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VISTI HRVATSKE MANJINSKE SAMOUPRAVE
Zima nam je bila mirnija nego ostali miseci, ali dila smo imali. Ovi su miseci potribni da pogledamo mogućnosti za
naticanja i da planiramo programe. Naticanja su se pojavila kasnije nego što su mogli, ali smo već počeli organiziranje:
– kot i svako lito želimo pomoći putovanje školarov u čitalački tabor,
– želimo organizirati i ovo lito izlet u Hrvatsku,
– važan nam je cilj da i nadalje izdajemo Petroviski glasnik,
– kot i svako lito i sad imaju srednjoškolci mogućnost da se pripravljaju na jezični ispit.
S pomoću Zaklade za Petrovo Selo smo pred Božićem kupili novu video-kameru za naš studio. Ufamo se da će svi
naši Petrovišćani moć pratiti selske programe prik televizije. Prosimo svakoga da se u dobi javu o programima da
budemo mogli obavijestiti naše kameramane.
Edita Horvath-Pauković
Vazmeni simboli
Vazam je najvekši blagdan kršćanstva. Stari je običaj da
se na ov svetak farbaju jajca. To su pisanice, koje su
simbol života, a izvan toga su si pisanice darovali
zaljubljeni jedan drugomu. Naši stari su pisanice farbali na
prirodan način: lukom, ciklom, koprivom, špinatom…
Vazmeni zec je simbol plodnosti (termékenység
jelképe) koji vjerojatno potiče iz Njemačke, iz 16. stoljeća.
Na Vazam si ljudi ur od davnih vrimena šalju čestitke s
motivom zeca.
Vazmena svića tradicionalno je bile ili žute boje, s
grčkim slovima alfa i omega koja označuju da je Jezuš
početak i kraj i s križem na kojem je označeno pet
Jezuševih rana.
Tradicija je da se na Vazam šunka jede. Na vazmeno
jutro se nosi u crikvu jilo (šunka, jajca, rin…), kadi je farnik
posveti i blagoslovi, a zanjim vjernici idu doma jist i
svečevat Vazam.
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BLAŽENE VAZMENE SVETKE!
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
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Önkormányzatunk hírei

vállalkozó háziorvos céget alapított, a rendelési időt hétfőn
meghosszabbította fél órával.)
– Határozat a felnőtt étkezés módosításáról (a felnőtt étkeztetés térítési díja 2009. március 1-től 525.-Ft/ adag)
– Rendeletalkotás a gyermekjóléti rendelet mellékletének
módosításáról (a térítési díjakról, óvodások, reggeli ebéd uzsonna 250.-Ft, általános iskolások ebédje: 210.-Ft)
– Rendelet alkotás a szociális ellátások helyi szabályairól. A
szociális törvény nem teszi lehetővé, hogy az önkormányzatok
ne tegyenek különbséget jövedelemtől függően a fizetendő
térítési díjak között. A házi szociális gondozás intézményi óradíja 320.-Ft/óra. A személyi térítési díj megállapítása a mindenkori öregségi nyugdíjminimum százalékában van meghatározva.
Az akinek nem éri el a 28500.-Ft 150 %-át, nem kell fizetni ,
akinek a jövedelme 150,1 % és 160 % között van, a fizetendő
térítési díj az intézményi óradíj 15 %-a azaz: 48 Ft , ez sávosan
emelkedik a jövedelem arányában, 100 %-ot (320.-Ft-ot)csak az
fizet, akinek a jövedelme 370,1 % fölött van)
– Óvodai-iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása
– Iskolai beiratkozás: 2009. április 6-án délelőtt 8.00 órától
délután 16.00 óráig
– 2009. április 7-én délelőtt 8.00 órától délután 17.00 óráig
– Óvodai beiratkozás: 2009. június 4-én délelőtt 8.00 órától
délután 16.00 óráig
– 2009. június 5-én délelőtt 9.00 órától délután 17.00 óráig
– Zárt ülésen szociális törvény hatálya alá tartozó kérelem elbírálása
2009. január 1-től a települési szilárd hulladék kezelési költsége:
60 l-es edény 1 fős háztartás
142.-Ft + Áfa
80 l-es edény 2 fős háztartás
186.-Ft + Áfa
120 l-es edény 3 és több fős
271.-Ft +Áfa
5 m3 konténer bérlése:
5.900.-Ft/hó + Áfa
ürítése:
16.800.-Ft + Áfa
MÜLLEX feliratú hulladékgyűjtő zsák ára: 187.-Ft/db + Áfa
Lomtalanítás költsége 2009-ben 285.000.-Ft + Áfa (az önkormányzat fizeti)
2009. január 1-től az ívó víz és csatorna szolgáltatás díjai:
Lakossági szolgáltatási díj:
216.-Ft/m3 +Áfa
Közületi szolgáltatási díj:
259.-Ft/m3 + Áfa
Szennyvízelvezetés tisztítás
Lakossági szolgáltatási díj:
338.-Ft + Áfa
Közületi szolgáltatási díj:
406.-Ft +Áfa
Az ívó víz szolgáltatás alapdíja a felszerelt órákhoz kapcsolódóan: 210.-Ft/hó

2009. január 1-től március 31-ig
Képviselőtestületünk 2009. februárjában tartott ülést, melyen
a következő napirendi kérdésekben döntöttek:
– Rendeletalkotás a Luxus adó megszüntetéséről (Az Alkotmánybíróság a központi jogszabályt alkotmány ellenesnek ítélte, ezért az önkormányzati rendeletet is meg kellett szüntetni.)
– Határozat az önkormányzat felhalmozási bevételeinek meghatározásáról
– Rendeletalkotás a 2009. évi önkormányzati költségvetésről.
(2009. évi kiadási szükségeltünk 253.554.000.-Ft, melyből személyi juttatásra 79.873.000.-Ft, ennek járulékaira 25.908.000.-Ftra, dologi kiadásra: 62.609.000.-Ft-ra, pénzeszköz átadásra
8.099.000.-Ft-ra tervezünk fordítani 77.065.000.-Ft pedig fejlesztési tartalék, ami tartalmazza az iskola kárpótlásra kapott
56.567.000.-Ft-ot, az eddig összegyűjtött fejlesztési pénzmaradványt 17.441.000.-Ft-ot, valamint az Alsó-Pinka Menti Mikrotérség 3.057.000.-Ft fejlesztési tartalékát
– Ezzel szemben bevételünk: 126.104.000.-Ft (intézményi bevételek, önkormányzat sajátos bevételei, önkormányzatok költségvetési támogatásai, különféle átvett pénzeszközök) a fent
említett 77.065.000.-Ft lekötött fejlesztési tartalék, valamint
50.385.000.-Ft hitelfelvétele, ahhoz, hogy a bevételünk ugyan
annyi legyen, mint a kiadási szükségletünk, azaz: 253.554.000.Ft.)
– Határozat Skrapits László Alapítványi elnöki tisztjéről
történő lemondás elfogadásáról
– Határozat a házi szociális gondozás Többcélú Kistérséghez
való csatlakozásáról (A házi gondozónő személye nem változott, csak a munkáltatója nem az önkormányzatunk tovább.)
– Határozat a Gyermekjóléti szolgálat Többcélú kistérséghez
történő csatlakozásáról
– Határozat a Vasszécsenyi Hatósági Igazgatási Társulás
alapító okiratának módosítása elfogadásáról
– Határozat az Építés Hatósági Igazgatási Társulás önkormányzatunkra eső 2008. évi és 2009. évi elfogadására. (2008. évben
530 ezer Forintot fizettünk Vasszécsenynek, 2009-ben 621 ezer
forintot fogunk fizetni azért, hogy a hét minden szerda délelőttjén
8 órától 10 óráig itt helyben a Polgármesteri Hivatalban lássák el
az Építéshatósági feladatokat és ne kelljen az ügyfélnek utazni
Szombathelyre.)
– Határozat a Pálos Károly családsegítő beszámolójának elfogadásáról
– Határozat a Polgári Védelem támogatási kérelmében
– Határozat a VASI VOLÁN támogatási kérelmében
– Határozat a házi orvosi megállapodás módosításáról (A

Szentpéterfa, 2009-04-01

Dr. Dely Ferencné
jegyző

Halálozás:

ANYAKÖNYVI HÍREK

Skrapits Gábor
Nagy Józsefné, született Sákovits Jolán
Jurasits József
Teklits Béla
Grabarits Terézia
Steiger Antal

2009. január – április
Községünk újszülött polgárai:
Paukovits Róbert és Polyák Alexandra második gyermeke: Levente
Pataki Péter Simon és Podani Viktória első gyermeke: Kornél Simon
Filipovits Róbert és Skrapits Anikó második gyermeke: Dusán
Skrapits Péter és Bosits Eszter ikergyermekei: Goran és Ivan
Keglovics Kornélia első gyermeke: Mánuel
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Községünkben ebben az időszakban nem volt házasságkötés.
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Jót mulattunk!
Ha farsang, akkor alapítványi bál –
ez már sok éve örvendetes dolog
Szentpéterfán.
Idén február 14-ére, Valentin napra
esett az esemény, s ez a tény hangulati többletet és jelmezötletet is
jelentett a résztvevőknek. Amúgy a
bál „alapállása” vadnyugati volt, hiszen a kuratórium tagjai és segítőik
cowboy ruhába öltözve végezték a
munkájukat. Vadnyugati „saloon”
hangulatát idézte a söntés, valamint a
Pinka Band is a színpadon – látványban és zenében egyaránt. Azért
persze a kedvelt horvát számok se
maradtak ki a repertoárjukból.
A fellépő csoportok műsorait hálásan tapsolta meg a jókedvű közön-

ség. Az „öreg” táncosok elsöprő alpesi, a Ljubičicák humoros esernyős
tánca és horgászos jelenete, a
Bokszosok (Gyurciék) népes csapatának cigány hangulata, a fiatal Csungám együttes Bábu vagy – produkciója, valamint Cani és a lányok
vadnyugat-paródiája sok vidám percet szerzett mindenkinek.
A bálozók izgalommal várták az
éjféli tombolahúzást. A 66 értékes
tombolatárgy mind gazdára talált. Köszönjük a felajánlók önzetlen segítségét.
A bál hajnali 4-ig tartott, s a tavalyihoz hasonlóan nem zavarta meg
semmilyen kellemetlen esemény.
A bevételt a falu gazdagítására,
valamint a helyi csoportok és intézmények támogatására szánja az
egyesület.
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Skrapits László elnök utoljára vezényelte le a bált, ugyanis lemondott
tisztségéről. A kuratóriumi tagok –
megköszönve Laci sokéves aktív
munkáját – Filipovits Róbert személyében új elnököt, a sportegyesület
képviselőjeként pedig új tagnak
Haklits Tamást választották meg. A
gratulációnk mellett jó munkát, sikeres tevékenységet kívánunk nekik.
Alapítvány kuratóriuma

A Ljubičica kórus hírei
Kórusunk 16 fővel kezdte el a
2009. évi próbákat.
Először Zárai Márta és Vámosi
János „jegyében” az alapítványi
bálra készültünk. Öt társunk eljátszotta az énekes házaspár horgászjelenetét, majd esőköpenybe
és gumicsizmába öltözve, színes
esernyőkkel táncoltunk az Ének az
esőben című dalukra. Jó hangulatú
volt tehát az évkezdés.
Február 20-án ismét az MMIKban léptünk fel a zenekarral a „Vas
megyében születtem…” elnevezésű hagyományos népzenei találkozón.
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A rendezvényen ezúttal csak mi
képviseltük a vasi nemzetiségi
együtteseket, ezért felelősségteljesnek éreztük a szereplést.
Március utolsó vasárnapján Sop-
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ronba utaztunk a tamburásokkal,
hogy eleget tegyünk az ottani
horvát kisebbségi önkormányzat
meghívásának. A Szentlélek templomban adtunk háromnegyed órás
műsort. A fellépést követő misén
a kópházi férfiak énekelték a passiót, ezért Kópházán vendégeltek
meg bennünket.
A szereplés lehetőségéért köszönettel tartozunk Rádlerné
Skrapits Évának, aki sokat tett
azért, hogy ez az út létre jöhessen.
Kocsis Jolán
karvezető
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VISTI ČUVARNICE I ŠKOLE
Óvodai és iskolai hírek

ÓVODAI HÍREK
A karácsonyi ünnepeket követően január 5-én kezdtük meg a
munkát.
Az azóta eltelt időszakban folyamatosan öt új gyermek felvételére került sor.
Február 16-án nevelőtestületi értekezletet tartottunk az óvodában.
Intézményünk az Oktatási Minisztérium által decemberben
kiírt eszközbeszerzési pályázaton
közel két millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyert, amelyet többnyire a gyermekek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére fordítottunk.
A Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt pályázaton is
nyert intézményünk egy kisebb
összeget, amelyen a hagyományok ápolását szolgáló eszköztárunkat bővítettük egy tulipános
ládával.
Köszönettel tartozunk a Szülői
Közösségnek, amiért anyagi támogatásával ismét hozzájárult a
húsvéti játékvásárláshoz, s ez által
udvari játékainkat sikerült kibővíteni.
Május első vasárnapján az óvodás gyermekek kis műsorral kö-
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szöntik az édesanyákat és a nagymamákat. A program délután
litánia után lesz a kultúrházban.
Az idei óvodai évzáró – ballagás június 12-én (pénteken) lesz
délután 4 órakor.
Az új gyermekek beíratására
június 4-5-én az egész nap folyamán lehetőség van az óvodában.
Minden kedves olvasónak, s a
község minden lakójának Kellemes
Húsvéti Ünnepeket kívánunk az
óvoda összes dolgozója nevében!

ISKOLAI HÍREK
A téli szünet utáni időszakot és
ezzel együtt az új évet 2009.
január 5-én kezdtük.
Nagyon rövid idő volt hátra az
I. félév zárásáig, sajnos ezt a
tanulóink egy része nem is vette
figyelembe, az eredmények a
félévi bizonyítványban láthatóak.
Az I. félév vége, január 16-a
meghozta a főiskolai hallgatók
rohamát is, hiszen összesen 8 fő
végezte nálunk a kötelező tanítási gyakorlatát (hatan horvátból,
egy fő magyarból, egy pedig
földrajzból).
Január 22-én sikerült bepótol-
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nunk a Szülői Közösség anyagi
támogatásával a karácsonyra tervezett korcsolyázást. Nagyon szép,
vidám napot töltöttünk el ismét a
korcsolyapályán, köszönjük.
Január 23-án búcsúztunk el
Keller Jánostól, aki most már a
nyugdíjasok felhőtlen napjait töltheti. Köszönjük még egyszer odaadó munkáját!
Január 28-án tartottuk az immár
szokásos összevont szülői értekezletet, ahol a megjelentek tájékoztatást kaptak az első félév
munkájáról és a hátralévő tervekről.
Február 8-án rendeztük meg hagyományos farsangi délutánunkat, vidám hangulatban, színvonalas műsorszámokkal. A rendezvényen befolyt összeget, 128.000 Ft-ot
a kirándulásainkra fordítunk. Köszönjük az SZK munkáját, és
minden szülőnek a segítséget!
Február 20-áig kellett elküldeni
a 8. osztályosok továbbtanulási
lapját, kíváncsian várjuk az eredményeket.
Az SZK kezdeményezésére
március 7-én egy zártkörű, jó
hangulatú nőnapi összejövetelen
vehettünk részt. Reméljük, hagyománnyá válik!

Croatica
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A csecsemőgondozó versenyen
ebben az évben Németh Eszter,
Bárdics Regina és Török Evelyn
vettek részt. Gratulálunk a második helyhez!
Alsó tagozatos tanulóink márciusban egy tíz alkalomból álló
úszótanfolyamon vettek részt.
Szintén az alsósok színházban
is jártak, és részt vettek Bükön az
alsós tanulmányi versenyen. Ennek eredményét később tudjuk
meg, postázni fogják.
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Március 13-án tartottuk a megemlékező műsorunkat, amelyet az
5. és a 7. osztályosok mutattak be.
Időközben az influenza járvány
rendesen megtizedelte a tanulóinkat, „félárbocon” tudtunk csak
dolgozni.
Március 28-a munkanap volt
ugyan, de a tanulóinknak nem
kellett iskolába jönni, hiszen
értekezletet tartottunk a pedagógusok számára. Az értekezleten
szó volt a hátralévő programokról,

a törvényi változásokról, a jövő évi
tervekről és az aktuális gondokról.
Nagyon sok program, rendezvény és verseny vár még ránk a
hátralevő időszakban.
Kérek mindenkit, hogy a jövésmenés ne menjen a tanulás rovására, hiszen a továbbtanulásnál
szükség van egy tisztességes bizonyítványra és persze a tudásra is.
Paukovitsné Horváth Edit
Igazgató

Skijaški tabor (Sítábor)
I vo lito je naša škola priredila skijaški tabor u
Mönichwald-u od petoga do sedmoga februara. Kósa
Ottó „bácsi“ je se pripravil: naručil nam je bus, dogovoril
se sve sa starinom, a nekima je i opremu (felszerelés)
donesal.
Svaki dan ujtro u 8 vuri je po nas bus došal. Izvan dice
iz naše škole su s nami išli i sridnjoškolci i odrasli koji su
pazili na nas. Ondeg su nas razdilili na dvi grupe. U jednoj
grupi su bili oni koji su prvi put stali na skije (síléc), njih je
vučil Ottó „bácsi“. U drugoj grupi su bili oni ki ur dost
dobro znaju skijat. Oni su mogli skijati po svojoj volji, a na
njih je pazil naš mladi farnik Tamás.
Sriću smo imali i s vrimenom, kad je dost marzlo bilo ,
pag se snig oš ni rastalil. Na zimskom suncu i friškom
luftu je jako lipo bilo skijat. A kad smo već bili gladni mogli
smo sest na klupe i pujst jilo i pilo što smo si izdoma
donesli. Najzad smo mogli zajt oko 6 vuri.

Suprot tomu što smo se saki dan dobro izmučili bilo je
jako lipo i svi smo zdravi i veseli došli doma.
Vujčić Ivan

Leendő „anyukák”

Mint minden évben most is megrendezésre került a csecsemőgondozási verseny.
A felkészülések január hónapban kezdődtek, amelyre négyen jelentkeztünk.
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A tanfolyam két részből állt. A
gyakorlati részben Zita néni falunk
védőnője, az elméleti részben pedig
Erzsi néni segített. Két alkalommal
pedig Szombathelyen voltunk felkészítőn.
A versenyre nagy izgalommal
készültünk, ami 2009. március 12-én
került megrendezésre.
A versenyen nyolc csapat vett
részt, falusiak és városiak egyaránt.
A verseny elméleti résszel kezdődött, majd a gyakorlati rész következett.
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Már a feladatok végrehajtása közben éreztük, hogy nagyon jól megy,
de arra még mi sem számítottunk,
hogy 2. helyezést érünk el. Zita néni
az eredményhirdetés után rögtön
felhívta Erzsi nénit, aki nagyon örült a
jó hírnek.
Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen
szépen szerepeltünk!
Bárdics Regina,
Németh Eszter,
Török Evelyn
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Szentpéterfai hősök – Petroviski heroji
A Hősök napját – 1989-től – minden év május utolsó vasárnapján ünnepeljük.
Megemlékezünk mindazokról, akik életüket adták a hazáért a II. világháborúban.
A templom előtt álló emlékműre felvésésre kerültek a szentpéterfai hősök nevei, de kik ők
valójában, azt szeretnénk bemutatni.
Od 1989-oga lita saku zadnju nedilju majuša slavimo Dan heroja.
Spomenemo se na sve one koji su u drugom svitskom boju dali svoj žitak za domovinu. Pred malom
crikvom stoji spomenik na koji su uklesali imena Petroviskih heroja.
Ovdeg morete pogledat do su oni zapravo bili.
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A női focicsapat
Az elmúlt év eseményekben nem volt túl gazdag. Edzéseinket a
falu futballpályáján, majd a rossz idő beálltával Jákon tartottuk. A jáki
termet kezdetben csütörtökönként vehettük igénybe, végül már csak
vasárnap állt rendelkezésünkre a terem. Ez utóbbi lehetőséggel mintegy „szükségmegoldással” éltünk. Sajnos hamarosan rá kellett döbbenünk, hogy ez a nap nem a legalkalmasabb az edzésre.
A legkiemelkedőbb esemény, melyen tavaly részt vettünk, a celldömölki Szilveszter-kupa volt 2008. december 29-én. 10 csapat nevezett
a kupára, s Szentpéterfa női futballcsapata a harmadik helyen végzett.
Nagyon büszkék voltunk erre az eredményre, ugyanis körülményeink
messze elmaradnak más csapatok körülményeivel. Egyrészt „technikai” hátrányaink vannak, másrészt pedig csapatunk összlétszáma is
kevés. E tényezőktől eltekintve igyekszünk mindig helyt állni, s a legjobbat kihozni magunkból.
Meme

A szentpéterfai futballcsapat idei eredményei – Rezultati petroviskih nogometašov
Megye II.osztály Szombathely 2008. ősz / 2009. tavasz – Županijska II. liga Sambotel 2008. jesen / 2009. protuljiće
március 15.
március 22.
március 29.

Nárai – Szentpéterfa
Szentpéterfa – Spari
Kőszegfalva – Szentpéterfa

1:1
3:3
3:1

Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki bármilyen módon támogatja egyesületünket, és minden kedves olvasónak
kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
Szentpéterfai Sportegyesület

Krt
Pazim u vrčaku krta:
kopa, rova, rivlje, vrta.
Rahli kupčac zdiže tiho,
gradi si stan krt marljivo.
Vrtal je pun krtorovin:
što ću s njim ‘ko ga
ulovim?
– Branjen je, ne smiš ga
biti,
bolje ga susidu hiti!
Žere črve, podgrizače;
računaj ga med dilače!
Luk, šalata, mrkva, zelje,
tebi rastu na veselje!
Grebi, dubi škulje, pute,
podzemne, diboke, duge.
Poj u goste, moj mili krt,
pak porovaji drugi vrt!
Ljudevit Škrapić



Pomoži malomu crvu da najde put do svoga prijatelja da
moru skupa gledat televiziju. Pazi da ga krt ne ulovi!
Segíts a kis kukacnak eljutni a barátjához, aki tévét néz!

Petroviski glasnik

8

Croatica

XVI. lito / 1. broj

9

Petroviski glasnik
előadássorozat mellett sem, hiszen idén, hétről-hétre egy-egy
előadó osztotta meg gondolatait velünk a Szent Pál év jegyében,
amelyek alkalmasak voltak, hogy szélesebb látókört szerezzünk
mind a hitélet, mind a mindennapok területén.
A rövid visszatekintés mellett, szeretném a kedves Olvasók
figyelmét előre, a jövő felé vezetni. Hiszen számos egyházi
program is áll előttünk, amire az újságon keresztül is hívjuk az
érdeklődőket. Ezek időrendben a következők:
– április 25-én, szombat délután, Pornóapátiban lesz a 6 község
ministránsainak focibajnoksága,
– május 1-jén horvátországi tűzoltó vendégeink ajándékának, a
Szent Flórián szobornak megáldása lesz az esti szentmisében,
– május 2-án közös horvát gyalogos zarándoklat Pinkovac-ra a
mariazelli Vándor Szűzanya szobrához. 17 órakor lesz ünnepi
szentmise,
– május 24-én elsőáldozás a 10 órai szentmisében,
– június 1-jén, pünkösdhétfőn 15 órakor bérmálás,
– június 6-án Szentpéterfa ad otthont az Egyházmegyei Családi
Juniális egész napos programjának, melyben a helyi családokra is
számítunk,
– június 7-én 16 órakor Schneller János ny. plébános aranymiséje lesz a nagytemplomban,
– június 21-én 15 órakor Krammer Rafael ny. plébános aranymiséje szintén a nagytemplomban.

Egyházi hírek
„Ha Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk, és
hiábavaló a ti hitetek” – állítja Szent Pál apostol (1 Kor 15,14).
„Mi tanúi vagyunk” (ApCsel 10,39). A húsvéti gyertya fényében
Krisztus feltámadását, halál felett aratott győzelmét ünnepeljük. Az
üres sír arról beszél, Aki benne feküdt, annak szentségéről, Aki
másként élt mint mi, mert másokért élt, halálával pedig a
legtökéletesebb kiszolgáltatottságot vállalta értünk. Az üres sír
beszél a síron túli életről, az örök élet valóságáról, amelyről annyit
tanított.
A hittel átélt húsvéti ünnepek ösztönözzenek arra, hogy
elmélyüljünk hitünkben és tanúskodjunk arról, Akinek hittünk és
hiszünk, a keresztre feszített és feltámadt Jézusról. Áldott
ünnepeket kívánok plébániánk papsága nevében!
A nagyböjtben a ministránsaink igyekeztek a szombati
alkalmakon beszámolni, hogy milyen áldozatot hoztak az adott
héten hálából Jézusnak az értünk vállalt önzetlen szeretetéért.
Voltak, akik az édességről, vagy a számítógépezésről, TV-nézésről
mondtak le (böjtöltek). Voltak, akik többletfeladatot vállaltak az
otthoni konyhában, kertben, vagy éppen buzgóbban gyakorolták a
vallásukat a hétköznapi szentmisére járás, illetve keresztút által.
Természetesen nem mehetünk el szó nélkül a nagyböjti

Tamás atya

Predavanja u Petrovom Selu
u vrime Korizme

životi kad snaga človika je premala bez Božje pomoči. Pokazal nam
je kakov nastane človik kad ostavi svoju familiju i obarne harbat od
crikve i vjere. Prosil je od nas da živimo kako nam Bog zapovida da
postanemo uzor (példakép) drugim ljudima.

1-oga marciuša u nedilju u 14.30 vuri je farnik u mirovini Dr.
László Gyürki, održal prvo predavanje u kulturnom domu. Naš
farnik Várhelyi Tamás ga je srdačno pozdravil a za njim nam ga je
godpodin János Schneller kratko predstavil.
Tema predavanja je bila „Sveti Pavao apostol narodov“, kroz koji
smo upoznali žitak Svetoga Pavla i mista kadi je hodil.

22-oga marciuša je naš gost bil, Kofi Kodom Patrik iz Gane ( iz
Afrike) za litanijom. Gospodin Kofi svoju dužnost obavlja u Austriji
u jednoj tamnici i zato je svoje predavanje naslovil: „Bil sam u
tamnici i došli ste me pogledat“. Govoril je o problemu rasizma i o
tomu da ljudi moraju prihvatit (elfogadni) edan drugoga. Na kraju
smo si skupa jačili – dok nam je on na bubnnju ritam tukal - po
engliški, na afričkimi jeziki i po hrvatski: „Bog je dobar, Bog je
dobar, Bog je dobar, Bog je dobar k meni.“ Cilo predavanje s
engliškog jezika je prevodila Kovácsné Wágner Anikó.

Na drugom predavanju 8-oga marciuša u Kapelici smo upoznali
sportaša Andrása Balczó. Parvič ga je Viktor Kohuth pozdravil a
zanjim nam je Barbara Milisits u kratko predstavila život olimpijskog
i svjetskog pobjednika.
Na predavanju nam je gost mešoval o mladim danima, i o razdoblju
kada je on ož aktivni sportaš bil a čuli smo i kako on rajmišlja o
prošlom, sadašnjem i budućem vrimenu. Prosil nas je da vik izgovorimo istinu i da molimo Boga za pomoć, da nam pokaže pravi put.

Zadnje predavanje nam je 29-oga marciuša odaržal biskup Dr.
András Veres u Kapeli Svetoga Stepana kralja.
Biskup je bil nazočan i na hrvatskoj litaniji koja se začela u 14 vuri
a zanjim je održal svoj govor. Tema je bila „Odnos crikve i države“
sad i u prošlo doba. Saznali smo o takovim zbivanjima koje se u
novina ne moru preštat niti se moru čut na radiji niti vidit na
televiziji. Na kraju je Biskup rado odgovaral na naša pitanja.
Predavanje je snimila i Mađarska televizija za program (műsor)
Katolička kronika.

Za litanijom 14-oga marcuša nam je bil gost u Kapeli poznati
barbir Dr. András Csókay dobitnik nagrade Prima Primissima.
Glavna misal predavanja je bila da Bog mora bit prisutan u našimi
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In memoriam
Henits Rajmond doktor
Henits Rajmond Szentpéterfa szülötte
volt, és bár később a Répce-parti kisvárost, Répcelakot választotta otthonául,
mindig is szülőfaluja gyermeke maradt.
Mindenhol űrt hagyott maga után,
amikor tavaly nyáron meghalt a közkedvelt állatorvos, Henits doktor.
A halk szavú szakember jelen volt
mindenütt és nem kellett hangoskodnia
ahhoz, hogy a szavára odafigyeljenek.
Csendesen tette a dolgát, s miközben az
állatokat gyógyította az emberek lelkét is
ápolta. Meghallgatott mindenkit és
odafigyelt mindenre.
Nagyon fiatalon hagyott itt minket.
Még csak idén lett volna fél évszázados.
Aki ismerte, tudta: különleges ember
volt. Egyfajta polihisztor. Mezőgazdasági
szakközépiskolába járt Kőszegen, és
nagyon szerette a sportokat. Magas szinten atletizált, sportlövészetben is jeleskedett, szeretett síelni, és érdekelte a
vadászat.
Később úgy döntött, hogy éles eszét
és empátiáját az orvostudomány szolgálatába állítja, méghozzá állatorvosként.
Munkáját a tőle megszokott lelkesedéssel végezte. Zokszó nélkül ment – ha
aznap tízszer kihívták már, tizenegyedszerre is – segíteni.
Tudásszomja egész életében végigkísérte, és folyamatos önképzésre késztette. Pénzügyi diplomát és mérlegképes
könyvelői végzettséget is szerzett, gazdálkodni pedig a maga erejéből tanult meg.
Számára a katonaság is különleges
volt: civil szolgálatosként a pécsi honvédkórházban, mint laboráns sok mindennel
megismerkedett.

Miután Répcelakra került, hamar
közmegbecsülésnek örvendő ember lett.
Szerették, tisztelték. 1990-ben, az első
választáskor képviselő lett, majd mandátuma lejártával hat évig a Pénzügyi
Bizottság soraiban kamatoztathatta tudását. A Gazdakör motorjaként is működött, rengeteg feladatot vállalt magára,
hogy a helyi gazdálkodóknak segítsen,
érdekeiket képviselje.
A közélet aktív résztvevőjeként mindenről véleményt formált, természetesen úgy, hogy előzetesen alaposan tájékozódott. Nem vitatkozott soha, mindössze csendesen érvelt. Mindenki véleményére, álláspontjára kíváncsi volt, és
soha senkit nem ítélt meg.
Horvát származását komolyan vette,
mindemellett mellében magyar szív
dobogott: szerette hazáját, faluját. Horvátul is jól beszélt, gyakran tolmácsolt
például a rendőröknek, ha gondjuk akadt.
Tudásszomja a nyelvek területén sem
hagyta nyugodni: autodidakta módon
tanult. Volt, hogy három nyelven –
magyarul, horvátul és németül – olvasta
párhuzamosan az Egri csillagokat, így
tanulta meg a szavakat.
Henits Rajmond mélyen vallásos
ember volt. Már abban a korszakban is
őszinte szívvel és nyíltan gyakorolta hitét,
amikor ez még nem volt divatos, mint
manapság. A vallási meggyőződése zarándokutakra is elvezette: járt Izraelben,
Fatimában és Rómában.
A Szent István templom kuratóriumának tagjaként sokat tett azért, hogy választott lakóhelyén megépülhessen a katolikus
templom, de az evangélikus gyülekezettel

Az elmúlt év karácsonyán megajándékoztuk falunk idős és egyedül élő lakosait.
Igyekeztünk minél nagyobb örömet szerezni és reméljük, sikerült is. Ezúttal is szeretnénk megköszönni a sok segítséget mind a
csomagolásnál mind a kihordásnál, és
persze nagyon köszönjük támogatóinknak a
felajánlásokat, hiszen nélkülük nem jöhetett volna mindez létre! Köszönjük!
2009. február 9-én véradás volt. Véradóink névsora: Jurasits Viktória, Veszelovits Péter, Filipovits H. Hajnalka, Filipovits
Tamás, Frányi István, Szabó Imre, Horváth
Krisztián, Kozma Attila, Kozma István,
Skrapits Ferenc, Geosits István, Jánny

Vöröskeresztes
hírek

Petroviski glasnik

Erzsébet, Tóth Bertalan, Grabarits Imre,
Iszakné Kurcz Mónika, Skrapitsné Zsigmond
Andrea, Filipovits Róbert, Móricz Jenő,
Handler András, Németh Attila (Molnaszecsőd). Köszönjük a részvételt! A következő
véradás 2009. május 22-én pénteken lesz.
Sok szeretettel várunk mindenkit!
Április 25-én, szombaton délután szemétszedés lesz. Az Erdőházától falunkig
vezető út mentén szeretnénk összeszedni
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is épp olyan jó volt a viszonya. Az
ünnepeikre is meghívták, és ő mindig
elment mindenhova, ahol Isten jelen volt.
A magánéletben is különleges volt:
odaadó férj, szerelmes társ az utolsó
pillanatig. Végig fogta felesége kezét
gyermekük születésekor, pedig akkoriban – csaknem húsz éve – ez még nem
volt szokásban.
Házasságuk 25 éve alatt többet voltak
együtt, mint sokan azok közül, akik hivatalosan 50 évet élnek le egymás mellett:
ők együtt dolgoztak, együtt szórakoztak.
Ritka ember volt ő, olyan, akiből nagyon kevés van a világon, pedig rengeteg
kellene belőle.
A hamvait abban a templomban helyezték végső nyugalomra, amelynek a
megépüléséért olyan sokat dolgozott.
Azt mondják, csak az hal meg, akit elfelejtenek. Henits Rajmond emléke
örökké élni fog a szívünkben, és nagyon
fog hiányozni mindannyiunknak.
Winkler Krisztina
a kidobált szemetet. Idén is kapunk a
Közútkezelő Kht.-tól zsákokat illetve mellényeket, így biztonságosan és szabályosan
lehetünk az út szélén. Pontos információkat
majd a kihelyezett plakátokon találhatnak!
Várunk minden segítő kezet!
A napokban elkezdjük az éves tagdíjak
szedését. A korábbi évekhez hasonlóan
200,- illetve 500,- Forint a tagdíj, amelyet a
Magyar Vöröskereszt által fenntartott folyószámlára fizetünk be.

Kellemes húsvéti ünnepeket
kíván a helyi Vöröskereszt!
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U KOLO
Dost vrimena je prošlo od jesenskoga
broja Petroviskoga glasnika, pak bih sad
moral sve što se s nami dogodilo u par redic
napisat, da i Vam ne bude čuda za preštat a
da oš nek budete sve znali. No, kar kako se
ufate ovo neće jit. Čuda-čuda ćete morat
štat. Začmimo redom!
13-oga septembera smo u Sengotaru
gostovali na poziv tamošnje slovenske
zajednice. Velika sala je bila puna s ljudi, i svi
su s velikim oduševljenjem gledali naš
program. 20-oga nam je dost gusto bilo, kad
smo vadlje po podnevu u Sambotelu u
Škanzenu na Narodnosnom danu pokazali
kraći program, a zanjim friško u Čatar, kadi
su nas ur jako čekali kotrigi folklornoga
društva da se i mi priključimo k veseloj
targadbenoj prošeciji. Al sve to oš ništ ni.
Drugi dan ujtro rano smo se ganuli skupa s
hrvatskim jačkarnim zborom iz Büka u
Hrvatsku, na Dan zelja u Koprivničke Brege.
Moral njim se naš program i naši folkloraši
jako vidit, kad su zanjim ur ednoč došli
pogledat Petrovo Selo, a na 18. april su nas
zopet pozvali na njev festival. Zadnji vikend
smo si izbrali u septemberu za skupni izlet
(kirándulás), za takov dan, kad ne prahamo
tancat, guslat, nek zabavljat se i maru skupa
bit. Otputovali smo u Gyöngyösfalu, u park
za slobodne ativnosti, kadi smo na peldu s
driva na drivo plazali kot opice (bili smo
sveženi s vužem za svaku priliku), a med
dvimi skakanji na drivu smo si slaninu pekli,
da si zamemo dost kalorije k sebi i za druge
runde.
Na početku oktobera smo se i mi
aktivizirali skupa s drugimi Petrovišćani u
targadbenoj prošeciji, koja je svako lito sve
bolja, sve većimi se priključuju al u maskama
al s svojom pomoći k ovoj veseloj priredbi.
19-oga su naše jačkarice, zbor Ljubičice držale sad ur tradicionalno folklorno otpodne,
koje je za nas ovoga lita bilo jako važno.
Onda su divičice prvi put tancale u novoj

petroviskoj nošnji, u kopiji rublja naših
majkov. Za kvalitetno i jako lipo dilo bi se oš
ednoč zafalili švaji Marici Móricz-Milisits,
koja si je za istinu jako čuda truda zela, da
kikljice, pančuri i sve drugo budu takovi,
kakovi se šikaju bit ednomu vakovomu
staromu društvo kot je naše.
U novemberu smo nek edan vikend imali
nastupe, al onda vadlje dva. U petak uvečer
smo bal školarov i učiteljev gimnaziuma
Kanižai obogatili s našimi koreografijami.
Drugi dan, 15-oga nas je put u Peštu peljal,
kadi smo skupa s Ljubičicami ednu lipu večer napravili našim nekadašnjim Petrovišćanom, koji nas vik s takovom ljubavju čekaju
kot vlastitu dicu. 22-oga smo goste imali iz
Hrvatske, iz mista Jesenovec. Kulturno
društvo Prigorje nas je s ednim kompletnim
programom otpeljalo u njevo selo, a zatim u
druge krajeve Hrvatske, ja mislim na veliku
radost publike, koje se u jako lipom broju
sabrala te večeri.
Cilolitašnji rad smo 28-oga na tradicionalnom banketu proslavili, kadi su predsjednik društva Robert Filipovits i peljač folklora Petar Skrapits dali izvještaj (beszámoló)
o minulom litu. Zatim smo se uz dobru
mužiku raspominčkali o veselim događanjima, dobro smo se nasmijali na sakarčkovi
kipici koje smo simo-tamo napravili kadi smo
se nek obrnuli. Al litu oš vik ni bilo kraja.
Drugi dan smo otputovali u Prisiku, kadi smo
skupa s našimi tuvaruši tancoši i s drugimi
ljudi iz sela polig velike lokve zbogom dali

minulim misecima. Istina da je zima bilo cilo
otpodne vani stat, al dobar perkelt od
muflona, riblja juha, zakipljeno vino i veliki
oganj su nas ipak maru stoplili.
U 2009. litu smo prvi nastup zadnjega
dana u januara imali, na Hrvatskom balu u
Sambotelu. Pred velikim brojem publike
smo nek ednu koreografiju – Slavoniju – pokazali, ali onu tako kvalitetno da su nam na
kraju svi gratulirali, i rekli su da nas ur
izdavno nisu vidli u vako velikom broju i u
vako dobrom izdanju.
U februaru smo dva programe imali koje
moram spomenut. Prvi je u Kisegu bil na
Hrvatskom balu, kadi smo u pol vure
pokazali da i ova današnja generacija isto
tako kvalitetna kot i ona stara koja je vik išla
u varoš Jurišića na poziv tadašnjega motora
hrvatstva Janoša Nemetha. 24-oga smo s
tužnim srcem zakopali velikoga tuvaruša
tamburašev, kojega pod već imeni poznamo:
bas, berda, begeš, bőgő, a pri „zakapanju”
su nam pomagali i stari prijatelji iz grupe
Boglja: Janoš Földesi i njegova žena Ružica.
Za sad toliko, pak se vidimo ko drugda ne,
onda na PETNO festivalu 4.-5. julija, koji će
se ovo lito s novom koncepcijom javljat,
ufamo se na Vašu radost. Uh, skoro sam
zabil: u ime svih članov Hrvatskoga kulturnoga društva Gradišće željim Vam blažene
vazmene svetke, neka Vam zec čuda pisanic
donese!
aha

KOKUS PITA
Tisto: 6 jajca (tojás), 18 žlica cukora, 1,5 dl vulja, 1,5 dl mlika, 18 žlica muke,
1 prašak za pecivo (sutőpor)
Bilanjce istuć u snig. Žumance dobro izmišat s cukorom, s vuljem, s mlikom
a na zadnj sve pomišat s mukom i snigom od bilanjca. Razdilit na dva dile.
U jedan dil dvi žlice kakaoa zamišat i vrić peć.
Dok se prvi dil tista peče napravit kremu.
Krema: pol l mlika, 3 žlice muke, 10 dkg kokusa, 10 žlica cukora,
Kuhat mliko, muku, kokus i cukor dok nebude gusto.
Kad je tisto na pol pečeno namazat na to kremu, a na to drugu nalit polovicu
tista. Do kraja ispeć. Kad se izladi namazat čokoladom.
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XVI. lito / 1. broj

Med kulisami…
Hudo je vrime odletilo, potlje su se „Dragi rodjaki“ predstavili
na petroviskoj pozornici.
Jur su vazmeni svetki ovde, a mi još vik putujemo s našimi
kulisami po svitu, da stim većimi upoznaju naše „rodjake“.
Ni nam žal, da smo si ov igrokaz izbrali i ja mislim, da je igra
svim poučna bila, ki su nas došli pogledat zadnju fašenjsku
nedilju u kulturni dom. Igra se dogadja u sadašnjem vrimenu, al
tema je vik bila aktualna: kad ide za jerbanje, to donese sobom
još i med najbližimi rodjaki svadju i nemir. Razlika je nek to, da
se med kulisami sve na dobro obrne, svaki si po pravici dobije
svoje, a u žitku na žalost ni vik tako.
Tajdan dan kasnije, zadnjega februara smo se s „rodjaki“
odvezli u Gornji Četar, a drugi dan, u nedilju po večernici smo
nardarčane razveselili s našom igrom.
8. marciuša su nas na Undi čekali srdačno, kot svako lito, a
zadnju sobotu trećega miseca smo u Hrvatski Židan bili pozvani.
3. aprila smo sambotelsku publiku zabavljali, to nam je ujedno
bila i glavna proba za drugi dan, kad smo se u Budimpeštu
odvezli, u dobro poznati Jókai klub, kadi su nas tako ljubezno
primili, kod prave „drage rodjake“. Svako lito rad projdemo k
našim Petrovišćanom u glavni grad, kadi se za predstavom
maru raspominamo i si svi skupa zajačimo naše lipe hrvatske
jačke.
Istina, da nam se s ovim još ni zgotovilo igrokazanje, ja bi se
još nek rad zahvalila svim igrokazačem za trud, kojega su od
početka novembera uložili u to, da si i med kulisami očuvamo
naš lipi i bogati hrvatski jezik i širimo dobar glas našega sela.
U ime igrokazačev se zahvaljujemo Zakladi za Petrovo Selo
za materijalnu pomoć i svim našim familijam za razumivanje i
strpljenje.
„Drage rodjake“ još čekaju u Austriji, a gdo marbit u februaru
ni imal prilike pogledat naš igrokaz, noga srdačno čekamo na
Vazmeni pondiljak uvečer u 19.00 vuri u kulturni dom, a tajdan
dan kasnije, 18. aprila, u 19.00 vuri te igrokazači iz Hrvatskoga
Židana pokazat veseli igrokaz „Pišta sluga i tri zaručnjaki“, na
kojega vas i u njevo ime srdačno čekamo!
Ana Škrapić-Timar

Petroviski glasnik, Szentpéterfai Hírmondó * Kisebbségi önkormányzati lap * Megjelenik negyedévente
Felelős kiadó: Horvát Kisebbségi Önkormányzat Szentpéterfa * Felelős szerkesztő: Vujčić Mária
Munkatársak: Handler András, Mersits Zoltánné, Timárné Skrapits Anna
Nyomda: Croatica Kiadó, Bp. * Lapzárta: 2009. április 7.

