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Visti Hrvatske manjinske samouprave
• Poslije ljetnjeg odmora smo uzbudljivo čekali prvi naš
jesenski program, a to je bilo putovanje u Hrvatsku i u
Medjugorje. Naša brojna grupa (48 osoba) je preživila
jako lipe dane na izletu. Ufamo se da ćemo moć i drugo lito organizirati sličan program.
• 23-eg septembera smo primili goste iz Pečuha. Članovi
Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj su nam pred-

stavili svoje objavljene knjige i upoznali nas s djelovanjem instituta. Poslije promocije su prikdali svoje dare
našoj manjinskoj samoupravi i osnovnoj školi.
• Od oktobera će se opet začet tečaj hrvatskog jezika.
7-oga oktobera u 16 uri čekamo u novu školu svakoga ki se interesira za učenje jezika.
Edita Horvath-Pauković

ÖNKORMÁNYZATUNK HÍREI
2005. VII. 1. – 2005. VIII. 30.
• döntött a nyugdíjasok kirándulása helyszínében és
idejében,
• meghatározta a közmeghallgatás időpontját 2005. december 5-ében,
• döntött a beiskolázási segélyezésekről,
• módosította
– az 1/2005./II.28./sz. önkormányzati rendeletét a 2005.
évi költségvetésről,
– 10/2002/XII.13./sz. önkormányzati rendeletét a helyi
környezetvédelemről.
• elfogadta a 8/2005./VIII.30./sz. önkormányzati rendeletét a hulladékgazdálkodási tervről.
Dr. Dely Ferencné jegyző

Képviselőtestületünk 2005. augusztus 4-i ülésén:
• meghallgatta a gyermekjóléti szolgálat beszámolóját
a 2004. évben végzett tevékenységéről,
• jóváhagyta a FLORASCA Kft-vel a folyékony hulladékszállításra vonatkozó szerződést,
• elfogadta a telekkialakításra vonatkozó árajánlatot,
• elfogadta a VASIVÍZ Rt-vel kötendő szennyvíztisztítás üzemeltetési szerződést.
2005. augusztus 30-i ülésén:
• meghallgatta a 2005. I. féléves költségvetéséről készült beszámolót,
• megválasztotta a pénzügyi bizottság kültagját,
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dobro ćutili. 12-oga smo došli domon, a 14-oga smo ur
u Genči bili na danu sela, kadi smo skupa s domaćini
pokazali ur po ciloj varmeđi poznatu koreografiju: Sajam. Kad smo tot zgotovili, hudo smo u motore seli, pak
hajč dalje u Táplánszentkereszt, kadi nas je oš edan
selski dan čekal, ovo lito ur Bog zna kuliki. 27-oga i
28-oga smo u Sombathelju bili, na Savaria Karnevalu,
u vulici vina. Ovde smo nek mi sami nastupili cil dan,
a od parvih do dazdnjih korakov smo oduševili publiku, koju smo na zadnje i tancat pozvali.

U kolo
Kot sam to i nazvistil u zadnjem broju našega glasnika,
čuda pozivov smo imali s svih krajov, nismo čuda vrimena imali sidit na zadnjica. Litnji miseci su zaistinu
gusti bili.
U juniušu, vadlje po Répcelaku, najduglja noć u litu
nas je čekala u Sombathelju. Sveto Ivanjsku večer smo
u Škanzenu (Vasi Múzeumfalu) proslavili s kraćim programom, s svadbenim tancom.
Juliuš smo zopet s nastupom otpadli, 2-oga smo ur
u Vepu bili na danu sela. Kot u liti čudakrat i ovde nas
je godina plašila, al publiki se i pod parampli jako vidla
naša produkcija. Od 4-oga do 9-oga je 9 tancošev i 7
muzikantov u Šoprunu bilo, u tancačkom i tamburaškom taboru. Dost novoga su se navučili, i ufan se da će
to nek na korist bit našemu društvu. 5-oga nas je edna
delegcija došla pogledat iz Talijanskoga, prik vezov
Tomaša Kovača. Na probi smo im pokazali naše tance,
a na kraju su i Oni mogli stat nutra u krug. Nako im se
sve to vidlo, da su nas pozvali k njim, na jug Talijanskoga, na varoški festival. Ćemo vidit što će bit iz toga.
10-oga smo naše starje ljude pozvali, da se maru pominčkamo za stare čase, da nam izmešuju kako je bilo
u njevoj mladosti. Kot sam ur u ednom drugom broju
spomenul, kanimo napravit ednu originalnu petrovisku
koreogragfiju, i zato su nam tribi informacije, sve što
stari izmešuju. 16-oga smo dva nastupe imali, i sidva su
na danu sela bili. Parvi u Naraju, a drugi u Lukácsházi.
17-oga smo se s Nostalgijom labdali na športskom igrališću. Istina da smo izgubili, al oš se nismo jako plakali, kad smo znali da nas pri Petaru Veselovitsu čeka
parti, kadi se oš i prase peće. Lipo zafalimo Petar to
nezaboravno otpodne. 23-oga smo u Nadalju bili pozvani na dan sela. Tamás Csák, tuvaruš petrovišćanov se
svako lito potrudi, da nas pozove kamo u okolicu Kermenda. 30-oga juliuša si je Hrvatsko Kulturno Društvo
iz Prisike svečevalo svoj deseti jubilej, i kot sve hrvatske grupe iz zapadne ugarske, i mi smo je pozdravili s
kratkim programom, a zanjin skupa mulatovali s njimi
do zore pod šatorom.
Augustuš smo začeli s kraćom pauzom, i to na morju, u našoj staroj domovini, u Selcu. Istina, da vrime ni
skroz polig nas bilo, al zano su se svi mladi i „stari”

Septembar je svekšega miran bil, „nek” četire nastupe smo imali, istina te po ciloj Panoniji. 3-ega smo u
Büku bili, u Hotelu Piroška, a drugi dan su nam ur u
Mjenuvu pucali, na folklornom otpodnevu Dana Mladine. 10-oga su nas Lendavske gorice čekale, i tamošnji vugri, na targadbenu prošeciju i festival. Lipo je
bilo vidit, kako si Vugri u Sloveniji čuvaju svoj jezik,
kulturu i tradicije. Mogli bi i mi peldu zet, kad čudami
nek govorimo o očuvanju identiteta, a ništ ne dilamo zato. 24-oga smo u Kondorfi pokazali naše tance i jačke,
na festivalu masnic. Ovde su svekšega nek naši mladi
tancoši bili, i moramo je podičit, kat su pokazali da
imaju zasluženo misto u našoj grupi. Nek tako dalje!
Kot vidite, i ovoga lita smo na čuda misti dospili, čudami su vidli naše koreografije, čuli naše jačke i mužiku. Svaki put, na svakom nastupu smo gizdavi na to,
da smo iz Petrovoga Sela, i ufamo se da i vi uprav tako
ćutite kad nigdi čujete al čitate za nas, jer Hrvatsko Kulturno Društvo Gradišće je i Vaše dragi Petrovišćani.
Andraš Handler

Értesítünk minden érdeklődőt, hogy ismét indult horvát nyelvtanfolyam, amelynek célja a nyelvvizsgára való
felkészítés.
Az első foglalkozás október 7-én, pénteken volt.
A tanfolyamhoz később is lehet még csatlakozni!
Petroviski glasnik
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ANYAKÖNYVI HÍREK
(2005. július – szeptember)
Községünk újszülött polgárai:
Geosits Péter és Hans Dorottya
első gyermeke: Gergő
Pataki Gábor és Kocsis Anna
harmadik gyermeke: Barnabás

Házasságkötés:
Hirschl Csaba és Wágner Eszter

Ez az írás egy 2005. július 10-i osztrák katolikus újságban
jelent meg (írója: Walter Fikisz), melyet Nagy Teréz fordított le számunkra, mégpedig azért, mert a cikkben – az azóta
nyugdíjba vonult – Hirschl József plébánosról is szó esik:

Halálozás:
Jánny Istvánné szül.: Sákovits Róza
Sákovits Imre
Kovács Ferencné szül.: Skrapits Mária
Teklits István

Hirschl Józseffel. „Nagymamám akkoriban kerékpáron hordott az óvodába. Négy éves voltam, amikor először figyeltem
fel rád tudatosan, mint papra. Ez a kép formált ezután engem.”
Az elkötelezettség azóta egészen a mai napig mélyült. „Te egy
halk, imádkozó kísérője voltál elhivatottságomnak. Amikor
meséltem neked, hogy pap akarok lenni, te ezt már tudtad.”
Hirschl plébános prédikációjában próbálta megvilágítani
a hívás formáját. A hívást nem mindig azonnal ismeri fel az
elhivatott, hogy a hívást könnyen elfogadhatná. A bibliai
beszédekből ez kiviláglik, amikor Jeremiás prófétáról vagy
Mózesról szól.
Befejezésül: az újmisésnek a papi élete számára kívánja
– ami az újmise szentbeszédében is kifejezésre jutott – ha
elfáradtál, Istennél mindig megnyugvást lelsz, hogy Isten irgalmát továbbra is közvetíthessed az embereknek: „A szentmiséid alkalmával Isten mindig a szívedbe száll. Az a kívánsága, hogy irgalmát add át mindenkinek, akinek szükséges.
Ne félj, ha Isten irgalmának eszközeként téged felhasznál.
Menj, és ajándékozd az embereknek ezt az irgalmat.”

Gyertek hozzám mindnyájan…
…akik szenvedtek és nehéz terhet viseltek.
Én megvigasztallak titeket. (Mt 11,28)
Ezzel a mottóval kezdte papi működését Wüger Michael.
A közelmúlt egyik vasárnapján ünnepélyes keretek között
tartotta újmiséjét szülőfalujában Illmitzben.
Általában a vallási szocializálódás a szülői házban és a
lakhelyen indul. Wüger Michael esetére ez különösen igaz:
egyetlen más burgenlandi egyházközségben sincs annyi papi hivatás, mint a tózugi Illmitzben.
Vasárnap maga az újmisés mesélte, hogy gyermekkorában megragadta az első találkozás az akkori plébánosukkal,

Búcsú 40 év után
40 évnyi munka után nyugdíjba vonult Handler Andrásné,
aki 17 évig volt a község általános iskolájának igazgatója.
1965-ben Sorokpolányban indult tanári pályája, 1971-től
pedig Szentpéterfán tanított orosz, magyar és horvát, a rendszerváltás után pedig német nyelvet.
Hosszú pályája során volt csapatvezető, majd igazgatóhelyettes, 1988-tól pedig nyugdíjba vonulásáig az intézmény
vezetője lett. Nyugalma, türelme, megfontoltsága, a gyermekek és a felnőttek iránt érzett szeretete és felelőssége jó igazgatóvá tette. Irányítása alatt zökkenőmentes volt az iskola
élete. Szigorúan ragaszkodott vezetői elveihez, de ha kellett,
okos kompromisszumokat is kötött. Mindig és mindenben az
intézmény és a tanulók érdekében cselekedett. A beosztottakkal és a szülőkkel egyaránt emberséges volt. A horvát nemzetiségért, a horvát nyelv oktatásáért következetesen kiállt, ezért
érezhette pályája megkoronázásának a kéttannyelvűség bevezetését intézményébe. Búcsúztatásakor méltán kapta meg az
Oktatási Minisztérium által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.
Petroviski glasnik

Kedves Jutka!
„Az ember annyit ér, amennyit használ” – írta Széchenyi
István. A mozgalmas életpályádra visszatekintve elmondhatjuk: „gazdag” emberként mehettél nyugdíjba. Megköszönve a
munkádat megérdemelt, jó pihenést kíván Neked mindenki,
aki szeret, becsül és tisztel.
Kocsis Jolán
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Szüreti

200
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felvonulás

05.
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Visti čuvarnice i škole
Školske visti

Iskolai hírek

• Kot i svako ljeto i ov put se začela školska godina 1-og septembra. Imamo 100 učenikov, ki su na raznih mjesta proveli ljetnji odmor.
– U Eberavi su bili 11-imi u taboru. Cilj tabora je bil da
dica upoznaju prirodu i nauču kako se čuva okolica.
– U Gornjem Četaru su se već 4. put taborovala naša dica,
ov put 13-imi. Tajdan dana su se družili s dicom iz cilog
Gradišća, a imali su dost prilikov i za vježbanje hrvatskog
jezika.
– U Hrvatskom Židanu su organizirali tradicionalni tabor
Peruške Marije. Nažalost prvi put čuli smo i negativnu
kritiku o ponašanju dice.
• Naše učiteljice su bile aktivne i u odmoru. Četirme su bile
na usavršavanju, i trime su se taborovale s dicom.
• Na otvaranje školskog ljeta smo obnovili učionicu informatike. Načinjali su nam nove stole i pomoću Hrvatske državne
samouprave i Croatice smo kupili 5 novih kompjutorov, koji
već funkcioniraju. Hvala jim na pomoći!
• U obnovljenju i repariranju u donjoj školi je nam dal puno
pomoći Ferenc Takacs. Lipa hvala!
• Ministarstvo prosvjete je podilil pineze u augustušu. Od tih
pinez je i naša škola dobila 10,5 milijun forintov.
• Zna se da je novo školsko lito doneslo i ništo novo u školu.
Ravnateljica Jutka Handler je prošla u mirovinu, tako da je
nje posal prik zela Edita Horvath-Pauković. Novi učitelj,
Rajmund Filipović uči hrvatski jezik, a istovrimeno uči i u
dvojezičnoj nastavi, i on pelja školski tamburaški orkestar.

• Mint minden évben, idén is szeptember 1-én kezdődött el
a tanítás. A nyáron megtörténtek a javítások és a meszelés,
így rendbe hozott, szépen kitakarított épületek várták a
100 tanulót, akik közül a vakációban többen táboroztak
különböző helyeken.
• Eberauban természetvédelmi tábor volt, amelyben 11 gyerekünk vett részt. A foglalkozások érdekesek, hasznosak
voltak, és barátságok is szövődtek a magyar és az osztrák
gyerekek között. Kapitár Gyöngyinek köszönjük, hogy
vállalta szentpéterfai részről a vezetést.
• Felsőcsatáron a horvát nyelvi táborban 13 tanulónk és 3
nevelőnk élt át vidám napokat, s szerzett maradandó élményeket, miközben gyakorolhatták a horvát nyelvet is.
• Horvátzsidányban a Peruska Marija táborban résztvevő
gyerekek közül néhány szentpéterfai magatartásáról rossz
híreket kaptunk. Az sem nyugtatott meg bennünket túlságosan, hogy tudtuk, nem mind járnak a mi iskolánkba…
• Nevelőink közül nyáron 2 fő horvátországi, 2 fő pedig pécsi továbbképzésen vett részt.
• A tanévnyitóra megtörtént a számítógépes terem berendezéseinek cseréje. Új asztalokat szereltek be az 5 új számítógépnek, amelyeket a Croatica Kht. támogatásával szereztünk be. Köszönjük a segítséget!
• Takács Ferenc jóvoltából az alsó iskola udvari padjait megjavították, s az egyik tanterembe új bútorok is kerültek (szekrények, polcok). Köszönjük a segítőkészséget!
• Az új tanévet az Oktatási Minisztériumtól nyert 10,5 millió
forintos kiegészítő támogatással indíthattuk, a helyi önkormányzat pedig minden tanulónak 2000 Ft-ot juttatott.
• Személyi változások is történtek az intézménynél. A tanévnyitó ünnepélyen búcsúztattuk el a nyugdíjba vonuló Handler Andrásné igazgatót, aki óraadóként a 4. és a 8. osztályban
továbbra is tanítja a német nyelvet. Az iskola élén szeptember
1-től Paukovitsné Horváth Edit áll, s új nevelőként Filipovits
Rajmund állt munkába, aki a horvát nyelv és a horvátul tanított más tantárgyak mellett (hiszen már a 3. o.-ba ért fel a két
tannyelvűség), tamburajátékra is oktatja a tanulókat.

Visti čuvarnice
• Po litnjem odmoru smo započeli odgojni rad 22 augustuša.
• Najpar planirani litnji radovi su se ostvarili i to su bili: mazanje, radovi protiv premočenja krova i čišćenje.
• Trenutno imamo 34 dice, a do protuljića je još upisano 10,
tako će se ta broj povećati na 44.
• Prvi tajdan septembera smo iskoristili lipo vrime: za vekšu
dicu – koja se ur stabilno vozu na bicikljinu – smo organizirali mali izlet. Zatim smo još posjeliti životinje na „majru”, kadi je Ferenc Takacs maru i ugostil našu dicu. Ovim
putem mu se zahvaljujemo u ime dice.
• Roditeljski sastanak (szülői értekezlet) će se održat u oktoberu, točni datum će bit ispisan na ulazna vrata.
• Planiramo još u oktoberu i ednu sjednicu za odgojiteljice
(nevelőtestületi értekezlet) ta dan će za dicu bit odmor
(szünet).
Petroviski glasnik

Véradás
Községünkben szeptember 9-én volt véradás.
Véradóink voltak: Szabó Imre, Papp Tamás, Dezső Vilmos,
Kovács Tamás, Skrapits Péter, Filipovits Róbert, Mersits Tamás,
Pártli Péter, Wágner Csaba, Skrapitsné Bosits Eszter, Móricz Jenőné,
Jurasits Zoltán, Pajorné B. Éva, Horváth Hajnalka, Wágner Zoltán,
Kohuth Miklós, Haklits Tamás, Henits Péter, Geosits Lászlóné,
Siska Erzsébet, Geosits István, Geosits László, Skrapits Ferenc.
Köszönjük önzetlen segítségüket!
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Izlet Hrvatske manjinske samouprave
familiju, rodbinu, prijatelje, pokojne, betežne i zdrave. Pri križu smo
još zajačili nekoliko jačkov, a za njim smo se spustili doli s briga.
Moremo reć da je put doli uprav tako opasan nek gori, ali hvala
Bogu svi smo srićno zašli doli. Uvečer u crikvi je bila održana molitvena ura. Vist da su došli u Medjugorje Gradišćanski Hrvati se
hudo raširilo tako da su nas primili posebno drago. Radio Mir,
medjugorski radio je u nedilju pojavil reportažu o nama. Nažalost
do sada nisu ni čuli da Gradišćanci živu ne nek u Austriji nego i u
Ugarskoj.
Po našem planu smo se ujtro ganuli na „malu” mašu. Znate kakova je mala maša? Skoro nismo mogli projti nutra u crikvu! Toliko
ljudi već zdavno nismo vidli! I svi su bili mirni, ljubezni. Ovih dana
nismo čuli nikoga ki bi se ružno pominal.
Dani su hudo prošli, ali uspomene ostanu u nama još jako dugo. Kad se najdemo na ulici svi veselo i zadovoljno razgovaramo
o našem izletu. Ufamo se da ćemo moć i drugo ljeto razveselit s
ovakovim izletom naše ljude.
A Vam, dragi čitaoci, neka bude dil od medjugorske Marije! Mir,
veselje, srića i zdravlje neka bude s Vami.

Naša manjinska samouprava je već treći put organizirala izlet za
Petrovišćane. Predlani smo bili u Zagrebu, Mariji Bistrici i na Plitvičkim jezerima. Lani smo pogledali negdašnju rezidenciju Josipa
Broza Tita na Brijunima. Za ovo ljeto smo planirali takovo putovanje
koje su već svi jako čekali. Misto Medjugorje je zvalo puno prijavnikov, još i već nego što smo mogli primiti.
16-oga septembera ujtro u peti smo se ganuli lipim velikim autobusom na dugi put. Naša grupa je bila kot jedna velika familija:
na busu se moglo vidit i dicu s 11-12 ljet a uprav tako i starinu s
65-70 ljet.
Put nas je peljal prvi dan u Zadar, u jedan lipi dalmatinski varoš. U Muzeju hrvatske umjetnosti su nam opatice pokazali spomenike hrvatske crikve. U maloj kapelici muzeja smo jim zajačili
jednu lipu našu marijansku jačku, a za njim smo jim zbogom dali.
Po kratkoj šetnji u varošu i na obali mora smo se ganuli dalje u
Biograd kade smo imali smještaj u hotelu. Zahvaljujući lipom vrimenu su se čudami i okupali u moru.
Drugi dan smo se rano ganuli dalje, i tako na obid smo zašli u
Medjugorje. Sunce je prekrasno svitilo ko da bi znalo da smo mi
došli. Hodočašće na Križevac je bilo dost teško i opasno, ali mi ništ
nismo čutili od toga. Pri svakoj štaciji smo zamolili molitve za našu

Edita Horvath-Pauković

Izlet penzionerov u Požunu
Svako lito ujesen organiziraju za penzionere izlet. Fala Bogu selo i
je i vo lito imalo mogućnosti, da edan dan u litu da za dar ljudem,
ki već nisu zaposleni. Bilo nas je 63, ki smo se na poziv najavili, da
pogledamo ništo novoga, da skupa budemo.
Vozili su nas dva komotni autobusi s pažljivimi šoferi. Ganuli
smo se kol 6 vur ujtro. Po parvoj štaciji, kadi smo se mogli maru
rashodit, napit itd., je ur u autobusu bilo maru glasnije. Čekali smo
svi slovačku granicu. Moglo se čutit na prijelazu (átkelő), da su
sidva orsagi ur u Europskoj Uniji, ni bilo pregleda.
Kakovi su puti, da li se več al manje zida, obnovljuje nek pri
nas se ni moglo jako napazit, kad Požun, što smo išli pogledat ni
dalko od granice.
Požun, glavni varoš Slovačke nas je s lipim vrimenom čekal.
Čekal nas je i gospodin Jive Maasz, predsjednik kulturnoga društva u Čunovu. On nam je bil peljač čez varoš. Pogledali smo centar,
grad, crikvu kadi su i vugarske kralje korunili. U crikvi smo i B. D.
Mariju pozdravili s našimi jačkami.
Dobro je bilo vidit u varošu sve one spomenike, ki su nas opomenjivali na to, da smo imali u prošlosti čuda skupnoga. A i Dunaj,
ki teče čez Požun nas je spominal maru na naš glavni varoš, na
Budimpeštu. Imali smo maru u centru i slobodnoga vrimena. Edni
su kušali pivo, edni špricar, a bilo je ki su našli ednu dobru kavanu,
pak su mogli kušat i njev poharaj, i njevu kavu. Tod je onda išla rič
i kol pinez, kad su se cine spodabljale. Izvan varoša, u ednoj velikoj bolti smo mogli i pri drugom dugovanju spodobit cine. No ni se
neznan što kupovalo, nek čukaladi za nukiće.
Kol dvi vur smo prošli obidvat u Čunovo. Čunovo je harvatsko
selo, al sad ur k Požunu sliši. Ovde nas je čekal nigdašnji načelnik
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sela, ki nam je pokazal lopare (erőmű) u Gabčikovu, i je bil skroz s
nami skupa s Jivom, doklje smo se ganuli domon. Zatim smo prošli
u kulturni dom. Ondek nas je zopet čekal nastarti stol. I njevi penzioneri su tod bili. Svi su se jako trudili, da nas stin bolje nagostu, pak
da se svi dobro budemo čutili.
Kad su nam dica zaguslala na tambure, onda nam se sarce gor
razveselilo. Bili bi oš durali, al znali smo, da nas oš čeka dvi vure
vožnje, i morali smo zbogom dat našim prijateljom.
Lipi dan smo imali. Zafalimo aktivistom črljenoga križa, ki su napomoč bili u organizaciji, samoupravi, koja je sve stroške isplatila, i
birovu, ki nas je na put sprohodil.
Judita Handler
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A második napon a koncertek sorát ismét a szemináriumon
résztvevők zenekara kezdte. A JAN feat. UDSSR nevű zenekar
koncertje után következett a The Beautiful Kantine Band. Ők is
Burgenlandból jöttek és az ausztriai Rock’n’Roll zene jeles képviselői. Utánuk az alternatív zenét képviselő Zeronic lépett a színpadra. A Ladánybene 27, Magyarország legjobb reggae zenekara
megmozgatott és táncra buzdított mindenkit a közönség soraiban.
Az őket követő németországi Liquido és a svéd Clawfinger zenekarok hatalmas koncertje zárta a szombati napot.
A fesztivál remek zenei egyveleggel nyerte meg a közönséget.
A cudar idő ellenére nagyon jól szórakozhattak azok, akik részt
vettek a határon átnyúló programokon. A Picture On a kezdetektől
fogva olyan rendezvény volt és remélhetőleg lesz is, ahol nem voltak s nem lesznek különbségek a rajongók származását illetően,
s ahol együtt, ugyanarra az ütemre ünnepelt idén is, megannyi jókedvű fiatal, nyelvtől és nemzetiségtől függetlenül.
Móricz Péter

2005

Immáron harmadik éve, hogy a KuKuK – Bildein és a szentpéterfai
Gradišće Horvát Kulturális Egyesület közös szervezésben rock
programokra hívja és várja az itt élő fiatalokat. A régiókat öszszefogó
kétnapos fesztivál idén a negyedik alkalommal fogadta az érdeklődőket augusztus utolsó hétvégéjén, a dél-burgenlandi Beled/ Bildeinben. A határ éjjel-nappal nyitva volt, hasonlóan a tavalyi évekhez,
buszok közlekedtek a két település között. A rendezvényre közel
4000 látogató érkezett augusztus 26, 27.-én.
A rockfesztivált rockszeminárium előzte meg, amely augusztus
21-25-ig tartott. A résztvevőket profi ausztriai zenészek oktatták. A
kurzus résztvevői előzenekarai voltak a Picture On fesztiválnak.
A fesztivál első napján a koncertsorozatot a szemináriumon
résztvevők zenekara kezdte. Őket követte a dél – burgenlandi Limetree zenekar. Miután az emberek kellőképpen belemelegedtek a
zenébe, az ismert magyar rockbanda, a Tankcsapda lépett színpadra. A legnépesebb magyar közönséget megmozgató rockerek
fergeteges koncertet adtak. Ezután következett M3 Classic Whitesnake zenekar. Az angol csapat 1977-ben alakult, a Deep Purple
volt énekese, David Coverdale kezdeményezésére. A pénteki napot
a Tito & Tarantula koncertje zárta. Ők az Egyesült Államokból érkeztek és az Alkonyattól pirkadatig című filmmel lettek világhírűek.
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