alapítvány tagjainak örömeiről
számolunk be a Hírmondó hasábjain a következőkben.
S, hogy melyek ezek az örömök?
• Az alapítvány újra teljes létszámú. Az elmúlt évben leköszönő két tag helyébe Nagy Teréz és Filipovits Attila lépett, akik
már a báli előkészületekből is lelkesen vették ki részüket.
• A jelmezbál népszerűsége nem csökken, sőt, minden évben új
– és nem csak péterfai – arcokkal, jelmezekkel is gazdagodik.
• A bál kapcsán fogalmazódott meg az a pozitív vélemény,
hogy csaknem minden csoport képviselői természetesnek
veszik, hogy segítsenek a mulatság lebonyolításában. Pl.
italmérés, fánksütés, díszítés, teremrendezés, versírás, tombolaárusítás, stb.
• Nagyszerű dolog, hogy fiatalok és középkorúak felhőtlenül
tudnak szórakozni egy fedél alatt.
• Bálba csalogatnak a produkciók is, melyek előadóiról csak
felső fokon szólhatunk. Köszönjük a lelkesedést, a szórakoztatást!
• A falu zenészei is mindent „beleadnak”, s táncol is a nép
reggelig. A soron következő zenekar már felajánlotta játékát a jövő évi farsangi bálra.
• Köszönetet mondunk a tombolatárgyak felajánlóinak. Ők
azok, akik ajándékaikkal is emelik a rendezvény színvonalát és bevételét.
• Ha szép a nyereség, többet tudunk osztani ill. költeni – a
célkitűzéseinket is szem előtt tartva. A bevétel nagy részét
máris elosztottuk 14 felé. Csoportok, egyesületek, intézmények létezését, működését segítjük ezzel.
• A fennmaradó összegből tervezzük a játszótér befejezését;
a visszacsatolási emlékmű köré új kerítés készítését; anyagilag támogatjuk a tűzoltók egyenruha-vásárlását; az óvoda előtti árok befedését.
Tudatjuk minden tisztelt támogatónkkal, hogy a 2003-as
évről 233.505 Ft gyűlt össze az 1%-os adófelajánlásokból.
Köszönjük! Örömmel vesszük a 2004-es évről is a támogatásokat. Az alapítvány adószáma: 18883659-1-18.
Továbbá örömmel fogadunk építő gondolatokat, ötleteket, amelyek szeretett falunk javát szolgálnák.
Sok erőt, egészséget, boldogulást kívánunk Mindenkinek!
A kuratórium tagjai
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pozabjlene, a za nas mladje i nepoznate riči hasnuje. I ovput
smo se osvidočili, kako je naš jezik lip i bogat, i da se sve
more na njem razložit.
Ovo lito nam je igrokaz već poteškoćov donesal: čuda je
jačkov u njem, što je naš „prevoditelj” isto jako šikano i precizno preobarnul, al melodije su maru teže, spodobne k
vugarskoj opereti. Jako čuda nam je pomogla pri vučnji
Jolanka Kočiš, koja je vjerno probuvala s našimi ljudi, a
skoro svi jaču u igri. Drugu poteškoću su nam zadale kulise,
al naši šikani dičaki su je kroz dvi sobote pod peljanjem
Petara Temmela i Andrása Handlera napravili, a u farbanju
jim je čuda pomogal Petarov dobar kolegar, Tibor Toplak.
Pokidob ova igra nek 11 ljudi „potribuje”, na žalost nismo
svim našim bivšim igračem mogli uloge dat, večimi i nisu mogli ovo lito dojt zbog već uzrokov, al od toga su oni ostali člani
našega društva, ufamo se da ćemo i kasnije moć računat na nje.
Ako su vam ove redice nak maru donesle volju k otomu da
pogledate „Razočaranja”, srdačno vas čekamo na Vazmeni pondiljak otpodne u 14.30 i uvečer u 19.00 vura u kulturni dom!
Moć ćete se dos nasmijat i obečat ćemo vam, da neće bit za vas razočaranje, ako s nami potrošite edno veselo otpodne al večer.
Ana Škrapić-Timar

RAZOČARANJA
(= Csalódások)
Kad maru starija generacija čuje ovu rič „csalódások”, kvizno
jim ne to dojde napamet, da je žitak težak, da je pun s
razočaranji, ako je to i tako, nek edan lipi spominak, edan
igrokaz jim se pojavi pred očiji, „Csalódások” od Kisfaludy
Károlyá. Za ov igrokaz smo mi, maru mladji nek tuliko čuli,
da su ga dva put igrali po vugarski, prvi put dar pred 40-timi
liti i za deset lit kasnije. Čudami su povidali, da je ovo bil
edan od najboljih igrokazov. Zato kad nam je lani u ruke
dospil vugarski tekst, ni bilo pitanje, da ćemo se ovo lito
ovoga navučit. Pokidob da je naš cilj, da se i prik igrokazov
čuva naš materinski jezik, nam je najvekši zadatak bil, da ga
preobarnemo na hrvatski jezik. Edna nesrićna minuta je
donesla „našu sriću” – Lajos Škrapić si je na kraju augustuša
otkinul nogu i tako je prisiljen bil, da mirno počiva skoro dva
misece. Guar bi si ne b’ bil mogal premislit bolje zabavljanje, nek da preobarne ov igrokaz na hrvatski jezik. To je za
njega edan jako veliki, lipi i plemeniti zadatak bil, za što smo
mu od srca zahvalni. Čudili smo se, kako lipe, stare, ur skoro

tánccsoport tartották a „bőgőtemetés”-t, ahol pinkovaci vendégeikkel együtt búcsúztatták a farsangi időszakot.
– Március 6-án mutatta be a pinkovaci színjátszó kör új
darabját, melynek címe: „Koliko smo, to smo”
– Március 15-én mutatták be a 7. osztályosok Kozma Imre
Petőfi szülei c. darabját, melyet Timárné Skrapits Annuska
rendezett
– Március 16-án mutatta be a budapesti Pöttöm Színház
Lali király című bábműsorát
– December – március – a helyi színjátszó kör folyamatos
próbákat tartott. Március 28-án mutatják be a Csalódások
(Razočaranje) című darabot, melyet Kisfaludy Károly írt,
és falunk szülötte, Skrapits Lajos fordított horvát nyelvre.

A kultúrház élete
– december 8-án mutatta be a budapesti Pöttöm Színház
Pöttömpróba című bábműsorát
– december 18-án került megrendezésre a karácsonyi műsor
– december31-én a Gradišće Horvát Kulturális Egyesület
szilveszteri bált tartott, ahol a Pinka Band zenélt. Bemutatkozott az együttes új énekesnője, Kapitár Szabina
– január 22-én – idén immár negyedik alkalommal – került
megrendezésre az alapítványi farsangi bál
– január 30-án volt az általános iskolások farsangja
– február 5-én mutatták be óvódásaink farsangi műsorukat
– február 9-én az énekkar, a helyi színjátszó kör, és a felnőtt

nőtt és ifjú vöröskereszteseink is segédkeztek. Egy szombat
délután mindenkihez el tudtuk juttatni a csomagot. Ahhoz,
hogy ilyen szép számban tudtunk csomagokat készíteni
hozzájárultak falunk vállalkozói, akik anyagi támogatást
nyújtottak erre a célra. Itt szeretnénk köszönetet mondnani
a Geosits és Dorner Bt.-nek, Cocinella Bt.-nek, Robert Trans
Bt.-nek, Croatica Kiadó Kht.-nek, és mindenkinek, aki bármilyen támogatással hozzájárult a vásárláshoz. Szeretnénk
megköszönni a csomagkészítőknek, hogy feláldozták ezt a
szombat délutánt. Szeretnénk megköszönni Handler Andrásné igazgatónőnek, aki engedélyezte, hogy az iskolában
készítsük el a csomagokat. Örülünk, hogy ilyen sok helyre
tudtunk ajándékot vinni.
Hamarosan tagdíjat fogunk szedni a 2005-ös évre.
Szeretnénk, ha minél több fiatal aktivistát köszönthetnénk
sorainkban. Ha valaki kedvet érez, hogy vöröskeresztes tag
legyen jelentkezzen Hogya Ferencnénél.
VK vezetőség

A Vöröskereszt hírei
2005. január 24-én volt véradás falunkban. A Kultúrház berendezésében, a véradás előkészületeiben az Ifjúsági Vöröskereszt tagjai aktívan vettek részt. A véradáson 29 fő jelent
meg: Kohuth Viktor, Henits Zsoltné, Geosits Lászlóné,
Filipovits Róbert, Frányi István, Horváth Balázs, Geosits
István, Geosits Anna, Kalocsai Károly, Pártli Péter, Henits
Péter, Pajorné Bálint Éva, Jurasits András, Dezső Vilmos,
Móricz Jenőné, Jurasits Zoltán, Horváth Krisztián, Papp Tamás, Geosits László, Piry György, Haklits Tamásné, Handler András, Haklits Attila, Horváth Arnold, Veszelovits Péter, Haklits Tamás, Filipovits Tamás, Jurasits Miklós, Tóth
György. Köszönjük az aktív véradást! Bízunk benne, hogy a
legközelebbi véradáson is ennyien részt fognak venni!
Egy kicsit kanyarodjunk vissza a tavalyi évhez. Karácsonykor is szép számban tudtunk csomagokat készíteni,
amit széthordtunk a faluban. A csomagok készítésében felPetroviski glasnik
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A helyi TV hírei
Hamarosan ismét jelentkezik adásával a helyi TV. A kényszerű adásszünet kezdő oka a régi kábelrendszer mindenki
által ismert hibáival, hiányosságaival kezdődött. Egy-egy
adás anyagának elkészítésére rengeteg időt kell fordítani. A
vasárnap délutáni egy-másfél órás kész anyag elkészítése a
hét minden estéjét igénybe vette, ehhez még hozzájön a rendezvények felvételével töltött idő is. A sok munka ellenére
mégsem volt élvezhető minőség, sőt mi több a fél faluban
nem is lehetett nézni. Ezért stábunk úgy döntött, átmenetileg szüneteltetjük adásainkat. Az eltelt két év alatt több változás is történt. Az egyik: megépült az új kábelrendszer,
mellyel „már csak” stúdiónkat kell összehangolni. A másik:
önkormányzatunknak technikai okokból szüksége volt egy
kisebb irodahelyiségre, melyet a vezérlőegységünk megfelezésével tudtunk közös megegyezéssel megoldani. Így jelenleg még egy üveges ajtó elkészítése van hátra, melyen a
THG Kft. dolgozik. A harmadik változás technikai berendezéseinkkel kapcsolatos. Horváth Csaba alpolgármester úr a
2003. évi tiszteletdíját a helyi TV javára ajánlotta fel. Év
végén ezért sikerült beszereznünk egy profi asztali DVD-író
berendezést. A Panasonic DMR HS-2 gép HDD memóriával is rendelkezik, így több órás videó anyagot tud tárolni is.
E nagylelkű támogatás nagyot lendített technikánk megújításán! Köszönjük a nézők nevében is.
A 2004-es év is eredményes volt fejlesztési szempontból.
Pályázat útján a Kisebbségi Önkormányzat egy számítógépet nyert a stúdió számára, melyet továbbfejlesztve az önkor-

mányzat anyagi segítségével egy stúdió minőségű szerkesztő, feldolgozó berendezéssé sikerült alakítani. Használatával a szerkesztés, feliratozás, utóhangosítás és sok más feladat időigénye jelentősen csökkenthető, a magas technikai
minőség megtartása mellett. Kijelenthetjük, hogy nagyon
kevés nagyobb település rendelkezik ilyen felszereléssel,
mint községünk. Ha az idei évben 14-éves kameránkat is sikerülne egy digitálisra cserélni, olyan minőségű műsorokat
nézhetnének nézőink stúdiónkból, mint az „országos televízió-csatornáké”. Erre mindkét önkormányzatunk véleménye
szerint van némi esély.
Stábunk az adásszünet alatt is dolgozott a lehetőségekhez
képest, az időközben összegyűjtött anyagokat is láthatják
majd nézőink.
Csatlakozott hozzánk ifj. Handler Albert, aki technikai
hozzáértésével segíti majd munkánkat. Henits Roland a képújságot decemberben elindította, folyamatosan működik, így
híreinkről onnan már értesülhetnek.
Műsoraink tartalmában is tervezünk változásokat, az adásidő növelését is fontolgatjuk. Szívesen látjuk azon személyeket is, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy részt vállaljanak a
helyi TV munkájából, csapatunkhoz csatlakoznának!
Reméljük, hamarosan találkozunk a képernyőn!
A TV LIPA munkatársai nevében, tisztelettel:
Piry György

Körmendi Városi Teremlabdarúgó Bajnokság
Az idei évben negyedik alkalommal vett részt az öregfiúk
csapata a körmendi városi teremlabdarúgó tornán. Az eddigi sorozatokra 10-12 csapat szokott nevezni, az idén csupán
5 csapat jelentkezett. A szervezők, – hogy a mérkőzésszám
a megszokott legyen, – oda-visszavágásra írták ki a tornát,
és végén rájátszásban dőlt el a végeredmény.
Tudni kell, hogy ez nem öregfiúk torna. Egyedül a mi
csapatunk állt idősebb játékosokból. Az alapszakaszban
negyedikek lettünk, majd a rájátszásban az első helyezett
Határőrség csapatával mérkőztünk. Az igazán színvonalas
és izgalmas mérkőzésen igazságos döntetlen született, majd
7-es rúgásokkal (kapusunk nagyszerű védéseinek köszön-

hetően) megnyertük az elődöntőt. A döntőben Gasztony volt
az ellenfél és egy fordulatos csatában sajnos 3:2-re
elveszítettük a mérkőzést.
Így tehát az öregfiúk csapatnak az igazán előkelő második helyezést sikerült elérnie az idei tornán.
Megragadva az alkalmat, a csapat nevében nagyon szépen köszönjük az Alapítvány által nyújtott támogatást az
öregfiúk részére!
Kurcz Zoltán
csapattag

Gyerekfoci
Alsósaink számára sajnos most nincsenek fociedzések. A felsősökkel Kósa Ottó tömegsport keretében foglalkozik a pályán
heti két alkalommal. Ha alkalom adódik, a gyerekek azért részt vesznek különféle tornákon.
Petroviski glasnik
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U KOLO
Kot je lito bilo gusto, tako su jesenski i zimski dani prošli dost
mirno. Ritam tajdna,na kojega smo se ur prevučili (utorak, četartak proba, vikend nastup) maru se preobarnul, maru smo do lufta
zašli. Al znate kako je to, kad smo svaki tajdan išli kamo onda
smo se zano tužili, da zopet jit moramo, a sad, kad se nek ritkokrat
mora bižat na bus, svi se pitaju kad će bit prvi nastup. Što ćete,
takova je ljudska natura.
Oktobar, misec targadbe, mošta, kostanjov. I naši nastupi su bili
vezani uz sadje, za targadbene festivale, povorke, igre. 3-ega smo
u Petrovom Selu i mi seli na kola, koje su sad misto konjov traktori vikli. Marbit je i bolje tako, kad smi mi tancoši na dvi koli
morali sidit, i to po staroj pravici, dičaki i divičice ekstar. Kanisteri
su se dost dobro ispraznili, doklje smo do kulturnoga doma zašli,
nek siroma naš Emil ni smil pit, kad se on vozil. Tajdan dan kasnije, 9-oga smo u Velem bili pozvani na festival kostanjov. Vrime se
ur jako pošemerilo do ti dob, tako nam ni bilo uprav sve edno, da
smo morali poldrug vure programa dat, a na zadnje nas je oš i godina oprala. Edno nas je batrilo, da su nas ljudi i pod paramplom
gledali. U oktoberu nas je oš edan targadbeni dan čekal, 16-oga u
Radovcu. Maru smo se smijali pred njim, da se uprav onde darži
vakov dan, kadi nit briga, nit grojza ni, al smo se na zadnje čudili
kako su dobro s programom preskočili vu malu falingu.
U novemberu smo dva nastupe imali. Prvi je bil doma u kulturnom domu, kadi smo na dan starih pomladili srce i dušu naših penzionerov. Lipo je bilo zanjin skupa jačit sve stare jačke, med koji su
i nakove bile, koje sam prvi put, i marbit zadnji put čul. 27-oga se
u Kondorfi organiziral prvi festival masnicov (retesfesztival), kadi
smo mi bili edna točka otpodnevnoga programa. U svemu je nek to
tužno bilo, da mi do masnic nismo zašli. Marbit drugo lito.
To su bili programi s konca 2004-oga lita, koje smo kot svako
lito s banketom zapadli u kulturnom domu. Al da nam ne bude miran zadnji dan staroga lita, pak i prvi dan novoga lita organizirali
smo silvesterski bal u kulturu, kamo su čudami došli, i kot smo
čuli i dobro su se ćutili.
Prvi nastup u 2005-om litu nas je čekal u Sombathelju, na balu

Hrvatske Manjinske Samouprave, u restoranu HEMO. O tom zašto
su dva hrvatski bali bili, i zašto smo mi na ovom bili a ne na drugom,
simo-tamo se dost čulo. Odgovor nam je kratak: simo su nas zvali.
Doklje Petroviski glasnik dobijete u ruke, ufan se da će ur pravo
protuljiće bit. S snigom te se škuri zimski dani zgubit, i dojt te
topliji, veseliji dani puni programima, kadi ćete najvećkrat i vaše
tancoše moć vidit.
Andraš Handler

Rendelési időn kívül a fekvőbeteg látogatást és adminisztratív
feladataimat intézem. Kérem ezért betegeimet, lehetőleg a rendelések elején jelentsék be hívásaikat.
Természetesen a sürgős hívások kivételt képeznek. Ezeket 16
óráig soron kívül ellátom. 16 óra után a központi ügyeletet, vagy
akut esetben a mentőket (orvosi ügyeletet) kell hívni a 104-es telefonon. (A mentős dönti el, hogy orvost vagy mentőt küld ki.)
Mobilon éjjel-nappal elérhető leszek a továbbiakban is.

Orvosi közlemény
Értesítem kedves betegeimet, hogy 2005. 03. 19-étől Szombathelyre költözöm családi okok miatt, ezért március 27-ig szabadságon
leszek. 2005. 03. 28-tól kezdek újra rendelni a korábban megszokott
rendelési időkben.
A rendelés tehát a következő képpen alakul:
Hétfő:
730 – 830-ig vérvétel, 830 – 12-ig rendelés
Kedd:
13 – 16-ig rendelés
Szerda:
730 – 10-ig rendelés, 10 – 12-ig tanácsadás
Csütörtök: 13 – 17-ig rendelés
Péntek:
8 – 12-ig rendelés

Előre is köszönöm megértésüket és türelmüket.

Tisztelettel: Dr. Horváth Zsuzsanna
Tel.: 06-20-3315-339

Petroviski glasnik, Szentpéterfai Hírmondó * Kisebbségi önkormányzati lap * Megjelenik negyedévente
Felelős kiadó: Horvát Kisebbségi Önkormányzat Szentpéterfa * Felelős szerkesztő: Henits Roland
Munkatársak: Kohuth Miklós, Mersits Zoltánné, Palkovicsné Takács Blanka
Nyomda: Croatica Kiadó, Budapest * Lapzárta: 2005. március 15.
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