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List Hrvatske manjinske samouprave

Visti Hrvatske manjinske samouprave
Poštovani Petroviščani!
Uime Hrvatske manjinske samouprave Petrovog Sela zahvalujem svima
koji su se registrilali za Hrvata. Moremo bit gizdavi! U cilom orsagu u
našem selu živi najveć Hrvata.
Ovi Hrvati su odrasli, imaju pravo glasa, ako bi još i dicu računali bilo
bi nas još već. Hvala još jedan put onima koji se nisu uplašili registracije.
U septemberu smo imali javnu tribinu (közmeghallgatás), na kojoj smo
dali račun o našem radu od 2002.−2006. lita. Imali smo čuda programa i
one pineze što smo dobili se smo potrošili za naše selo. Ja zahvalujem
mojim pomoćnicima, zamjenici predsjednika Editi Horvath−Pauković i
zastupniku Miklošu Kohuthu. Jako dobro smo mogli skupa dilat i našim
civilnim udrugama, školom, čuvarnicom i uredom načelnika Petrovog
Sela.
Prošli su izbori, imamo već novu manjinsku samoupravu. Sada ste
mogli birat pet zastupnika. Na biračkoj listi je bilo šest imena i birači su
ovako glasali:
Kohuth Miklós
349 glasova
Horváth Csaba
364 glasova
Tímárné Skrapits Anna
340 glasova
Vujcsity Mária
170 glasova
Paukovitsné Horváth Edit 347 glasova
Handler András
259 glasova
Na prvoj sjednici, kada smo osnovali našu samoupravu, Mikloš Kohuth
se odrekao svog mandata, kad je nanovič izabran za načelnika. Njemu
željimo dobro zdravlje, čuda uspjeha i mira u dilu. Vako je peti zastupnik
postala Marica Vujčić. Za predsjednika je izabran Čaba Horvath, za
dopredsjednicu Edita Horvath−Pauković.
Naš cilj se ne menja, kanimo dilat za naše selo. Svoj program ćemo
poslat u saku hižu, i čekamo vaše misli, da što bi se još moglo učinit za
selo. Imamo još zadataka, moramo izabrat zastupnike u županijsku i
državnu samoupravu. Petrovo Selo mora dat zastupnika na ova dva mista,
kod najveće hrvatsko selo! Čekamo da se ispunu obećanja za diferencial−
no finansiranje, da se priznaju ona sela u kojima zaistinu živu i dilaju
Hrvati.
Čaba Horvath, predsjednik
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Fala
ženam
Čuda sega se zgoda u našem selu. U
jesen se začmu priredbe s targadbe−
nom povorkom. Cilo lito nastupe
imaju tancoši, tamburaši i jačkarice.
Na fašenske dane jako lipo pripravni
dojdu na pozornicu naši najmanji iz
čuvarnice, moremo se veselit lipomu
programu naše školske dice, a na
balu Zaklade za Petrovo Selo i maru
starjim (starim) tancošem. Sako lito
nam u zimi i igrokazači daruju edan
lipi večer.
Za ve programe se vik more štat u
novina, gledat na televiziji, al čut u
radiju. Znamo gdo su peljači, komu
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iz van njih oš moremo zafalit da je
puno žitka sve lito u Petrovom Selu.
Ti događaji su hvala Bogu u sve
lipšoj okolici. Ki nam se zato skarbu,
one manje krat opomenjujemo. Ovu
falingu bih ja rad nadomistila s ovim
malim člankom i jednovrimeno se
zafalila u ime svih nas.
Po imenom nazvat ne moremo sve
marljive žene i muže, nek one ke su
peldodavno parvi u dilu. Kod pri
sađenju i okapanju kitic Meri Geosits,
Kristina Windisch, Ana Temmel, Te−
rezija Nagy, Marija Franji, Marijana
Henits, Bernadeta Kozma, a izmed
divičic i žen, ke crikvu kinču Luca
Kurcz, koja ta lipi posal ur 25 lit dila.
Fale su vridne i žene koje kipe u
redu daržu i kinču. To su: u dolnjem
kraju pri zadnjoj hiži (Ištokov križ)
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Erža Jurasits, maru goridalje (Ameri−
kanski) križ olipšava Giza Timar. Po−
lig crikve imamo isto edan Marijan−
ski kip. Toga lipotu ruke gospodina
farnika i Hane Krojer diču. Kad ide−
mo k vanjskoj crikvi, al se vozimo
van iz sela tri križi nas sprohađaju.
Parvi, ki je u ednom kipu (kapela
svetoga Križa) i treći pri Erdőhazu
imaju dobru gospodaricu Rozu He−
nits. Sridnji (Žimičev križ) se mora
maru ponovit, pak si onda more i
toga gdo izbrat.
Svim ki za lipotu sela dilaju se
zafaljujemo, i ufamo se da će se njev
krug vik dalje širit, pak te si stin veči−
mi za dužnost daržat olipšavanje
sela.
Jutka Handler

Alapítványi hírek
A Szentpéterfa Községért
Alapítvány kuratóriuma ezúttal
fejezi ki köszönetét az alábbi
adakozóknak:
Kovács Tamás, Kapitár Imre,
Timár Andrea, Skrapits Tamás
és az 1993−2001. között
általános iskolát végzett osz−
tálynak. Külön megköszönjük
Varga Andrásnak az
extra támogatást.



A helyi Vöröskereszt hírei

Múlt számunkban örömmel dicsértük azokat a szorgos kezeket, amelyek
igyekeztek szebbé tenni falunk képét.
Most is szívesen mutatunk be képet a kultúrház előtti ötletes „szalma−
fejről”. Mikor megláttuk egyik nap a szalmabálát a Szerház környékén,
többen elgondolkodtunk, vajon melyik traktorról esett le. Aztán másnap
délután asszonyok vették körbe és íme az eredmény! Jó érzés, hogy –
ugyan az erős szél kicsit megtépázta a haját, s a bál után egy−két „tökfej”
a kocsma elé is elgurult, – délcegen állja a sarat, s nem tűnt el semmi
fontos alkatrésze sem.
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Október hónapban ismét
véradás volt falunkban. 23 fő
adott vért. Köszönet illeti őket,
valamint azokat, akik munká−
jukkal évről−évre segítenek a
szervezésben.
Örömünkre szolgál, hogy
az iskolában a tavalyi évben
újra megalakult az Ifjúsági
Vöröskereszt. Jövő számunkban
részletesen is beszámolunk
majd tevékenységükről.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
(2006. július – október)
Községünk újszülött polgárai:
Pataki Gábor és Kotsis Anna negyedik gyermeke: Csongor Gábor
Palkovics Lajos és Kljap Marianna második gyermeke: Vencel Lajos
Völgyi Zoltán és Jánny Kinga első gyermeke: Levente
Paukovits Norbert és Domján Katalin első gyermeke: Hanna

Házasságkötés:
Takács Ferenc és Timár Barbara
Skrapits Tamás és Szanyi Veronika
Fekete Zsolt és Nagy Nóra
Harangozó Gábor és Herczeg Viktória
Barkovics Balázs és Gerencsér Judit

Halálozás: Krammer Vilmos, Garger Vanessza, Sákovits István, Pataki Simon

Oktober – misec svetoga čenaša
Najlipšu rič od svetoga čenaša sam
čul od petroviskoga muža. Kad su ga
pitali ča je sveti čenaš, ovako je
odgovoril: Ključ, va nebo.
U ovoj lipoj molitvi tri kriposti pro−
simo od Jezuša, kroz zagovor Marije:
Ki nam pravu veru povekšaj,
Ki nam tvrdo ufanjs okripi,
Ki nam svršenu ljubav važgi.
Najpervo prosimo, da nam se kroz
ovu molitvu vjera povekša. Ar vjera je
najvažnija kripost. Ne samo temelj,
fundamenat je krščanskoga žitka,
nego putokaz va nebo. Ovo svidoču
Jezuševe riči: „Bog je tako ljubil svit,
da je predal svojega jedinorodjenoga
Sina, da se ni jedan ki vjeruje u njega
ne skvari, nego da ima život vječni”.
Drugdir veli „Ja sam goristanje i žitak.
Ki vjeruje va me, ako i umre živit će.
I ni jedan, ki živi i vjeruje va me, neće

umriti na vijeke.” Apostolom veli:
„Pojte ada po svem svitu, prodikujte
evandjele svakomu stvorenju. Ki
vjeruje i se da pokrstiti, će se zveličit,
a ki ne vjeruje skvarit će se.”
U današnjem vrimenu, kad su raz−
lične ideologije u istočnoj i u zapad−
noj Europi toliko ljudi izmutile, toliko
ljudi u zablud i na krive pute zapel−
jale, osobito je važna prava vjera.
Drugić prosimo, da nam se tvrdo
ufanje okripi. Tako velu ljudi, da bez
ufanja se nemore živit, i to velu, da
človika ufanje drži.Tvrdoga ufanja
izvor je bil i na vjeke će ostat svemo−
gući Bog i Božja providnost. Ar člo−
vik more bit zmožan u znanosti u
tehniki, ali nigda neće postat sve−
moguć. Svaki dan vidimo, kako je
človik slab u samoti, u nevolja, u be−
tegu i u smrti. Zato nas batri Bog,

Kad bi svi ljudi na svijetu…
Kad bi svi ljudi na svijetu bili dobri, ne bi bilo ratova, ni mržnje.
Na svijetu bi se svi voljeli i nitko nikoga ne bi mrzio.
Ne bi bilo ružnih riječi, svi bi bili sretni.
Djeca bi se igrala, nikad se ne bi svađala.
Među ljudima ne bi bilo laži i jedni na druge bi se mogli osloniti.
Nitko ne bi krao, svi bi bili pošteni i jedni drugima bi pomagali.
Kad bi svijetom vladala ljubav, to bi bio svijet u kojemu bi svatko volio živjeti.
To bi bio i moj svijet, svijet kakav ja volim.
učenički rad

kroz Izaja proroka, kad veli: „More li
se mati pozabit od svojega sina, da si
neb’ mislila na nje? I ako bi se mati
tako skvarila i si ne b’ mislila na nje,
ja tvoj Bog i Gospodin nigda neću se
pozabit od tebe.” I kad se človik od
Boga pozabi, onda u pogibeli neg
edno ga čeka: ne ufanje nego zdvoj−
nost.
Zadnić kot tretu kripost prosimo u
svetom čenasu: Ki nam svršenu lju−
bav važgi.
Pred prihohom Kristuša se je človi−
čansto tako skvarilo, da je človik člo−
viku zgrabljivi vuk postal. A i Kristu−
šem je novo svitlo došlo na svit, novi
viek se je počel kad je navistil svoj
zakon. Pismoznanac ga pita: ka je
prva i glavna zapovid u zakonu? I u
ednu rič ju sklopil: ljubav. Ljubi Gos−
podina Boga tvoga, i ljubi bližnjega. I
kako se odaljujemo i pozabljamo od
Kristuša, od vjere, tako će bit opet če−
merniji i nemirniji svit, naša domovi−
na, naše sele, i naše familije.
Sveti Paval u čudnovitom himnu
slavi ove tri kriposti: vjeru, ufanje i lju−
bav. A mi krsčani sad u oktoberu oso−
bito je prosimo kroz zagovor Marije,
da i nam postane čenaš izvor boljega,
lipšega žitka, i postane ključ va vjeko−
večnu domovinu.
Janoš Šchneller, farnik
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VISTI ČUVARNICE I ŠKOLE
Óvodai és iskolai hírek
Óvodai hírek
• Jelenlegi gyermeklétszámunk – egy gyermek távozásával – 34-re csökkent.
• A szokásos nyári munkálatok /meszelés, takarítás/
megtörténtek, udvari játékaink felújítása pedig még folyamatban van.
• Október 12-én /csütörtökön/ lebonyolítottuk az őszi
szülői értekezletet, ahol az aktuális kérdések megvitatására került sor.
• Október 16-án, hétfőn Nevelőtestületi értekezlet miatt
volt szünet az óvodában.
• Az időjárástól függően a közeljövőben egy kerékpártúrát tervezünk a nagycsoportos gyermekek számára.
• November 19-én a helyi művelődési házban az időseket köszöntik, ahol gyermekeink közül is néhányan
kis műsorral kedveskednek nekik.
• Az óvodában a műanyag /PET/ palackok zsugorítása
továbbra is folytatódik. Ezúton is kérjük a lakosságot,
hogy a megüresedett palackokat szíveskedjenek eljuttatni hozzánk! A közelmúltban intézményünk egy új –
nagyobb teljesítményű – zsugorító berendezést vásárolt, így még nagyobb mennyiségben tudjuk fogadni
a palackokat. Köszönjük!
Visti čuvarnice
• Trenutno u čuvarnice imamo 34 dice.
• Kot i sako lito, radovi (mazanje i čišćenje) su se završili u litnjem odmoru. Obnovljenje vanjski igra (na dvoru)
još ni gotovo ali ufamo se da će se završiti do protuljića.
• 12. oktobera (u četartak) smo imali roditeljski sastanak, kadi smo se spominali najvažnija pitanja.
• 16. oktobera (u pondiljak) smo imali sjednicu za djelatnike čuvarnice – tako da je taj dan bil za dicu odmor.
• Planiramo za dicu – ako nam i vrime dopusti jedan
kraći put s bicikljinom.
• 19. novembera (u nedilju) u mjesnom Kulturnom
domu će se stavit Dan stari, kadi te nekolikimi od naše
dice nastupit malim programom.
• Ispraznute plastične floše i nadalje čekamo u čuvarnicu. Kupili smo novi mašin, tako sad s vekšim kapacitetom moremo radit. Zafalimo!

Iskolai hírek
• A nyári szünetben felújítási és karbantartási munkálatok zajlottak az
intézményben. Megtörtént a két iskolaépület teljes meszelése, új PVCburkolatot kapott a 8. osztály tanterme, és átrakták a cserépkályhát a 4.
osztályban.
• Az alsós osztályokban védőrács kellene a kályhák elé. Erre pillanatnyilag
nincs pénzügyi fedezet, így csak vállalkozó szellemű apukákban és nagypapákban bízhatunk.
• Az új iskolában teljes felújítás történt a mellékhelyiségekben, mivel az
előző tanévben csőtörés volt. Kicserélték a csöveket, az átnedvesedett
földet, a WC- és mosdókagylókat, valamint a csempét és a járólapot. Az
augusztus 31-i tanévnyitóra teljesen rendbe tett épületek várták a 98 tanulót és a nevelőket.
• A vakációban két táborban szerezhettek élményeket a gyerekeink. Felsőcsatáron horvát nyelvi tábor volt, itt iskolánk 4 nevelője is részt vett, Horvátzsidányba pedig a Peruska-tábor programja vonzotta a tanulóinkat.
• A 2006/07-es tanévben már a 4. osztályba ért fel a kétnyelvű oktatás. Az
eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy a gyerekek és a nevelők egyaránt
sikeresen teljesítik az ebből adódó plusz feladatokat.
• Az idén is több szakkör közül választhattak tanulóink. A már megszokott
énekkar, népitánc, tambura, tömegsport, természetvédő, vöröskeresztes,
német és informatika mellett színjátszó szakkör is indult. A 8. osztályos
tanulók felvételi előkészítőkön és horvát alapfokú nyelvvizsgára való felkészítésen vehetnek részt. Szervezetten folyik a tanulási nehézségekkel
küzdők egyéni fejlesztése is.
• Tanévről tanévre egyre több tantárgyból kapnak tartós könyveket a tanulók. Ezeket a taneszközöket térítésmentesen használják, némelyiket (pl.
az atlaszokat) 4 évig, másokat 1-1 évig. Sajnos, vannak olyan gyerekek,
akik – akárcsak a sajátjukba, mondván, fizettek érte –, ezekbe is belefirkálnak, megrongálják őket. Jó lenne, ha ez a jelenség szülők és nevelők közös erőfeszítésével megszűnne.
• Új jelenség, hogy a heti legtöbb tanórával rendelkező 7. osztályosok hetente kétszer 0. órára, vagyis 7.10-re járnak iskolába. Erre azért került sor,
mert egyre több iskolán kívüli elfoglaltságuk van /edzések, zeneiskolai tanulmányok, stb./, s ha délutánba nyúlnának a tanórák, ezeken nem tudnának részt venni.
Köszönjük, hogy a szülők segítségével a tanulók sok papírt gyűjthetnek.
Az ebből befolyó összeg az osztályok pénztárát gyarapítja, emellett
környezetvédő gondolkodásra is nevel ez a tevékenység. Kérjük, hogy minden esetben összekötözve hozzák a papírt, mert még papírdobozokba
rakva sem viszik el, a MÉH csak kötegelve veszi át a gyűjtött mennyiséget.

Az iskolai Szülői Közösség szeretettel vár mindenkit
a 2006. november 4−én tartandó bálra!
Zenél a Pinkica.
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Kedves Vanessza!
Döbbent fájdalommal állunk mindannyian a sírod körül.
Értetlenül próbáljuk tudomásul venni a visszafordíthatatlan valóságot:
Garger Vanessza, iskolánk tanulója nincs többé.
Mióta hétfőn este megcsörrent nálunk a telefon, az emlékeim között
válogatok.
Még nincs is egy éve, hogy 2005. augusztus 31- én a tanévnyitó
ünnepélyen köszönthettelek az iskola diákjai között. Majd szeptember
1- jétől minden nap találkoztunk.
Emlékszem, ahogy reggelente a kis csipet csapat fegyelmezetten
vonult végig az utcán, egészen az alsó iskoláig. Köztük egy szép,
csinos és okos kislány nagy barna szemekkel, amelyekből mindig az
érdeklődés és szeretet ragyogott.
Szerettél iskolába járni, szerettél tanulni. Osztályfőnöködnek, Jutka
néninek péntekenként gyakran elmondtad, mennyire várod már a hétfőt, mert akkor megint tanulhatsz.
Szorgalmaddal, írásbeli munkáid külalakjával mindig élen jártál. Minden nevelődhöz kedves voltál.
Mindennek tudtál örülni. Emlékszem, milyen lelkesen vártad a családoddal a betlehemezőket,
karácsony táján pedig tervezgetted, mit szeretnél kapni majd a Jézuskától.
A legjobb diákok közé akartál tartozni, s ezért meg is tettél mindent. Barátnőiddel sokszor versenyeztetek, ki gyűjt több piros pontot, ki ír vagy számol hibátlanul.
A szorgalmadnak meg is lett az eredménye. Év végén a legjobb minősítést szerezted. Dicséretet kaptál
olvasásból. Kiváló tanulmányi munkádért elismerő oklevelet és könyvjutalmat vehettél át a tanévzáró
ünnepélyen.
Nagy tervekkel készültél a vakációra. Szüleiddel és testvéreddel szép emlékeket gyűjtöttél a nyaraláson.
Szorgalmad a szünetben sem lankadt. Elkezdted olvasni a jutalomkönyvedet és készültél a 2. osztályra.
A tanévzárón úgy búcsúztam Tőletek, hogy vigyázzatok magatokra, szeptemberben szeretnék mindenkit viszont látni. Ez a kívánságom azonban már nem válik valóra.
Fekete zászló leng az iskolán, s az egyik pad, a Te helyed, szeptemberben üres marad.
A mesekönyv az éjjeliszekrényen árválkodik, s a 2. osztályban nem fogod megtanulni a szorzótáblát,
pedig édesanyádtól tudom, hogy nagyon készültél rá.
Hiányozni fogsz, Vani, nemcsak az osztálytársaidnak és a barátnőidnek, hanem nekünk, felnőtteknek is.
Ha most kis lelked letekint ránk az égből, láthatod barátaid, nevelőid könnyes arcát. Még most sem
tudjuk elhinni, hogy számodra csak ez a 7 év adatott.
De nézz le megtört szüleidre, testvéredre, nagyszüleidre is, akik életük végéig nem fogják feldolgozni a
tragédiát.
A költő szavai kísérjenek égi utadon:
„Minden elmúlik, mint az álom,
Elröpül, mint a vándormadár,
Csak az emlék marad meg a szívben
Halványan, mint a holdsugár.”

Drága Vanikám!
A te emléked a mi szívünkben is tovább él.
Gondolatban mindig velünk leszel.
Nyugodjál békében!
Paukovitsné Horváth Edit
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Szüreti Felvonulás
2006
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Értékeink?!
A közelmúltban polgári védelmi gyakorlatra került sor
községünkben. Leszámítva azt a 30 főt, akik a helyi polgári
védelmi szervezte tagjai, továbbá a Kossuth Lajos utca kitelepített lakóit, legtöbben csak nézői voltunk a katasztrófavédelemnek.
Pár héttel az „akció” előtt kiadványt kaptunk arról, hogy
veszély esetén melyek azok a legfontosabb dolgok, amiket
magunkkal kell majd vinnünk. Aztán a bemutató napján
beszélgettem egy anyukával, aki jobbról – balról gyermekeit
vezette, s rájöttem, katasztrófa esetén dehogy törődnénk mi
a tájékoztatóban szereplő értékeinkkel, a készpénzzel, bankkártyával, betétkönyvvel. Nekünk szülőknek „két lábon járó
értékeink” vannak, a gyermekeink.

Nyugdíjasok kirándulása
A helyi önkormányzat és Vöröskereszt az idén is felajánlotta
a nyugdíjasoknak a lehetőséget egy közös kirándulásra.
Ötvenhatan éltek a lehetőséggel, hogy részt vegyenek szeptember 18-án a keszthelyi Festetics kastély megtekintésén. A
kitűnő felkészültségű idegenvezető társaságában ismerkedtünk meg a történelmi múltú és maradandó emléket nyújtó
Magyarország második legnagyobb kastélyával. Megtekintettük még az állandó (trófea) és az időszakos (ázsiai) kiállítást, majd a régmúlt idők hintó-gyűjteményét.
Felejthetetlen élményekkel gazdagodva tértünk haza, azzal
az elhatározással és köszönettel, hogy jövőre is szeretnénk, ha
a szervezők és szponzorok folytatnák ezt a szép hagyományt.
A résztvevő nyugdíjasok
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U kolo
Jesen nam sidi na ramenu. Dani su sve kraći,
ne more se već tako dugo vani dilat, dicu se
mora padlje zatirat nutra kad večeri su ur dost
ladne. Je komu se to ne vidi, a je komu se da.
Petaru Škrapiću, peljaču Hrvatskoga kulturnoga društva Gradišće se kvizno vidi, jer se
ufa, da te mu tancoši sad ur na vrime zajt na
probe. No pravo nek oni, koji su ostali. U žitku
društva se ur većkrat dogodilo, da na ednoč
većime zgubimo. Mladi se oženu, udaju se,
dicu rodu, odselu se na drugo misto, al njim je
nek jednostavno dost od svega. Kot izgleda i
sad smo pri takovoj minjbi generacijov, u nikakovom medvrimenskom periodu. Najvekši
problem je, da oš i na ove misece čuda
pozivov imamo, a ljude čudakrat s vužincem
moramo lovit. Kot je to moglo bit, gor dičaki
falu, ni su oni, kojim se najhudje zamrazi. Al
ufamo se da je to kratkotrajni problem, i da će
se sve na misto zajt kot je dosad bilo, da će
mo se zopet bojat morat ne da se bina sključi
zbog velikoga broja tancošev.
A sad najzad na dogadjanja. Kraj juniuša
je gust bil. Edva, da smo došli iz Pečuha, drugi dan smo ur morali u Škanzenu pokazat, da
polig tancanja i guslanja i s lonci pak kuhača-

Kórushírek
A Ljubičica női kar életében a nyári pihenés
után mozgalmas ősz következett.
Szeptemberi első fellépésünk 16-án Csepregen volt, ahol a helyi horvát kórus meghívására énekeltünk a II. Csepregi Horvát Napon.
A horvát mise és a művelődési házba való
vonulás után gazdag nemzetiségi kultúrműsor
következett, kórusok és zenekarok fellépésével. A program közös vacsorával és bállal zárult.
Egy hét múlva, 23-án Zágrábba utaztunk a
Desiderium kórushoz, ahol a „Susegradske
jeseni” című rendezvénysorozatban szerepeltünk. A két nap alatt háromszor léptünk fel.
Szombaton este kórustalálkozón, egyetlen külországi meghívottként. A 8 fellépő kórus előzetesen beküldött anyagából CD is készült. Köszönjük a zenész fiúknak, hogy itthonról zeneileg és technikailag is jó felvételt küldhettünk ki
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mi znamo baratat. A da nam vikend ne bude
prazan, zato su se organizatori sajma u Őriszentpéteru potrudili. Par put smo ur bili tot,
al zavol lipote Őrsega i zavol dragih ljudi vik
rad projdemo ako nas pozovu.
Juliuš smo s velikim poslom začeli, s organiziranjem PETNO festivala. Ovo lito smo
manje pinez imali na festival (mogli bi reć da
ništ), al pokidob smo lani dobro gospodarili i vo
lito smo mogli ednu lipu litnju noć pripravit publiki. Otpodne nedilje smo folkloru ofrovali. Polig
domaćih grupov smo goste imali iz Kermenda i
iz Slovenije. Po skupnom gledanju finala svitskoga prvenstva u labdanju smo jako pozitivne
glase dobili, svi su nas bistvali, da su vakove
priredbe potribne u Petrovom Selu.
Kot svako lito Hrvatska manjinska samouprava u Büku je zopet pozvala tancoška i
jačkarska društva okolice, na njev Hrvatski
dan. Ja mislim da su sve grupe dokazale svim
gostom, a gor turistom iz susidskih orsagov,
da kako je kulturno bogat ov mali hrvatski narod ovde na zapadu. 19-oga smo u Čakanju
gostovali. Ovde smo u socijalnom domu betežnim ljudem maru razveselili srca, i marbit
pomogli, da svoj beteg al samoću bar na pol
vure zabu. U Sengotaru smo 30-oga pokazali
par tancov na Festivalu dobroga susidstva
(Jószomszédság Fesztivál). Moremo reć da

nam je i vo po maru ur domaći teren, kad nas
i simo skoro svako lito pozovu, i po nastupu
njim moramo obećat, da ćemo i drugo lito dojt.
Augustuš smo u Gornjem Čataru otprli,
kadi smo pri ceremoniji prikdavanja nove
spomen-table asistirali. Svetačni dan se začel
s povorkom kulturnih društvov kroz selo, a
zatim se program pod velikim šatorom nastavil. Izdavno nismo bili u Radovcu (al se nek
ja ne spomenem) i marbit su nas zavol toga s
velikim sarcem čekali na njev dan sela. Po
kvalitetnom programu se nisu mogli čudit, da
takovi mladi ljudi su oš voljni vakovo što dilat,
da su polig jezero drugih mogućnosti uprav vo
izbrali.
U septemberu smo u Genču bili pozvani
na Dan sela, kadi su polig šarenoga kulturnoga programa i novi centar sela posvetili.
Litu oš ni kraj. I na jesen i na zimu imamo
pozive iz svih krajev. Ako vam oš ni dost od
nas, srdačno vas čekamo na programe kadi
nastupaju tancoši i tamburaši HKD Gradišća.
Na peldu moć ćete nas pogledat doma na
Danu starih, al na jubileju zbora Ljubičice. Ako
pak kanite maru dalje putovat zavol nas, onda
vas čekamo u Sengotaru, u Kapuvaru, u
Čunovu (SK), al u Golubovcu (HR).

még a nyár elején. Az ajándékba kapott CD-k
meghallgatásával bármikor felidézhetjük az
este hangulatát. A vasárnapi istentiszteleten is
énekeltünk, s a mise után kérésre rövid hangversenyt adtunk. Este egy sportcsarnokban
zártuk a sorozatot, ahol személyesen Zágráb
főpolgármestere adta át nekünk az emléklapot,
és köszönte meg részvételünket, fellépéseinket. Túlzás nélkül állíthatjuk, mindhárom alkalommal nagy sikert arattunk, a közönség állva
tapsolt nekünk és a Koprive zenekarnak.
Sok szép élménnyel tértünk haza, és már el
is kezdtük a készülődést a jubileumi rendezvényünkre, hogy megünnepeljük 20 éves fennállásunkat. Október 15-én sok szereplő gyülekezett a faluházban. Iskolánk tanulói: zenészek,
táncosok, énekesek. A Gradišće táncegyüttes
és a Koprive zenekar tagjai. Vendégeink: a nardai horvát kórus és a büki női kar. A majdnem
kétórás műsor – a számos fellépőnek köszönhetően – változatos volt. Kedves és családias,

mondták vendégeink. Mi, kórustagok is így
éreztük. Nem protokollműsorra készültünk,
hanem felszabadult együttlétre. Ilyen volt a műsort követő vendéglátás hangulata is.
20 év történetét hosszú volna elmesélni.
Inkább tekintsünk a jövőbe! Fő célunk továbbra
is a helyi horvát népdalkincs ápolása. Emellett
tolmácsoljuk más népek dalait, énekelünk könynyű klasszikus és egyházi műveket. Ezután is
szeretnénk Szentpéterfa kulturális életének
része lenni. Örülnénk, ha a Koprive zenekar „hű
maradna” hozzánk. mert zenei kíséretük sokat
emel a produkciónkon. És persze a barátságuk
is kedves nekünk.
Mindenkinek köszönünk minden segítséget, amelyet a 20 év alatt kaptunk. És kérjük, a
jövőben is segítse munkánkat, aki tudja. Akinek pedig kedve van énekelni, álljon be közénk! Szeretettel fogadjuk új társainkat!
A kórustagok nevében:
Kocsis Jolán karvezető

ahandler
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