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S zentpéterfai Hírmondó
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List Hrvatske manjinske samouprave

XIII. lito / 2. broj

Felhívás

IZ SADRŽAJA:
Felhívás
str. 1.
U kolo
str. 2.
Anyakönyvi hírek,
PRVO PRIČEŠĆENJE,
A Vöröskereszt hírei
str. 3.
Óvodai− és iskolai hírek

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy akik még nem regisztráltatták magukat a
kisebbségi választások választópolgári listáján, azok legkésőbb július 15−ig
tegyék meg.
Köztudott, hogy a helyi kisebbségi önkormányzat eddig is igyekezett
támogatni a horvát nyelv és kultúra megőrzéséhez kapcsolódó programokat
és az intézményeinket. Ezt a szokásunkat a továbbiakban is szeretnénk
megtartani.
Éppen ezért nagyon fontos, hogy minél több regisztrált választópol−
gárunk legyen, hiszen a jövőben a különböző támogatásokat és a pályáza−
ti pénzeket ez alapján osztják majd el. Regisztrációs lapjukat leadhatják a
Polgármesteri Hivatalban illetve, aktivistáink felkeresik Önöket. A regiszt−
rációs lap másolható, amennyiben az eredeti nincs meg.
Támogatásukat előre is köszönjük!

str. 4.

Poziv

Paukovitsné Horváth Edit
tanévzáró beszéde
str. 5.
Opraštamo se od škole

Želimo zaprositi naše poštovane Petrovišćane neka se registriraju na
popis za manjinske izbore i oni koji do sada nisu poslali papire. Najkasniji
termin je 15. juli.

str. 6.
Dan prirode,
Izlet u Hrvatskoj
str. 7.

Poznato je da je mjesna manjinska samouprava i do sada potpomagala
programe i naše ustanove. Ov običaj želimo i nadalje sačuvati.
Zato nam je jako važno da imamo čim već registriranih izbornika, jer u
budućnosti ćemo po ovom broju dobiti pineze na naticanjima. Regis−
tracijske listiće morete predati našim aktivistima ili u Uredu načelnika.

KIPICI S IZLETA
str. 8.

Croatica

Unaprijed zahvaljujemo na Vašoj pomoći!
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U kolo
Lito je. I ja nek u edni kratki plundra si−
dim pri kompjuteru, al i vako mi je vruće.
Morete mislit onda kako je tancošem na
pozornici tancajuć u topli nošnja. A fala
bogu prilikov imamo dost, da se spotimo.
U zadnjem broju Petroviskoga glasni−
ka sam napisal, da nas po gostovanju u
Bereku na mnoga mista čekaju. Tako smo
22−oga aprila u Sombatelu, na Ðurđev−
danskom sajmu skupa s genčkimi tancoši
još ednoč pokazali našu zajedničku ko−
reografiju. 29−i je svitski dan tanca, i kot
svako lito u Sombatelu se na ov dan sabe−
ru sve grupe koje su u kakovoj vezi s tan−
canjem, kot na peldu folkoraši, rock n roll
grupe, jazz balet formacije i tako dalje. I
ako mi nismo sombatelska grupa oš su
nas pozvali, da program obogatimo i s
hrvatskim folklorom.
Majuš smo začeli s Europskim omla−
dinskim danom. Pred MMIK−vom smo
skupa s drugimi grupami dokazali, da ka−
ko je kulturno bogati i šareni ov kraj kadi
živimo, i da smo i mi edan mali, al vridni
dil Europe. 20−oga smo iz Hrvatske, iz
Golubovca imali goste. Njevo kulturno
društvo je lanjsko lito novoga peljača do−
bilo, našeg staroga tuvaruša, koreografa
Franjova Dvorščaka. Kad nas je Franjo
nazval, da bi rad došli u Petrovo Selo
pokazat što su se navučili čez edno lito,
normalno je bilo da ćemo najt slobodan
termin da je ugostimo. Po njevom nastu−
pu smo se i dogovorili, da te naši tancoši
2−oga decembera, na njevu bučuru pois−
kat Golubovec, kadi ćemo mi moć poka−
zat kamo je društvo zašlo čez pedeset lit.
U juniušu, na duhovnu nedilju smo
otpodne zopet u Genči proveli na tradi−
cionalnom folklornom festivalu Genčka
metla. Polig kolegov folklarašev, muzi−
kantov i od žirija smo dobre riči dobili, svi
su rekli da nam se nastup vo lito jako
dobro ugodal, da se vidi cilolitašnji rad i
složnost grupe. Tajdan dan kasnije, 10−
oga su se folklorne grupe ur u Repcelaku
sakupljale na festivalu Laki kalinko. I on−
de smo rado viđeni gosti, gor ko ostane−
mo na večerašnjem, neslužbenom dilu
programa. 23−oga smo zopet na daleki
put otputovali, na festival u Pečuh, kadi
smo mogli s genčkimi tancoši oš ednoč
pokazat, sad ur pred čuda vekšom pub−
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Anyakönyvi hírek (2006. április – június)
Községünk újszülött polgárai:
Filipovits Róbert és Skrapits Anikó első gyermeke: Dóra
Pap Zoltán és Bene Bernadett első gyermeke: Réka

Házasságkötés:
Kovács Tamás és Pántos Krisztina
Milisits Balázs és Kapitár Gyöngyi

Halálozás: Geosits Vince, Horváth István, Sákovits Mátyásné szül.: Varga Mária

PRVO PRIČEŠĆANJE
U našem selu su se ovoga lita 11−imi
prvi put pričešćali.
Po imeni:
Gaál Ádám, Haklits Anna,
Garger Róbert, Horváth Barbara,
Hoós Bálint, Windisch Barbara,
Garger Martin, Pataki Anna,
Wágner Richárd, Palkovics Imre,
Henits Balázs

A Vöröskereszt
hírei

likom tanac Slobodan je sajam. 24−oga
smo zopet kuhali u sambotelskom Škan−
zenu na kuharskom naticanju Čuda zdil
dedadlov. Vo lito nam je meni (menu) pra−
vi petroviski bil: pažuljava juha, šuljanci s
lukom i pogača.
Ov misec smo i svadbu imali. Naš kot−
rig Tomaš Kovač i njegova zaručnica Kristi−
na Pantoš su si tako mislili da te si na ov
dan na se veke skupa svezat žitak, k čemu
svi tancoši i muzikanti HKD Gradišća čuda
sriće i blaženstva želju.
Dragi Petrovišćani! I ovo lito će na edan

2

vikend glasno bit naše selo, zopet se orga−
nizira PETNO festival. 8−9−oga juliuša
čekamo sve one koji se kanu zabavljat na
dobru hrvatsku i svitsku mužiku, kanu se
najt s izdavno viđenim pajtašima, kolega−
ma. Ovo lito si nismo mogli toliko pinez
sabrat, da bi mogli šantor iznajmit, zato te
se koncerti i folklorni programi vani, na
dvoru kulturnoga doma održat. Program
morete preštat u velikoj reklami PETNO
festivala. Čekamo vas!
Andraš Handler

Croatica

Reméljük hagyománnyá vált már
a június 9−én zajlott szemétszedés.
A vállalkozó kedvű gyerekek és
felnőttek a kultúrháznál találkoztak
délután 4 órakor. Több csoportban
kezdték meg az Erdőházáig vezető
út mindkét oldalának tisztítását.
A jelek szerint javuló tendenciát
mutatunk, hiszen jóval kevesebb
hulladék gyűlt össze a zsákokban,
mint például tavaly. A sok szorgos
kéz jutalma a közös szalonnasütés
volt Edit néniék udvarában.

Öröm mindenki számára, ha tiszta, szép helyen
lakhat. Jártunkban-keltünkben sokunk háza táján
megcsodálhatjuk a gondos kezek munkáját. Szép
példája ennek Horváth Andrásék háza előtt a saját
készítésű ládákba ültetett virágok és ne felejtkezzünk meg a közterületeken látható növényekről,
amiket az Alapítvány tagjai néhány önzetlen felajánló segítségével ültettek. Köszönet illeti őket!
Ismételten felhívjuk a falu lakóinak figyelmét mások munkájának megbecsülésére, hogy még sokáig
gyönyörködhessünk virágos környezetünkben.

Június 19−én véradás volt község−
ünkben. Sajnos csak 12 lakó adott
vért. Név szerint a következők:
Geosits Anna, Geosits István, Kohuth
Miklós, Temmel Miklós, Pártli Péter,
Henits Zsoltné, Jurasits Zoltán, Haklits
Tamás, Frányi István, Horváth Balázs,
Wágner Csaba, Harangozó Gábor.
Köszönet illeti őket önzetlen
segítségükért!
A helyi Vöröskereszt

Croatica
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VISTI ČUVARNICE
• Broj dice se povećal na 44. (U
misecu maj – juni nam je došlo još 2
dice.)
• Ovolitašnji program za Majkin dan su naša dica
predstavila 7. maja (u nedilju) u kulturnom domu.
• Drugi godišnji roditeljski sastanak smo imali u miseci
maju, kadi smo se spominali aktualne probleme i zadaće.
• Dica velike grupe su posjetila prvoškolce, i odnesli
im male dare, koje su oni sami pripravili. Školari i njeva
učiteljica su ljubezno primili naše mališane.
• Dica – koja te u jesen u školu – su 9. junija zbogom
dali čuvarnici. U programu njevom su pokazali iz toga
jedan dio, čto su se cijelo lito učili.
• 20. junija smo imali piknik pod vrtli. Dica su se jako
dobro ćutili, i puni s doživljaji smo se vratili otpodne u
čuvarnicu.
• Planirani ljetnji radovi: obnovljenje vanjskoga igranja
(na dvoru).
• Ovolitašnji odmor će bit: od 10. 07. 06. – do 20. 08. 06.
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ÓVODAI HÍREK
• Intézményünk gyermeklétszáma 44 főre emelkedett. Május,
június hónap folyamán 2 új gyermek felvételére került sor.
• Idei anyák napi műsorunkat gyerekeink május 7-én,
vasárnap mutatták be a kultúrházban.
• A szokásos második féléves szülői értekezletet május hónapban bonyolítottuk
le, melynek keretében az aktuális problémákat, teendőket beszéltük meg.
• Nagycsoportosaink első iskolai látogatására május 12-én került sor. Izgalommal készültek gyermekeink a nagy napra. Saját maguk által készített meglepetésajándékot vittek a kisiskolásoknak, akik nagy szeretettel várták a kicsiket.
• Iskolába készülő gyermekeink június 9-én vettek búcsút az óvodától. Évzáró
műsorukban ízelítőt adtak az egész évben tanult versekből, dalokból.
• Június 20-án, kedden, pótoltuk a korábban elmaradt pikniket a kertek alatt. A jó
időnek köszönhetően az egész napot a szabadban tölthettük, s élményekben gazdagon tértünk vissza délután az óvodába.
• Intézményünk idei nyárra tervezett munkálatai közül a legfontosabb az udvari
játékok felújítása lesz. Ennek egyes részmunkái már a közelmúltban megkezdődtek.
• Az óvoda nyári nyitvatartása: utolsó nap: 2006. július 7.
• A nyári szünet július 10-étől augusztus 20-áig tart. Gyermekek fogadása:
augusztus 21. (hétfő)
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Paukovitsné Horváth Edit iskolaigazgatónõ tanévzáró beszédének néhány mondatát idézzük:

Ballagóink névsora: Bárdics Erik, Frányi Kira, Gaál Bianka, Horváth Bettina, Palkovics Blanka, Palkovics Eszter,
Sákovits Márk, Sipos Dominik, Skrapits Dániel, Skrapits Róbert, Schlaffer Daniella, Timár Anna, Timár Dávid
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Örülünk, hogy iskolánk valamennyi tanulója sikeresen eleget tett a tantervi
követelményeknek és felsőbb osztályba léphet.
Az elsősök megtanultak írni, olvasni, megismerkedtek a számok világával.
A nyolcadikosok továbbtanulásában voltak kisebb zökkenők és kudarcok, de
mára már sikerült mindenkinek megtalálnia a megfelelő iskolát: öt tanulónk
gimnáziumban, négy tanulónk szakközépiskolában és öt szakmunkásképzőben folytatja tanulmányait.
A tanulmányi munka mellett rengeteg program várt ránk a tanév során iskolai és osztály szinten egyaránt. Szinte lehetetlennek tűnik mindent felsorolni.
Nemzeti ünnepeinket a hagyományokhoz híven a Kultúrházban rendeztük
meg. Az okt. 23.-ai műsorról a 8. osztály, a március 15.- eiről a 7. gondoskodott.
Ezeken kívül természetesen együtt vártuk a Mikulást, akinek a napközisek
adtak műsort, a karácsonyra pedig az 5. és 3. osztályok közreműködésével
készültünk. A farsangi rendezvény felelősei a negyedikesek voltak. Anyák
napján az 1. és a 2. osztályosok köszöntötték az édesanyákat.
Az alsósok bábszínházban jártak, lehetőségük volt jelentkezni úszótanfolyamra, jártak a Kalandvárosban, a tanulmányi kirándulás során pedig
Kőszeg nevezetességeivel ismerkedtek meg.
Minden tanulónknak lehetősége volt megnézni a vépi színjátszók előadásában A padlás c. musicalt, és a Bp.-i Horvát Gimnázium vendégszereplését.
A felsősök Szombathelyen voltak még színházban, többen síeltek Ausztriában Ottó bácsi kíséretében.
Az idei tanulmányi kirándulás Pécs és környékére vezetett minket, ahonnét
kellemes emlékekkel és élményekkel tértünk haza.
A kétnapos eső ellenére nagyon jól éreztük magunkat Horvátországban a
testvériskola vendégeiként.
Kellemetlen aktualitása volt a Rendőrkapitányság látogatásának, ahol a
rátok leselkedő veszélyekről, a büntethetőségről és a helytelen viselkedésről
hallhattunk sok érdekességet. Bízom benne, hogy hasznos és tanulságos
előadás volt.
Azt hiszem, maradandó élményt nyújtottak azok a programok, amelyeken
az iskola valamennyi tanulója részt vett. Ezek a következők voltak: szüreti felvonulás, karácsonyváró kézműves délután, közös korcsolyázás Szombathelyen, a Madarak és fák napja, a gyermeknapi délután, Nemzetiségi Kupa.
Az Andersen verseny zárása igazi, színvonalas irodalmi élményt nyújtott mindenkinek.
Több szakkör működött a tanévben: énekkar, tánc, informatika, tambura,
vöröskeresztes, természetvédő és a sportkör. A németszakkört Ausztriából
érkezett kolléganő vezette.
Sok fellépési lehetősége volt az énekkarosoknak, táncosoknak (pl. Öregek napja, folklór délután, karácsonyi műsor, Anyák napja). A Holnapért Alapítvány díjkiosztó ünnepélyén Kiss Péter miniszter úr is elismeréssel gratulált
tanulóinkhoz. Bemutatkoztak már a közönség előtt tamburásaink is. Ráadásul olyan népszerű lett a tambura szakkör, hogy két csoport is működik. A
gyerekek lelkesen járnak próbákra, de fontos lenne az is, hogy otthoni gyakorlással tökéletesítsék tudásukat. Köszönjük a helyi Kisebbségi Önkormányzat
támogatását, hiszen a hangszerek egy részét ők vásárolták meg.
A vöröskeresztesek nagyon sokat segítettek a felnőtt Vöröskeresztnek,
többek között a véradások szervezésében, a meghívók kihordásában.
A természetvédőkkel közösen gyönyörködhettek a Jeli arborétum festői
szépségében.
16 felsős és 14 alsós vett részt a szemétszedő akcióban.
A rengeteg program, fellépés mellett nagyon sok tanulmányi versenyen
vettetek részt. Mindenkinek elismerés jár ezért, s köszönettel tartozunk a felkészítő nevelőknek is.
– a Zrínyi matematika versenyen Kozma Bernadett és Skrapits Alex,
– a büki matematika versenyen Windisch Norbert,
– az Apáczai olvasásversenyen Kozma Dorina,

Croatica

– a Martineum karácsonyi és a balogunyomi versmondó versenyen Skrapits
Evelin vettek részt.
– versmondó versenyen képviselték iskolánkat Jurasits Adél és Skrapits
Erzsébet
– a Kazinczy szépkiejtési versenyen Kapitár Petra járt,
– makettépítő versenyen Skrapits Alex, Kurcz Martin, Závodi Roland,
– közlekedési versenyen Frányi Ádám, Závodi Roland, Haklits Anna, Garger
Róbert, Gaál Richárd, Skrapits Anna, Varga Regina,
– katasztrófavédelmi versenyen Kupó Noémi, Varga Regina, Skrapits Alex,
Török Adrián, Udvardi Tamás és Wágner Márton ügyeskedett.
– az elsősegélynyújtó és a csecsemőgondozó versenyen a vöröskeresztesek mindannyian aktívan részt vettek.
– ha jól számoltam, sportversenyen összesen 32 alkalommal vettek részt
tanulóink.
A résztvevők közül szeretném kiemelni a következő tanulókat: Jánny Zoltán,
Iszak Benjámin, Závodi Roland, Daróczi József, Skrapits Zsanett, Skrapits
Barbara, Tóth Evelin, Udvardi Tamás, Gaál Richárd, Török Adrián, Wágner
Márton, Kurcz Martin, Haklits Tamás, Gyöngyösi András, Skrapits Alex, Horváth Borisz, Fritz Mercédesz, Palkovics Anikó, Mersits Dóra, Kozma Bernadett, Boros Márk, Varga Barnabás, Frányi Ádám, Mersits Dávid, Skrapits
Klaudia, Haklits Anna.
Büszkén gratulálok Mersits Dórának, aki a megyei Közgyűlés „Jó tanuló, jó
sportoló” kitüntetését vehette át, és az országos Diákolimpián 4. helyezést ért el.
Varga Reginának, aki bejutott az Országos Hermann Ottó biológia
versenyre és a Diákolimpia országos döntőjébe a 300 m- es síkfutáson,
Kurcz Martin pedig Kazincbarcikán képviselte iskolánkat a kisiskolák
diákolimpiájának országos döntőjében, 600 m-es futásban.
Iskolánk specialitása a horvát nyelv oktatása. Ehhez kapcsolódóan is
szép eredményekről számolhatok be. A regionális Nakovich Szépkiejtési és
Szavalóversenyen Papp Laura 2., Papp Tamás 3., Mersits Dóra 2. és Kapitár
Petra 1. helyen végeztek.
A nyelvi versenyről három első helyezést hoztunk haza: Skrapits Klaudia,
Vujčić Ivan és Kapitár Petra mutatta meg tudását a könnyűnek nem mondható
versenyen.
Sikerként könyvelhetjük el, hogy hét nyolcadikos tanulónk szerzett
nyelvvizsga bizonyítványt.
A murakeresztúri iskola pedagógusai azért látogattak el hozzánk, hogy a
kétnyelvű oktatásról szerezhessenek tapasztalatot.
Decemberben pedig egy regionális nemzetiségi konferencia házigazdái
voltunk, ahol az OM illetékesei voltak az előadók.
Mindkét alkalommal a harmadikosok közreműködésével láthattunk nagyon
színvonalas horvát nyelvű környezetismeret órát.
Külön köszönettel tartozunk a Szülői Közösségnek, akikre mindig mindenben számíthattunk és a Kisebbségi Önkormányzatnak, akiktől többször kaptunk anyagi támogatást. Köszönet a Croatica Kiadónak a három számítógépért.
Néhány információ a nyári szünetről és az új tanévről:
A szünetben horvát táborba és a Peruska táborba jelentkeztetek. Érezzétek jól magatokat, de ne feledjétek, hogy viselkedésetekkel nemcsak magatokról, hanem iskolátokról és falutokról is véleményt formáltok.
A tankönyvosztás várhatóan augusztus 25-én lesz majd, a tanévnyitó
ünnepély pedig aug. 31-én du. 5 órakor.
Kérem, hogy akiknek feleslegessé váltak a még használható tankönyvei, de
még nem ajánlotta fel, ne dobja ki, itt az iskolában még hasznát vesszük.
Pontos információk az ügyeleti rendről, a szükséges füzetekről és a legfontosabb időpontokról a felső iskola bejárati ajtajára és a község hirdetőtábláira
lesznek kifüggesztve.
Kívánok mindenkinek, gyereknek, szülőnek és kollégának egyaránt jó pihenést, kellemes nyaralást!
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za novo, za sve ono što nas buduć−
nosti čeka. A druge misli nas spo−
menu na lipe dane, što smo ovde
skupa potrošili. Nećemo zabit škol−
ske izlete, športske dane, putovanja
u Zelinu, izlete u lugu, fašenjke,
jačke, tance i sve one programe, što
su nam naši nastavnici organizirali.
Kipici u našem albumu to svido−

ču, da smo čuda skupni programov
imali i u razredu, što nas je oš bolje
skupa doneslo, oš bolje smo se
edan drugoga upoznali, zato nam
je teško, kad če se danas edno dob−
ro, čvarsto društvo razajt u veliki,
nepoznati svit.
Edno oko nam se smije, a drugo
plače.
Smije, kad smo ur svidočili ništo,
da smo marbit vridni stupit med zri−
lije ljude, u redicu sridnjoškolarov.
Al kad dojdu teški dani očeli gdo
stat uzanas, očeli nas gdo batrit?
Oče li nam gdo pružit tuliko ljubavi,
kuliko smo ovde dobili? Komu če−
mo se obarnut za dobre tanače?
Očemo li još kadi čut materinsku
rič? Sve ovo je oš dos sad tajna. Od−
govore nigdor nezna, al dužni smo
svim skupa reč: hvala!
Sad, kad se zapru školska vrata
za nami, mi čemo kratko tako reč,
kot i naša jačka veli:
„Zbogom školo naša, druga maj−
ko ti, nećemo ti nikad zaboraviti!”

Kórushírek

Sedamnaestog petog smo imali u školi Dan prirode.
Ujutro je padala kiša pa nismo mogli ići u šumu,
zato smo Dan prirode organizirali u selu. Ujutro u
devet sati smo svi otišli u veliku školu. Iz škole svakih
deset minuta je krenuo po jedan razred na natjecanje.
Osmi razred se nije natjecao jer su oni pomagali uči−
teljima u organizaciji. Bilo je osam stanica, na prvoj
stanici je bio zadatak prva pomoć. Druga stanica je
bila na dolnjoj autobusnoj stanici, tamo smo morali
složiti puzzle. Treća stanica je bila u dolnjoj školi,
tamo smo imali zadatak „hod po močvari“. U knjižnici
je bila četvrta stanica, tamo smo ispunili toto. U gor−
njoj autobusnoj stanici smo dobili peti zadatak, da pro−
čitamo tajni tekst. Šesti zadatak je bio sportsko natjeca−
nje u kulturnom domu. Poslije toga smo se vratili u
veliku školu, tamo smo dobili sedmi zadatak, morali
smo streljati iz puške. Zadnja stanica je bila na igrališ−
tu, a zadatak nam je bio penjanje po užetu. Poslije smo
jeli gulaš, pili sok, malo smo se igrali i onda je bilo oci−
jenjivanje. U gornjim razredima su bili prvi sedmi
razred, a u dolnjim razredima četvrti razred.
Meni se jako sviđao ovaj dan.

Amióta fellépünk az alapítványi bálokon, minden évünk
jókedvűen indul. Idén nosztalgiáztunk kicsit: már kissé „meg−
termett” úttörőként idéztük fel iskoláskorunkat, énekeltük az
úttörődalokat, meneteltünk a megőrzött őrsi és rajzászlókkal,
ültünk az illúziókeltő – mű – tábortűz körül, s az akkoriban
kezdődött választási kampányapropójából csipetnyi politikai
humort is próbáltunk kölcsönözni produkciónknak.
Májusig nem volt szereplésünk, akkor viszont egy hétre há−
rom különböző fellépés is jutott. 20−án a kultúrházban énekel−
tünk a tánccsoport által szervezett folklóresten, 25−én Eberau−
ban az ottani kórus meghívására, 28−án pedig a helyi hősök
napi megemlékezésen.
Közben a helyi stúdióban CD−felvételünk is készült. A 3
népdalt a zágrábi Desiderium kórus kérte tőlünk, így az őszi
rendezvényünk egyik meghívottjaként mi is szerepelünk az
általuk tervezett CD−lemezen.
A hősök napi rendezvényen új öltözékben – fehér blúzban
és hosszú fekete aljban – léptünk fel. Köszönjük a szentpéter−
fai önkormányzatnak, hogy pályázott az érdekünkben, s a
kapott összegből megvásárolhattuk a szükséges anyagot.
Valamint köszönjük Skrapits Lajosnak és a budapesti XII.
kerületi horvát kisebbségi önkormányzatnak, hogy a blúzok és
aljak megvarratásához anyagi segítséget nyújtott.
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Kocsis Jolán, karvezető

Izlet u Hrvatskoj

tuk is, ez még külön izgalmat is je−
lentett a csoportoknak.
A felsős sorversenyek után – és
persze közben is – ehettek, ihattak
a gyerekek, köszönhetően a Szülői
Közösség lelkes munkájának.
A délután sikerén felbuzdulva a
szülőkkel együtt eldöntöttük: jövő−
re is próbálkozunk újfajta feladat−
okkal.
Kocsis Jolán

učenici 6. razreda iz Petrovog Sela

Gyereknap – 2006
gyerekek először rendőrre vagy
határőrre gondoltak, aztán hamar
rájöttek: gyorsabban mobilizálható
személyek is vannak. Így lett egy−
egy csoport „szerzeménye” Terike
a postáról, Marika a boltból. Ku−
tyus Mari teljes ápolónői díszben
érkezett, és Plébános úr is kész−
séggel vett részt gyerekek játéká−
ban. Köszönjük az együttműködé−
süket!
A feladatok elvégzését pontoz−

Ivan Vujčić 5. razred
OŠ sa dvojezičnom nastavom u Petrovom Selu

odvezli domon. Malo smo se pomina−
li, upoznali, pogledali okolicu. Uvečer
smo prošli svi u kazalište. Pogledali
smo jedan igrokaz na kajkavskom di−
jalektu. Iako nismo sve razumili, bilo
nam je ugodno i zanimljivo. Za njim
smo prošli u školu kadi su nam organi−
zirali disco. U polnoći su došli rodi−
telji po nas.
Drugi dan je bil „Dan škole“. To je
priredba kadi dica pjevaju, recitiraju,
pokažu kratke igrokaze. Ravnateljica
je podilila pohvalnice i poklon−knjige
najboljim školarima.
Za obidom smo prošli na Mariju
Bistricu posjetit crikvu. Još smo si ku−
pili male dare pak smo se ganuli do−
mon.
Na žalost nismo imali dobro vrime,
ali smo se jako dobro ćutili. Drugo lito
mi čekamo naše prijatelje iz Donje
Zeline. A do ni dob se čujemo preko
e−mailima.

u ime 8−oga razreda:
Petra Kapitar

A gyereknapi játszódélutánt
május 26−án, pénteken tanítás után
rendeztük meg.
Amíg az alsósok sorversenyei
folytak, a felsősök különböző fela−
datokat oldottak meg: tojást kellett
szerezniük és talicskát tolni vala−
honnan; behozni a legvastagabb
könyvet, „bekísérni” egy egyen− il−
letve formaruhás személyt. Legiz−
galmasabbnak és legvidámabbnak
ez az utolsó feladat bizonyult. A

Petroviski glasnik

Dan prirode

Opraštamo se od škole
„Idemo, idemo jedan za drugim,
korak za korakom, svi smo žalosni.”
S ovom jačkom se opraštamo od
naše škole, kadi smo osam lit živili
skupa, kot edna velika familija. Na−
ši puti se sad rastavljaju, svi ćemo
se drugud ganut posvitu i zato nas
obajdu sakarčkove misli.
Naedan kraj smo puni očekivanja
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Croatica

Već godinama imamo prijateljsku
vezu u Hrvatskoj. Planirali smo da
ćemo ih posjetiti.
U pondiljak ujtro smo se ganuli 36−
imi. U autobusu smo bili glasni i vese−
li. Naši domaćini su nas čekali u Va−
raždinu kadi smo pogledali dvorac. U

Croatica

ovom dvorcu je živila nekada familija
Erdody. Za njim smo pogledali glavni
trg grada, a poslije nas je godinasta
šetnja otpeljala u cintir. Varaždinski
cintir je jako lip, poznat po ciloj Euro−
pi. U 3 ura otpodne su nas dica čekala
u Zelinskoj školi. Po parovima su nas
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XIII. lito / 2. broj

Park spomenika u Villányu

U Pečuhu, na glavnom trgu

KIPICI S IZLETA
Pred našom
omiljenom
slikom u muzeju
Csontváryja

Lipe petrovišćanke
u Donjoj Zelini

Branitelji
Kisečke tvrđave

U Kisegu
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