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A Szentpéterfai Tűzoltó Egyesület
tevékenységéről
A 38 tagú tűzoltó egyesületnek jelenleg 22 aktív férﬁtagja és 9 női
tagja van.
Az idei évben 9 db új kimenőruhát vásároltunk, melyekhez már
megrendeltük a sapkákat, nyakkendőket és rangjelzéseket is.
Sajnos, a kismotor fecskendőnknek a szivattyúja elromlott és mivel
régi típusról van szó, nem lehet alkatrészt kapni hozzá. Folyamatban van
egy másik szivattyú beszerzése.
2008. május 24-én Horvátzsidányban a tűzoltóversenyen eredményesen szerepelt férﬁ és női csapatunk egyaránt.
Női rajunk június 7-én a megyei versenyen is sikeresen vette az akadályokat. Ezúton is gratulálunk nekik!
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Május 3-án Horvátországból érkeztek vendégek hozzánk. A šenkoveci
tűzoltó egyesület delegációja látogatott meg minket azzal a céllal, hogy egy
új kapcsolat vegye kezdetét a két egyesület között. A kellemesen eltöltött
nap után nem kellett sokáig várni a folytatásra, hiszen június 5-én mi
voltunk hivatalosak Šenkovecbe. Egyesületünket egy négy tagú delegáció
képviselte Skrapits János, Skrapits Miklós, Temmel Emil és Bedőcs Péter
személyében, valamint velünk tartott Horváth Tímea újságíró is, ennek a
kapcsolatnak a kezdeményezője.
A Šenkovecben eltöltött kellemes napokról olvassák el Tímea horvát
nyelvű tudósítását, egyesületünk nevében pedig ezúton is köszönöm közreműködését.
Végül megragadom az alkalmat, hogy a Hírmondó hasábjain keresztül
is megköszönjem mindazoknak a péterfaiaknak a segítségét, akik vashulladék felajánlásával támogatták egyesületünket. Továbbra is számítunk
a falu lakosságának a segítségére.
Skrapits János, a Szentpéterfai Tűzoltó Egyesület parancsnoka

Petroviski ognjogasni vikend u Šenkovcu
Po prvom posjetu u Petrovom Selu, dan prije Sv.
Florijana, Dobrovoljno ognjogasno društvo iz
Šenkovca na povratni pohod je pozvalo fajbegarsku delegaciju iz Pinčene doline prošloga miseca.
Trodnevni boravak Mikloša Škrapića, Emila
Temmela, Petra Bedőcsa i komandanta petroviskih ognjogascev Janoša Škrapića, skupa s novinarkom Hrvatskoga glasnika, po programskom
scenariju zapovjednika Ognjogasne zajednice
Općine Brdovec, Boža Djenadije i hižnoga para Jasne i Želimira Horvata,
po sadržaju je ispao kot strogo precizni stručni izlet. Iako smo se 6. junija,
petak, jur sa zakašnjenjem ganuli na put prema Zagrebu, naš dolazak kasno
u noći jur nije dopustio da pogledamo ognjogasnu prezentaciju pred
šenkovečkim velikim vatrogasnim domom, koji služi kot i društvena
prostorija za svakarčkove aktivnosti (folklorne, kazališne itd.). Domaćini su
nas dočekali s obilnim stolom, s dragimi riči i smihom na licu da za
misecdan, evo, znova se vidimo. Drugi dan su Petrovišćani otpeljani na
Županijsku ognjogasnu vježbu u Mraclin, kraj Velike Gorice, kade smo
mogli sprohadjati zvanarednu simulaciju nesriće kod jedne ﬁrme. U obrambi od katastrofov su sudjelivali ognjogasci, hitna pomoć ter i Hrvatska
gorska služba spašavanj, a svi ti akteri su odlično pokazali, koliko su
sposobni u zahadjajanju s tehničkimi uredjaji i koju kvalitetnu opremu
imaju još i dobrovoljna ognjogasna društva na tlu Hrvatske, o čemu naši
samo sanjati moru. Zato su bili petroviski fajbegari sa svim tim što su nek
vidili, u cjelini očarani. Jedva je završena vježba, nebo se je srušilo na nas i
izlila se je gusta godina ka je nas pratila cijeli dan. Na objed nismo ni imali
predugo vrimena pokidob smo se morali pašćiti u studiju Radija Zaprešića,
kade se je nam priključio i predsjednik Hrvatske manjinske samouprave
Petrovoga Sela Čaba Horvath sa svojom ženom. U jednournoj emisiji
lokalnoga radija Neno Vlašić, moderator programa je marljivo ispitkivao
Čabu Horvatha o Petrovom Selu, Mikloša Škrapića o dobrovoljnom og-

njogasnom djelovanju u Ugarskoj ter Boža
Djenadijuo ovom stručnom prijateljstvu s Hrvati
izvan domovine, i o bliski plani u ovoj suradnji.
Nije nam se smilovala godina ni onda kad je tristo
ognjogascev, med njimi i naši sivi uniformisti,
začeli marširati na glavnoj ulici Ključa, prilikom
80. obljetnice Dobrovoljnoga ognjogasnoga
društva. Na dvoru postavljeni šatori su za vrime
svečevanja dali skrovišće slavljenikom, a imjesto za
druženje ter zabavu dugo u noć. Posebno je nas došao pozdraviti i Ivica
Luketić, predsjednik Mjesnoga odbora Šenkovec, a još smo morali krenuti
s njim i u tanac. Uza to su se ovde formirali novi projekti na osnovi
spravišća, bilo je rič znova o augustuškom ognjogasnom taboru mladine u
Fažani, kamo su pozvane naše divojke, članice petroviskoga fajberskoga
društva, a Božo Djenadija je ponudio mogućnost i petroviskim familijam
ognjogascev da s besplatnim smješćajem u tom taboru, od početka septembra uživaju u moru i lipoti Istre. Zvana toga već je u planu i organiziranje
medjunarodne ognjogasne vježbe u Petrovom Selu, u nazočnosti fajbegarov iz partnerske općine Pinkovac, ter naravno i s junaki plamena iz
Šenkovca. Nediljna maša u Brdovcu, u celebriranju staroga poznanika
Gradišćancev, dušobrižnika ovoga kraja Vladimira Trkmića, i njegovo oduševljenje s kojim je primio poslije crikvenoga obreda i daleke goste, još
jednoč je potvrdilo da su kraj Zagreba svenek rado vidjeni svi Gradišćanci,
posebno se to odnosi na Bizonjce (ke veže folklorno prijateljstvo uz ovo
naselje), a najnovije i na Petrovišćane. Crikveni zbor je još u zbogomdavanju pogostio petočlanu delegaciju iz Ugarske, a pri razgledavanju
brižuljastoga Šenkovca opet su nas pratili naši gostodavatelji, kim pri
rastanku nismo mogli dovoljno zahvaliti u riči, a u oku blistajuće suze,
znamda, sve su povidale i umjesto nas.
-Timea Horvat-

Petro vis ki
glas nik
S z e n t p é t e rfa i H í rm o n dó
Lito , 2008.

List Hrvatske manjinske samouprave

Moremo reć da je prošlih par lit učenje hrvatskog
jezika opet došlo u modu. Ko pogledamo
dosadašnje rezultate, moremo bit zadovoljni.
Ovi su rezultati dali i drugima volju, tako da
smo opet imali dvi grupe:
– u osmom razredu su se pripravljali sedmimi
– u jezičnoj grupi su se pripravljali četirmi.
Izdržljivost i marljivost u pripravljanu su jim
donesle i uspjeha: 28-og junija su svi položili
uspješan jezični ispit u Baji: Zsolt Hirschl, Jožef

Visti hrvatskog
jezika
Hirschl ml., Jandre Varga ml., Regina Varga,
Tomaš Haklić, Boris Horvath, Bernadeta
Kozma, Dora Meršić, Anamarija Pauković, Alex
Škrapić, Marton Wagner. Svakomu čestitamo!
Jako je dobra vist da se gimnazija Kanizsai u
Sambotelu postala naš partner, da naša petroviska
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dica koja se vuču u toj gimnaziji dobiju mogućnosti za maturu iz hrvatskog jezika. Naša suradnja se već začela, i nadalje čekamo gimnazijalce ki
bi se javljali na maturu iz hrvatskog jezika. Pred
našim očima je i nadalje cilj da sačuvamo naš
jezik; a ovi rezultati potvrđuju nam da je vridno
za to djelati. Pokazuje se istina poslovice: „Koliko
jezika znaš, toliko človika vrijediš.”
Edita Horvath-Pauković, voditeljica grupov

REGIONALNO JEZIČNO NATICANJE U PETROVOM SELU
Ovo lito je bila naša škola domaćin regionalnog
jezičnog naticanja gradišćanskih učenika.
Ovo naticanje se organizira svako ljeto s
željom da bi naša dica pokazali svoje znanje. Na
svetačnom otvaranju su nastupali naši tamburaši i tancoši. S jednom pjesmom i s jednom
pričom su olipšali program Klaudija Škrapić i
Tamaš Papp. U ime Hrvatske manjinske samouprave je pozdravil nazočne Čaba Horvath,
predsjednik.
Sudionici naticanja su se pripravljali u tri
kategorije. U svakoj kategoriji su morali govoriti o jednoj temi (Ja i moja familija, Naša
škola, Naše selo, Mađarska, Hrvatska, Gradišćanski Hrvati, Kupovanje, Životinje itd.), a zatim su malo porazgovarali s žirijem. Na kraju
„ispita” su morali govoriti o jednom kipicu.
Vidi se da je zadatak bil dost težak, ali su se naša
dica lipo pripravljala. To se vidi i u rezultatima:
I. kategorija
1. mjesto: Petra Kolnhofer iz Gornjega Četara
2. mjesto: Tamaš Tarlos iz Koljnofa
3. mjesto: Žoﬁka Iszak iz Petrovoga Sela
II. kategorija
1. mjesto: Klaudija Škrapić iz Petrovoga Sela

2. mjesto: Robert Garger iz Petrovoga Sela
3. mjesto: Silvana Payrić iz Koljnofa
III. kategorija
1. mjesto: Tamaš Haklić iz Petrovoga Sela
Aron Verhaš iz Gornjega Četara
2. mjesto: Šarolta Varga iz Gornjega Četara
3. mjesto: Ivan Vujčić iz Petrovoga Sela
Gratuliramo svakom naticatelju i naravno
smo gizdavi na naše učenike!
Edita Horvath-Pauković
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VISTI ČUVARNICE I ŠKOLE
Óvodai és iskolai hírek
VISTI ČUVARNICE

• Az elmúlt 3 hónap során nem került sor új gyermek felvételére
az óvodában.
• Május 4-én gyermekeink nyilvános műsor keretében
köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat. A műsorra
vasárnap délután került sor a helyi kultúrházban.
• A tavaly első alkalommal megrendezett családi vasárnap
mintájára – hagyományteremtő szándékkal – rendeztük meg
idén is május 25-én a vidám családi rendezvényt. Az itt befolyt
összeget óvodánk udvari játékparkjának felújítására, illetve
bővítésére fordítjuk. Köszönjük a szülőknek az előkészületek és
a lebonyolítás során nyújtott segítséget, minden megjelentnek
az anyagi támogatást!
• Június 2-án gyermekeinkkel egy rendkívüli élményt nyújtó
kiránduláson vettünk részt. Úti célunk az ausztriai Fertő-tó
környéki Mesepark volt. Az útiköltséget a szülői közösség anyagi
hozzájárulásával sikerült fedeznünk. Itt szeretnénk köszönetet
mondani támogatásukért.
• Június 4-5-én volt lehetőség az új gyermekek beíratására a
következő nevelési évre. A két nap alatt 7 új gyermeket írattak
be az intézménybe.
• Június 5-én került sor óvodánk évzáró illetve ballagási műsorára. A rossz idő miatt az idén sem tudtuk megrendezni az
óvoda udvarán, így ismét a kultúrházban kényszerültünk
lebonyolítani.
• Az idei nyári takarítási szünet július 14. és augusztus 22. között
lesz.
• Kezdés: augusztus 25. (hétfő).

• Zadnja tri miseca nismo primili ni edno dite u malu grupu.
• 4. majuša su naši mališani u kulturnom domu pokazali mali
program za mame i majke.
• 25. majuša kod i prošlo lito i sad smo organizirali obiteljski dan.
Zahvaljujemo se roditeljima na pomoći i svim ki su došli i s tim
potpomagali čuvarnicu!
• 2. juniuša smo bili na izletu u Austriji, u okolici jezera Fertő u
ednom zabavnom parku.
• 4. i 5. juniuša su bili upisi u čuvarnicu. Upisano je sedmero dice.
• 5. juniuša je bilo svečano zatvaranje radnog lita. Program smo
održali u kulturnom domu zbog godine.
• Litnji odmor će bit od 14. juniuša do 22. augustuša.
• 25. augustuša počinje novo radno lito.

ISKOLAI HÍREK

tanítás nélküli munkanapot használtunk fel a közös programokra:
tantestületi kirándulás, nevelési értekezlet, tanulmányi kirándulás,
testvériskola meglátogatása, Nemzetiségi Kupa.
Az első osztályosok megtanultak írni és olvasni, megismerkedhettek a számok világával. A nyolcadikosok komoly döntés előtt álltak
az első félév végén: új iskolát kellett választaniuk, ahol majd szeptembertől folytatják tanulmányaikat: heten gimnáziumba, hárman szakközépiskolába, négyen pedig szakképző iskolába jelentkeztek.
A korábbi évekhez hasonlóan több iskolai programon vehettek
részt tanulóink:
Az október 23-i megemlékezést a kultúrházban a 8. osztály
közreműködésével, a március 15-i műsort pedig a 6. osztály
szereplésével tartottuk.
Együtt vártuk a Mikulást, akinek a zsákját az idén is a horvát
kisebbségi önkormányzat segített megtölteni. Az elsősök és
másodikosok készítették a műsort.
A karácsonyi műsort az 5. osztály a 6. o. közreműködésével
szerkesztette, utána pedig a szülők jóvoltából finom süti és tea várta az ünneplőket. A karácsonyi készülődést a hagyományos kézműves délután segítette. A 6-osok a hagyományos betlehemezéssel örvendeztették meg a falu lakosságát.

Intézményünkben a törvényi előírásoknak megfelelően 2007.
szeptember 3-án kezdődött meg a tanítás.
A törvényi előírásoknak megfelelően megtörtént a Helyi Tanterv,
majd később a teljes Pedagógiai Program áttekintése és a szükséges módosítások elvégzése.
A tanévet 100 tanulóval és 12 főállású pedagógussal kezdtük. 1
óraadó szeptembertől, 1 pedig október közepétől segítette munkánkat. Az SNI tanulók fejlesztéséhez a szombathelyi Aranyhíd
Oktatási Központ nyújtott szakmai segítséget.
Az új tanévben már 5. osztályban is bevezetésre került a kétnyelvű oktatás. Így a történelem és a hon- és népismeret tantárgyak csatlakoztak az eddigiekhez.
181 tanítási napot töltöttünk el az elmúlt tanévben. Ennyi idő állt
rendelkezésére mindenkinek arra, hogy tudását gyarapítsa, és hogy
a megtanultakról számot adjon. A sikerekről és kudarcokról a
bizonyítványok tanúskodnak.
A tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletnek megfelelően öt
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A Ljubičica kórus hírei

ÓVODAI HÍREK

– ez történt a tanév során
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Fennállásunk óta nem volt még az ideihez hasonló gazdag első
félévünk: márciust kivéve minden hónapra esett egy-egy
fellépésünk. Az említett hónap viszont más okból lett jelentős
kórusunk életében: 3-án jegyzett be bennünket a Vas Megyei
Bíróság, így több éves „küzdelem” után végre egyesület lettünk!
Hivatalos nevünk: Ljubičica Horvát Kórusegyesület, de emlegetni magunkat egyszerűen a megszokott Ljubičica kórusként
fogjuk.
A fellépések már januárban kezdődtek, amikor is 26-án
Szombathelyen a Megyei Művelődési és Sportházban a megyei
horvát bál megnyitóján énekeltünk, hiszen idén ezt a jelentős
vasi eseményt Szentpéterfa rendezte.
Február 22-én ugyancsak Szombathelyre utaztunk, ezúttal
az MMIK-ba. Itt az évente megrendezett „Vas Megyében születtem…” című népzenei találkozón léptünk fel. Az est műsora a
nemrég megjelent CD-n is meghallgatható.
A farsangi időszak rövidsége miatt az alapítványi bál áprilisra
„csúszott”, de ez természetesen nem zavart senkit. Mi is jókedvűen bolondoztunk, ezúttal az ismert és kedvelt pest-budai dalokat énekelve. Köszönjük, hogy Kapitár Imre, Varga András és
„az Emke cigányaként” hegedülő Jánny Zoltán is velünk szerepelt, emelve ezzel a produkció kerekségét és vidám hangulatát. És köszönjük Timár Tibornak a szintetizátoros kíséretét.
Május utolsó vasárnapja Magyarországon a hősök napja.
Idén ez a vasárnap egybeesett az úrnapjával, ezért a litánia után
emlékeztünk meg a szentpéterfai elesett katonákról a kápolna
előtti téren. A műsor így is méltó volt az alkalomhoz. Kohuth
Miklós polgármester ünnepi beszéde, Kapitár Szabina átélt
szavalata, Filipovits Rajmund érzelemmel előadott horvát nyelvű
Németh János-verse és kórusunk énekszámai kerek egésszé

álltak össze, méltó körítést adva a világháborús emlékmű megkoszorúzásának. Örültünk, hogy a délutáni időpont ellenére
aránylag sokan megtisztelték az eseményt.
Június 8-án volt nagytemplomunkban a Biblia éve tiszteletére
megrendezett kórustalálkozó, amelyre a plébániánkhoz tartozó öt
falu énekkarait hívtuk meg. Narda, Felsőcsatár, Horvátlövő és
Szentpéterfa kórusai horvát, Vaskeresztes és Pornóapáti
együttesei német egyházi énekeket adtak elő. A szép hangversenyt két fiatalember produkciója is gazdagította. A Jákról
érkezett Lakner András /édesanyja a péterfai Skrapits Rozika,
kórusunk egykori tagja/ egy Bach-művet játszott nagy virtuozitással nagytemplomunk kitűnő hangú orgonáján, ifjú Kohuth
Viktor pedig Gárdonyi Géza Bibliáról szóló versét adta elő drámai
erővel, mély átérzéssel. A találkozó a hat kórus közös énekével
zárult. A mintegy száz dalos ajkán felcsendülő kánon hangjai
betöltötték a templomot, s reményeink szerint a hallgatóság
szívét is. A hangverseny után a kultúrházban agapét szerveztünk. Köszönjük, hogy a kórustagokon kívül sok asszony is
hozott süteményt és pogácsát, segítve ezzel a megvendégelést.
Örültünk volna, ha a vendégeken kívül a falubeliek is betérnek
egy kis beszélgetésre és evésre-ivásra, meghosszabbítva ezzel
a délutáni szép perceket. Legközelebb erre is odafigyelünk. És
köszönjük Tamás atya pozitív hozzáállását, valamint a plébánia
mindennemű segítségét. Krójer Jolán néni adományát is köszönettel vettük.

Július 6-án a PETNO folklórdélutánján lépünk fel, ezután két
hónapos nyári szünet következik.
Köszönjük a tamburások mindenkori szíves közreműködését, ősztől is számítunk a segítségükre. S ha vannak olyanok,
akik szeretnének a kórusban énekelni – fiatalok és idősebbek –,
szeptembertől csatlakozzanak hozzánk. Szeretettel várjuk őket!

Kocsis Jolán, karvezető
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Egyházi visszatekintés
Húsvéti lapszám óta a plébánia életének meghatározó eseménye volt az elsőáldozás pünkösdhétfőn, amelyre nagy szorgalommal, igyekezettel, áhítattal készültek a harmadik osztályosok. A hívek a bérmálkozókhoz hasonlóan,
most is kilenced imádkozásával ajándékozták
meg a szentségre készülőket. Jó volt látni az
elsőáldozók buzgóságát, adja Isten, hogy egész
életükben elkísérje őket ez az őszinte gyermeki
ragaszkodás Jézushoz.
Szintén az egész közösséget megmozgató
esemény volt a ministránsok sikere. Az idei
évben útjára indított foci EB-n (Egyházmegyei
Bajnokság) gyermekeink mindhárom kategóriában elhozták a pálmát, azaz a győztesek jutalmát: az aranyérmeket és a kupákat. Sorrendben
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először Pornóapátiban mérték össze tudásukat a
plébánia „felső” falvainak ministránsaival, majd
az esperesi kerületünkben, Egyházasrádócon jutottak tovább az egyházmegyei döntőre, amely a
Zala megyei Csesztregen volt június 6-án. Ott
jelen volt a püspök úr is, aki a „mi ﬁaink” nyakába akaszthatta az aranyérmeket. Köszönjük a
szurkolók, az imádkozó háttér, a szülők, a segítők bátorítását, támogatását. S természetesen a
ministráns ﬁúknak, hogy jó csapatjátékukkal
öregbítették a falu hírnevét.
Ha nem is akkora ovációval, mint
Madridban a spanyolok az Európa bajnokságot,
de a Jó Istennek hálát adva, szentmisékkel és egy
vidám kerti partival ünnepeltük a ministránsok
sikerét.
A sport mellett egy szép egyházzenei délutánban is részük lehetett a helyieknek, mikor
június 8-án a plébániánkhoz tartozó falvak kó-

rusai találkoztak, és szép énekükkel örvendeztettek meg minket a Biblia Éve jegyében.
Az eseményekről számtalan kép is készült,
amelyek az egyházmegyénk megújult honlapján
(www.martinus.hu, az aktuális menüben) elérhetőek.
V.T.

Elsőáldozás
Gyermekeink számára az esztendő egyik legjelesebb
napját jelentette május 12-e, egy fontos megállót hitéletükben. Hétről hétre buzgón készültek arra, hogy
első alkalommal magukhoz vegyék Krisztus szent
testét.
A lelkipásztorok áldozatos munkájának köszönhetően gyermekeink megérettek arra, hogy kis szívükbe fogadhassák az Úr Jézust.
Az első szentáldozáshoz járult gyermekek névsora:
Gaál Roxána, Góber Kornélia, Haklits Bence,
Harangozó Bálint, Hoós Gergő, Jurasits Fanni,
Kovács Eszter, Kozma Zoltán, Kurucz József, Papp
Laura, Potzmann Bettina, Sákovits Milán, Szabó
Barbara, Szabó Blanka.

Kuglóf
Hozzávalók: 40 dkg liszt, csipet só, 8 dkg olvasztott vaj, 8 dkg porcukor, 3 tojássárgája
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Nagy sikere volt idén is a szülői közösség karácsonyi ajándékának, a közös korcsolyázásnak.
A farsangi műsor felelősei a hetedikesek voltak. A bevételt a
tanulmányi kirándulás támogatására fordítottuk.
Anyák napján a harmadikosok és a napközisek köszöntötték az
édesanyákat. Mi felnőttek nagy buzgalommal készültünk a gyermeknapi délutánra – kár, hogy a gyerekek nem mind voltak ilyen
lelkesek. Részesei lehettünk egy író-olvasó találkozónak, katasztrófavédelmi előadásnak, énekmondó együttes előadásán voltunk,
és jártunk a Jeli Arborétumban.
Ebben a tanévben rajtunk volt a sor, hogy ellátogassunk a donja
zelinai testvériskolába. 28 tanuló jelentkezett a kirándulásra. Igazán
tartalmas két napot töltöttünk Horvátországban, kihasználva a
horvát nyelv gyakorlásának lehetőségét. Szintén Zelinában került
sor az új tamburák átvételére, amelyre az UNICEF által kiírt
pályázaton nyertünk 500.000 Ft-ot.
A háromnapos kiránduláson valamennyi felsős tanuló részt vett,
melynek helyszíne az Északi – középhegység volt.
Az alsósok idén Veszprémben és Sümegen jártak. Természetesen idén is lehetőségük volt úszástanulásra, és megszervezték az
óvoda- iskola napot is, ahol a leendő elsősökkel közösen szórakoztak. Jártak színházban és a Sportház karácsonyi műsorán is.
A Nemzetiségi Kupa helyszíne ebben a tanévben Felsőcsatár
volt. Egy közös biciklitúra megszervezésével iskolánkból az 1. és 2.
osztályosok kivételével minden tanuló részt vehetett a sportnapon.
Az osztályok munkája mellett egész évben működtek szakköreink: énekkar, tánc, tambura, természetvédő, vöröskeresztes, informatika, német, sport.
Az alábbi tanulmányi versenyeken képviselték tanulóink iskolánkat:
– Zrínyi matematika verseny: Haklits Anna, Windisch Barbara,
Windisch Norbert,

Petroviski glasnik

– csecsemőgondozási verseny: Németh Eszter, Bárdics Regina,
Palkovics Tímea,
– a büki tanulmányi versenyen Schlaffer Daniella (3. hely), Timár
Anna, Skrapits Róbert,
– az SNI tanulók versmondó versenyén Paukovits Cintia 1.
helyezést ért el,
– a Grajam dalversenyen Török Evelyn, Pataki Anna és Windisch
Barbara vettek részt.
– Sokszor szerepeltek tanulóink a közlekedési és a katasztrófavédelmi versenyeken is. A legaktívabbak a következő tanulók
voltak: Haklits Anna, Horváth Barbara, Gaál Ádám, Gyöngyösi
András, Haklits Tamás, Potzmann Bettina, Jurasits Adél, Harangozó Bálint, Wágner Kornél, Henits Balázs, Wágner Richárd.
– A makettépítő verseny csapata: Kurcz Martin, Skrapits Alex,
Wágner Márton.
– Idén is szépen szerepeltek „pecásaink”: sok munkája volt a
többfordulós versenyben Németh Eszternek, Kapitár Gergőnek,
Kiss Ádámnak, Skrapits Alexnek és Wágner Mártonnak.
– Több rajzos verseny volt ebben az évben, sok szép eredménnyel. Külön kiemelném a Biblia éve alkalmából rendezett rajzversenyt és az Országos Horvát Önkormányzat rajzversenyét.
– A sport terén is mozgalmas tanévet zárhatunk:
Számtalan sportverseny borzolta a kedélyeket, hiszen bizony
voltak hetek, amikor néhány tanulót alig-alig láttunk.
Iskolánk specialitása a horvát nyelv. Mivel úgy érezzük, hogy
iskolánk léte függ ettől, nagyon sok energiát és időt fordítunk a horvát nyelv és kultúra megőrzésére. Ebben a munkában kiemelkedő
munkát végeztek a horvát szakos kollégák:
– Komoly sikereket értünk el a Nakovich Szépkiejtési és Szavalóversenyen.
– A Regionális nyelvi versenynek házigazdái is voltunk.

2 dl langyos tejbe egy-két kockacukrot dobunk, 2 dkg élesztővel megkelesztjük. Összekeverjük az előző masszával
és jól kidolgozzuk. (Akkor jó ha a kezünk már teljesen tiszta, tészta mentes.)
Mazsolát, rumot, reszelt citromhéjat, fél csomag vaníliás cukrot és 1 tojás fehérjét habbá verünk és a végén
beledolgozzuk. Egy kis tésztát kiveszünk, megszínezzük, kakaóval megkelesztjük.
A fehér tésztát kiterítjük és rátesszük a barna masszát majd összecsavarjuk. Zsírozott formába rakjuk. Ismét
megkelesztjük és megsütjük. Tetejét megszórjuk porcukorral.

VÖRÖSKERESZTES HÍREK

ANYAKÖNYVI HÍREK 2008. ÁPRILIS – 2008. JÚLIUS

AUGUSZTUS 7-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN) 16.30-tól 19.30-ig
VÉRADÁS LESZ A KULTÚRHÁZBAN.
Sok szeretettel várjuk a régi és új véradókat!

Házasságkötés:
Bödör Balázs és Milisits Viktória
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A ballagó nyolcadikosok névsora:
Fritz Mercédesz, Gyöngyösi András, Haklits Tamás,
Horváth Borisz, Kozma Bernadett, Kurcz Martin, Mersits Dóra,
Palkovics Anikó, Palkovics Tímea, Paukovits Anna,
Skrapits Alex, Temmel Péter, Tóth Denisz, Wágner Márton

– A 8. osztályosok közül heten tettek sikeres írásbeli nyelvvizsgát
horvát nyelvből. A szóbeli vizsgára június 28-án kerül sor.
– Június 18-án volt az OHÖ által szervezett Croatiada újabb
fordulója, amelyen négy tanuló képviselte iskolánkat.
A legfontosabb verseny-eredmények:
– Bük – tanulmányi verseny: Schlaffer Daniella 2. o. (3. hely)
– Ják – SNI tanulók mesemondó versenye: Paukovits Cintia 6. o.
(1. hely)
– Kópháza- Nakovich Szépkiejtési- és Szavalóverseny:
Timár Anna 2. o. (1. hely), Iszak Zsófia 4. o. (2. hely), Papp
Tamás 6. o. (1. hely), Mersits Dóra 8. o. (1. hely)
– Szentpéterfa- Regionális nyelvi verseny:
Iszak Zsófia 4. o. (3. hely), Skrapits Klaudia 6. o. (1. hely),
Garger Róbert 5. o. (2. hely), Haklits Tamás 8. o. (1. hely),
Vujčić Ivan 7. o. (3. hely)
– Biblia éve c. rajzpályázat: 5. osztály (különdíj), Skrapits Bálint
1. o. (1. hely)
– Országos Horvát Önkormányzat rajzpályázata:
Skrapits Bálint 1. o. (3. hely), Haklits Anna 5. o. (3. hely),
Horváth Barbara 5. o. (3. hely), Wágner Richárd 5. o. (3. hely),
Kiss Ádám 7. o. (1. hely), Török Evelyn 7. o. (2. hely), Skrapits Alex
8. o. (3. hely)
– Országos Horvát Önkormányzat Croatijada versenye: Skrapits
Klaudia 6. o., Haklits Anna 5. o., Papp Tamás 6. o., Hoós Bálint 5. o.
(csapat 1. hely)
– Nemzetiségi Kupa: 2. hely.

Naši stari običaji u kipi...

Ők ma gyerekek
Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már lehet,
hogy nem is kéri a lányod vagy a fiad.
Ha ma nem ülsz oda vele a társasjáték mellé,
előfordulhat, hogy jövő héten már késő lesz.
Ők ma gyerekek, s nem pótolhatod
az önfeledt legózást, babázást úgy öt év múlva,
amikor már kevésbé szorítanak megélhetési gondok,
amikor már nem kell új szőnyeg, vagy függöny az ablakra.

100 ötöst ért el 21 tanuló, akik tanév közben vehették át a
jutalomkönyveket.
A napközisek a „Ki a legjobb az ebédlőben?” versenyen küzdöttek az aranycsillagokért. Többen két aranycsillagot is szereztek. A
legszófogadóbb kisdiák viszont három aranycsillagot is összegyűjtött, ő Skrapits Bálint.
A tanulás mellett még sok egyéb teendőnk is volt és van az
iskolában. A tanítás, oktatás mellett fontos feladatunk a nevelés, a
viselkedés csiszolása. Sajnos, ebben a tanévben a korábbiaknál
több említésre méltó eset történt.
Szomorú tapasztalat, hogy napjainkban a tanulók egyre inkább a
jogaikat szeretnék érvényesíteni, és bizony a kötelességtudat nem
fontos.
Így fordulhatott elő az is, hogy az idei tanévben az eddigieknél
rosszabb tanulmányi eredményt értek el iskolánk tanulói – mondhatnám, idén nem volt divat a tanulás. Kitűnő tanulónk ebben a
tanévben nincs, jeles pedig mindössze hat.
Érdemes megszámolni, hányan jöttek vissza tanulószobára a
rossz tanulmányi munkájuk miatt. A tanulószoba ebben a tanévben
nem hivatalos formában működött, de a szülők, sőt a tanulók
visszajelzése alapján mindenképpen hatásosnak mondható. A
következő tanév szervezésekor mindenképpen számba kell venni
ezt a lehetőséget és természetesen a szülői igényeket is.
Meg kell említeni a magatartást is: divat a káromkodás, a
visszabeszélés, sőt, az éjszakai kimaradozás és az iskolai tiltott
dohányzás is beszivárgott iskolánk életébe. Nem biztos, hogy jó
irányba haladunk, ha engedékenyek, elnézőek vagyunk. A tragédiákat szeretnénk megelőzni a fegyelmi elvárásainkkal, és az esetleges büntetésekkel.
Paukovitsné Horváth Edit

Petroviski glasnik
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Ha most kihagyod az együttlét meghitt perceit,
évek múltán talán már a meghitt beszélgetéseket sem igénylik.
Ha most nem sétálsz velük kézenfogva,
akkor pár év múlva végleg elengedik a kezed
és kapaszkodó nélkül elsodródhatnak.
Visszahozhatatlanok és megismételhetetlenek
a gyermekkor napjai, hetei, hónapjai.
Téglák ezek, amelyekből és amelyekre a felnőtt élet felépül.
Ha sok tégla hiányzik, labilis lesz az építmény…



Izvan njih su još dva naši kipi bili na izložbi (kiállítás):
Ádám Gaál – 5.r. – 4. misto
Balázs Henits – 5.r. – 4. misto
Draga dica, gratuliramo vam, i svim onim školarom, ki su si
zeli trud da namaljaju naše stare običaje!

Hrvatska državna samouprava u ednom litu raspiše već natječajev (pályázat) za dicu.
Izmed nji je edan lipi zadatak bil, da su morali namaljat stare
običaje našega sela. Doklje smo se pripravljali, maljali, dica su
upoznala sve ono bogatstvo, koje se veže uz naše selo. Tako na
peldu svadbene običaje, one kuji se vežu uz Vazmene svetke,
nastavljanje majpana, žetvu, veselu targadbenu povorku, čihanje perja, čihanje kukorice, frišanje i još druge.
Hvala Bogu edni običaji još živu, tako da i današnja mladina
more nazočna bit pri targadbenoj povorki, mladiči nastavljaju
majpane pri divojka, a na Mladence dičaki rado idu frišat po selu.
Nedavno ste mogli vidit na LIPATEXT-u, kako su naša dica
namaljala naše običaje, a da se to zaistinu dobro nagodalo, to
svidoču rezultati (eredmények).
Iz Vugarskoga su sve skupa 170 kipov poslali nutra, a 19.
majuša su u Pečuh pozvali samo 15 školarov, ki su za svoje dilo
dobili male dare. Moremo bit gizdavi na našu dicu, kad su od nas
sedmimi zašli med najbolje, a to su:
Balint Skrapits 1.r. – 3. misto
Barbara Horváth 5.r. – 3. misto
Ana Haklits 5.r. – 3. misto
Richárd Wágner 5.r. – 3. misto
Adam Kiss 7.r. – 1. misto
Evelyn Török 7.r. – 2. misto
Alex Skrapits 8.r. – 3. misto

Najavili smo se i na edan drugi natječaj, a to je projekt pod
naslovom „Moj zavičaj”.
Zadatak nam je bil, da smo uz pomoć kipicov, veršov, jačkov,
tancev i običajev morali pokazat naše selo, našu lipu Pinčenu
dragu. Pokidob da u ruka imamo veliko bogatstvo, koje smo od
staroga školnika, Ivana Nemetha i od naših starih jerbali, ni bilo
teško sastavit edan program, kojega su kroz pol vure pokazali
naši školari u Santovu (Hercegszántó) 18. juniuša, na državnom
natjecanju (országos verseny).
Za drugu dicu se škola 13. juniuša zgotovila, a četirmi, Ana
Haklits (5.r.), Balint Hoós (5.r.), Klaudija Skrapits (6.r.) i Tomaš
Papp (6.r.) su i zatim još oduševljeno išli u školu na probe.
Da su se lipo pripravili na ovo natjecanje, to svidoči, da su si
parvo misto zaslužili, i člani žirija su je jako pohvalili. Kot su rekli,
prik njevoga programa su svi nazočni dobili edan lipi, bogati kip
od Petrovoga Sela.
Ana, Balint, Klaudija, Tomaš, šikani ste bili, gratuliramo vam!

Ana Škrapić-Timar

Lito je ovde

Szent Iván-éji tűzgyújtás

Čuda smo se mi vučili,
marljivi kroz lito bili,
položili svaki ispit,
zato znamo sada mislit
na lito, na čas odmora,
odmorit se školar mora.

Kellemes vasárnap estét töltöttek el
azok a péterfaiak, akik elfogadták a
Hagyományőrző klub vezetőinek,
Hajninak és Petinek kedves invitálását június 22-én a kultúrház
udvarára egy kis szalonnasütésre és
vidám együttlétre. A hangulathoz
hozzájárult a kosarakból előkerült

Sad van u prirodu lipu,
uživat u svakom hipcu.
Kupat se u bistroj vodi,
da se tijelo preporodi.
Projt na izlet, plazat brige,
koč pokuknut i u knjige.

sok-sok ﬁnomság: ízletes házi sonka, sütemények, frissen sütött
meggyes rétes, különleges italok,
nem is beszélve a ﬁnom meglepetés-gulyásról.
Hogy a társaság jól érezte magát, arról ez a vidám kép is árulkodik…

Antun Leopold
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A ballagó nyolcadikosok névsora:
Fritz Mercédesz, Gyöngyösi András, Haklits Tamás,
Horváth Borisz, Kozma Bernadett, Kurcz Martin, Mersits Dóra,
Palkovics Anikó, Palkovics Tímea, Paukovits Anna,
Skrapits Alex, Temmel Péter, Tóth Denisz, Wágner Márton

– A 8. osztályosok közül heten tettek sikeres írásbeli nyelvvizsgát
horvát nyelvből. A szóbeli vizsgára június 28-án kerül sor.
– Június 18-án volt az OHÖ által szervezett Croatiada újabb
fordulója, amelyen négy tanuló képviselte iskolánkat.
A legfontosabb verseny-eredmények:
– Bük – tanulmányi verseny: Schlaffer Daniella 2. o. (3. hely)
– Ják – SNI tanulók mesemondó versenye: Paukovits Cintia 6. o.
(1. hely)
– Kópháza- Nakovich Szépkiejtési- és Szavalóverseny:
Timár Anna 2. o. (1. hely), Iszak Zsófia 4. o. (2. hely), Papp
Tamás 6. o. (1. hely), Mersits Dóra 8. o. (1. hely)
– Szentpéterfa- Regionális nyelvi verseny:
Iszak Zsófia 4. o. (3. hely), Skrapits Klaudia 6. o. (1. hely),
Garger Róbert 5. o. (2. hely), Haklits Tamás 8. o. (1. hely),
Vujčić Ivan 7. o. (3. hely)
– Biblia éve c. rajzpályázat: 5. osztály (különdíj), Skrapits Bálint
1. o. (1. hely)
– Országos Horvát Önkormányzat rajzpályázata:
Skrapits Bálint 1. o. (3. hely), Haklits Anna 5. o. (3. hely),
Horváth Barbara 5. o. (3. hely), Wágner Richárd 5. o. (3. hely),
Kiss Ádám 7. o. (1. hely), Török Evelyn 7. o. (2. hely), Skrapits Alex
8. o. (3. hely)
– Országos Horvát Önkormányzat Croatijada versenye: Skrapits
Klaudia 6. o., Haklits Anna 5. o., Papp Tamás 6. o., Hoós Bálint 5. o.
(csapat 1. hely)
– Nemzetiségi Kupa: 2. hely.

Naši stari običaji u kipi...

Ők ma gyerekek
Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már lehet,
hogy nem is kéri a lányod vagy a fiad.
Ha ma nem ülsz oda vele a társasjáték mellé,
előfordulhat, hogy jövő héten már késő lesz.
Ők ma gyerekek, s nem pótolhatod
az önfeledt legózást, babázást úgy öt év múlva,
amikor már kevésbé szorítanak megélhetési gondok,
amikor már nem kell új szőnyeg, vagy függöny az ablakra.

100 ötöst ért el 21 tanuló, akik tanév közben vehették át a
jutalomkönyveket.
A napközisek a „Ki a legjobb az ebédlőben?” versenyen küzdöttek az aranycsillagokért. Többen két aranycsillagot is szereztek. A
legszófogadóbb kisdiák viszont három aranycsillagot is összegyűjtött, ő Skrapits Bálint.
A tanulás mellett még sok egyéb teendőnk is volt és van az
iskolában. A tanítás, oktatás mellett fontos feladatunk a nevelés, a
viselkedés csiszolása. Sajnos, ebben a tanévben a korábbiaknál
több említésre méltó eset történt.
Szomorú tapasztalat, hogy napjainkban a tanulók egyre inkább a
jogaikat szeretnék érvényesíteni, és bizony a kötelességtudat nem
fontos.
Így fordulhatott elő az is, hogy az idei tanévben az eddigieknél
rosszabb tanulmányi eredményt értek el iskolánk tanulói – mondhatnám, idén nem volt divat a tanulás. Kitűnő tanulónk ebben a
tanévben nincs, jeles pedig mindössze hat.
Érdemes megszámolni, hányan jöttek vissza tanulószobára a
rossz tanulmányi munkájuk miatt. A tanulószoba ebben a tanévben
nem hivatalos formában működött, de a szülők, sőt a tanulók
visszajelzése alapján mindenképpen hatásosnak mondható. A
következő tanév szervezésekor mindenképpen számba kell venni
ezt a lehetőséget és természetesen a szülői igényeket is.
Meg kell említeni a magatartást is: divat a káromkodás, a
visszabeszélés, sőt, az éjszakai kimaradozás és az iskolai tiltott
dohányzás is beszivárgott iskolánk életébe. Nem biztos, hogy jó
irányba haladunk, ha engedékenyek, elnézőek vagyunk. A tragédiákat szeretnénk megelőzni a fegyelmi elvárásainkkal, és az esetleges büntetésekkel.
Paukovitsné Horváth Edit
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Ha most kihagyod az együttlét meghitt perceit,
évek múltán talán már a meghitt beszélgetéseket sem igénylik.
Ha most nem sétálsz velük kézenfogva,
akkor pár év múlva végleg elengedik a kezed
és kapaszkodó nélkül elsodródhatnak.
Visszahozhatatlanok és megismételhetetlenek
a gyermekkor napjai, hetei, hónapjai.
Téglák ezek, amelyekből és amelyekre a felnőtt élet felépül.
Ha sok tégla hiányzik, labilis lesz az építmény…



Izvan njih su još dva naši kipi bili na izložbi (kiállítás):
Ádám Gaál – 5.r. – 4. misto
Balázs Henits – 5.r. – 4. misto
Draga dica, gratuliramo vam, i svim onim školarom, ki su si
zeli trud da namaljaju naše stare običaje!

Hrvatska državna samouprava u ednom litu raspiše već natječajev (pályázat) za dicu.
Izmed nji je edan lipi zadatak bil, da su morali namaljat stare
običaje našega sela. Doklje smo se pripravljali, maljali, dica su
upoznala sve ono bogatstvo, koje se veže uz naše selo. Tako na
peldu svadbene običaje, one kuji se vežu uz Vazmene svetke,
nastavljanje majpana, žetvu, veselu targadbenu povorku, čihanje perja, čihanje kukorice, frišanje i još druge.
Hvala Bogu edni običaji još živu, tako da i današnja mladina
more nazočna bit pri targadbenoj povorki, mladiči nastavljaju
majpane pri divojka, a na Mladence dičaki rado idu frišat po selu.
Nedavno ste mogli vidit na LIPATEXT-u, kako su naša dica
namaljala naše običaje, a da se to zaistinu dobro nagodalo, to
svidoču rezultati (eredmények).
Iz Vugarskoga su sve skupa 170 kipov poslali nutra, a 19.
majuša su u Pečuh pozvali samo 15 školarov, ki su za svoje dilo
dobili male dare. Moremo bit gizdavi na našu dicu, kad su od nas
sedmimi zašli med najbolje, a to su:
Balint Skrapits 1.r. – 3. misto
Barbara Horváth 5.r. – 3. misto
Ana Haklits 5.r. – 3. misto
Richárd Wágner 5.r. – 3. misto
Adam Kiss 7.r. – 1. misto
Evelyn Török 7.r. – 2. misto
Alex Skrapits 8.r. – 3. misto

Najavili smo se i na edan drugi natječaj, a to je projekt pod
naslovom „Moj zavičaj”.
Zadatak nam je bil, da smo uz pomoć kipicov, veršov, jačkov,
tancev i običajev morali pokazat naše selo, našu lipu Pinčenu
dragu. Pokidob da u ruka imamo veliko bogatstvo, koje smo od
staroga školnika, Ivana Nemetha i od naših starih jerbali, ni bilo
teško sastavit edan program, kojega su kroz pol vure pokazali
naši školari u Santovu (Hercegszántó) 18. juniuša, na državnom
natjecanju (országos verseny).
Za drugu dicu se škola 13. juniuša zgotovila, a četirmi, Ana
Haklits (5.r.), Balint Hoós (5.r.), Klaudija Skrapits (6.r.) i Tomaš
Papp (6.r.) su i zatim još oduševljeno išli u školu na probe.
Da su se lipo pripravili na ovo natjecanje, to svidoči, da su si
parvo misto zaslužili, i člani žirija su je jako pohvalili. Kot su rekli,
prik njevoga programa su svi nazočni dobili edan lipi, bogati kip
od Petrovoga Sela.
Ana, Balint, Klaudija, Tomaš, šikani ste bili, gratuliramo vam!

Ana Škrapić-Timar

Lito je ovde

Szent Iván-éji tűzgyújtás

Čuda smo se mi vučili,
marljivi kroz lito bili,
položili svaki ispit,
zato znamo sada mislit
na lito, na čas odmora,
odmorit se školar mora.

Kellemes vasárnap estét töltöttek el
azok a péterfaiak, akik elfogadták a
Hagyományőrző klub vezetőinek,
Hajninak és Petinek kedves invitálását június 22-én a kultúrház
udvarára egy kis szalonnasütésre és
vidám együttlétre. A hangulathoz
hozzájárult a kosarakból előkerült

Sad van u prirodu lipu,
uživat u svakom hipcu.
Kupat se u bistroj vodi,
da se tijelo preporodi.
Projt na izlet, plazat brige,
koč pokuknut i u knjige.

sok-sok ﬁnomság: ízletes házi sonka, sütemények, frissen sütött
meggyes rétes, különleges italok,
nem is beszélve a ﬁnom meglepetés-gulyásról.
Hogy a társaság jól érezte magát, arról ez a vidám kép is árulkodik…

Antun Leopold
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Egyházi visszatekintés
Húsvéti lapszám óta a plébánia életének meghatározó eseménye volt az elsőáldozás pünkösdhétfőn, amelyre nagy szorgalommal, igyekezettel, áhítattal készültek a harmadik osztályosok. A hívek a bérmálkozókhoz hasonlóan,
most is kilenced imádkozásával ajándékozták
meg a szentségre készülőket. Jó volt látni az
elsőáldozók buzgóságát, adja Isten, hogy egész
életükben elkísérje őket ez az őszinte gyermeki
ragaszkodás Jézushoz.
Szintén az egész közösséget megmozgató
esemény volt a ministránsok sikere. Az idei
évben útjára indított foci EB-n (Egyházmegyei
Bajnokság) gyermekeink mindhárom kategóriában elhozták a pálmát, azaz a győztesek jutalmát: az aranyérmeket és a kupákat. Sorrendben
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először Pornóapátiban mérték össze tudásukat a
plébánia „felső” falvainak ministránsaival, majd
az esperesi kerületünkben, Egyházasrádócon jutottak tovább az egyházmegyei döntőre, amely a
Zala megyei Csesztregen volt június 6-án. Ott
jelen volt a püspök úr is, aki a „mi ﬁaink” nyakába akaszthatta az aranyérmeket. Köszönjük a
szurkolók, az imádkozó háttér, a szülők, a segítők bátorítását, támogatását. S természetesen a
ministráns ﬁúknak, hogy jó csapatjátékukkal
öregbítették a falu hírnevét.
Ha nem is akkora ovációval, mint
Madridban a spanyolok az Európa bajnokságot,
de a Jó Istennek hálát adva, szentmisékkel és egy
vidám kerti partival ünnepeltük a ministránsok
sikerét.
A sport mellett egy szép egyházzenei délutánban is részük lehetett a helyieknek, mikor
június 8-án a plébániánkhoz tartozó falvak kó-

rusai találkoztak, és szép énekükkel örvendeztettek meg minket a Biblia Éve jegyében.
Az eseményekről számtalan kép is készült,
amelyek az egyházmegyénk megújult honlapján
(www.martinus.hu, az aktuális menüben) elérhetőek.
V.T.

Elsőáldozás
Gyermekeink számára az esztendő egyik legjelesebb
napját jelentette május 12-e, egy fontos megállót hitéletükben. Hétről hétre buzgón készültek arra, hogy
első alkalommal magukhoz vegyék Krisztus szent
testét.
A lelkipásztorok áldozatos munkájának köszönhetően gyermekeink megérettek arra, hogy kis szívükbe fogadhassák az Úr Jézust.
Az első szentáldozáshoz járult gyermekek névsora:
Gaál Roxána, Góber Kornélia, Haklits Bence,
Harangozó Bálint, Hoós Gergő, Jurasits Fanni,
Kovács Eszter, Kozma Zoltán, Kurucz József, Papp
Laura, Potzmann Bettina, Sákovits Milán, Szabó
Barbara, Szabó Blanka.

Kuglóf
Hozzávalók: 40 dkg liszt, csipet só, 8 dkg olvasztott vaj, 8 dkg porcukor, 3 tojássárgája
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Nagy sikere volt idén is a szülői közösség karácsonyi ajándékának, a közös korcsolyázásnak.
A farsangi műsor felelősei a hetedikesek voltak. A bevételt a
tanulmányi kirándulás támogatására fordítottuk.
Anyák napján a harmadikosok és a napközisek köszöntötték az
édesanyákat. Mi felnőttek nagy buzgalommal készültünk a gyermeknapi délutánra – kár, hogy a gyerekek nem mind voltak ilyen
lelkesek. Részesei lehettünk egy író-olvasó találkozónak, katasztrófavédelmi előadásnak, énekmondó együttes előadásán voltunk,
és jártunk a Jeli Arborétumban.
Ebben a tanévben rajtunk volt a sor, hogy ellátogassunk a donja
zelinai testvériskolába. 28 tanuló jelentkezett a kirándulásra. Igazán
tartalmas két napot töltöttünk Horvátországban, kihasználva a
horvát nyelv gyakorlásának lehetőségét. Szintén Zelinában került
sor az új tamburák átvételére, amelyre az UNICEF által kiírt
pályázaton nyertünk 500.000 Ft-ot.
A háromnapos kiránduláson valamennyi felsős tanuló részt vett,
melynek helyszíne az Északi – középhegység volt.
Az alsósok idén Veszprémben és Sümegen jártak. Természetesen idén is lehetőségük volt úszástanulásra, és megszervezték az
óvoda- iskola napot is, ahol a leendő elsősökkel közösen szórakoztak. Jártak színházban és a Sportház karácsonyi műsorán is.
A Nemzetiségi Kupa helyszíne ebben a tanévben Felsőcsatár
volt. Egy közös biciklitúra megszervezésével iskolánkból az 1. és 2.
osztályosok kivételével minden tanuló részt vehetett a sportnapon.
Az osztályok munkája mellett egész évben működtek szakköreink: énekkar, tánc, tambura, természetvédő, vöröskeresztes, informatika, német, sport.
Az alábbi tanulmányi versenyeken képviselték tanulóink iskolánkat:
– Zrínyi matematika verseny: Haklits Anna, Windisch Barbara,
Windisch Norbert,

Petroviski glasnik

– csecsemőgondozási verseny: Németh Eszter, Bárdics Regina,
Palkovics Tímea,
– a büki tanulmányi versenyen Schlaffer Daniella (3. hely), Timár
Anna, Skrapits Róbert,
– az SNI tanulók versmondó versenyén Paukovits Cintia 1.
helyezést ért el,
– a Grajam dalversenyen Török Evelyn, Pataki Anna és Windisch
Barbara vettek részt.
– Sokszor szerepeltek tanulóink a közlekedési és a katasztrófavédelmi versenyeken is. A legaktívabbak a következő tanulók
voltak: Haklits Anna, Horváth Barbara, Gaál Ádám, Gyöngyösi
András, Haklits Tamás, Potzmann Bettina, Jurasits Adél, Harangozó Bálint, Wágner Kornél, Henits Balázs, Wágner Richárd.
– A makettépítő verseny csapata: Kurcz Martin, Skrapits Alex,
Wágner Márton.
– Idén is szépen szerepeltek „pecásaink”: sok munkája volt a
többfordulós versenyben Németh Eszternek, Kapitár Gergőnek,
Kiss Ádámnak, Skrapits Alexnek és Wágner Mártonnak.
– Több rajzos verseny volt ebben az évben, sok szép eredménnyel. Külön kiemelném a Biblia éve alkalmából rendezett rajzversenyt és az Országos Horvát Önkormányzat rajzversenyét.
– A sport terén is mozgalmas tanévet zárhatunk:
Számtalan sportverseny borzolta a kedélyeket, hiszen bizony
voltak hetek, amikor néhány tanulót alig-alig láttunk.
Iskolánk specialitása a horvát nyelv. Mivel úgy érezzük, hogy
iskolánk léte függ ettől, nagyon sok energiát és időt fordítunk a horvát nyelv és kultúra megőrzésére. Ebben a munkában kiemelkedő
munkát végeztek a horvát szakos kollégák:
– Komoly sikereket értünk el a Nakovich Szépkiejtési és Szavalóversenyen.
– A Regionális nyelvi versenynek házigazdái is voltunk.

2 dl langyos tejbe egy-két kockacukrot dobunk, 2 dkg élesztővel megkelesztjük. Összekeverjük az előző masszával
és jól kidolgozzuk. (Akkor jó ha a kezünk már teljesen tiszta, tészta mentes.)
Mazsolát, rumot, reszelt citromhéjat, fél csomag vaníliás cukrot és 1 tojás fehérjét habbá verünk és a végén
beledolgozzuk. Egy kis tésztát kiveszünk, megszínezzük, kakaóval megkelesztjük.
A fehér tésztát kiterítjük és rátesszük a barna masszát majd összecsavarjuk. Zsírozott formába rakjuk. Ismét
megkelesztjük és megsütjük. Tetejét megszórjuk porcukorral.

VÖRÖSKERESZTES HÍREK

ANYAKÖNYVI HÍREK 2008. ÁPRILIS – 2008. JÚLIUS

AUGUSZTUS 7-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN) 16.30-tól 19.30-ig
VÉRADÁS LESZ A KULTÚRHÁZBAN.
Sok szeretettel várjuk a régi és új véradókat!

Házasságkötés:
Bödör Balázs és Milisits Viktória
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VISTI ČUVARNICE I ŠKOLE
Óvodai és iskolai hírek
VISTI ČUVARNICE

• Az elmúlt 3 hónap során nem került sor új gyermek felvételére
az óvodában.
• Május 4-én gyermekeink nyilvános műsor keretében
köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat. A műsorra
vasárnap délután került sor a helyi kultúrházban.
• A tavaly első alkalommal megrendezett családi vasárnap
mintájára – hagyományteremtő szándékkal – rendeztük meg
idén is május 25-én a vidám családi rendezvényt. Az itt befolyt
összeget óvodánk udvari játékparkjának felújítására, illetve
bővítésére fordítjuk. Köszönjük a szülőknek az előkészületek és
a lebonyolítás során nyújtott segítséget, minden megjelentnek
az anyagi támogatást!
• Június 2-án gyermekeinkkel egy rendkívüli élményt nyújtó
kiránduláson vettünk részt. Úti célunk az ausztriai Fertő-tó
környéki Mesepark volt. Az útiköltséget a szülői közösség anyagi
hozzájárulásával sikerült fedeznünk. Itt szeretnénk köszönetet
mondani támogatásukért.
• Június 4-5-én volt lehetőség az új gyermekek beíratására a
következő nevelési évre. A két nap alatt 7 új gyermeket írattak
be az intézménybe.
• Június 5-én került sor óvodánk évzáró illetve ballagási műsorára. A rossz idő miatt az idén sem tudtuk megrendezni az
óvoda udvarán, így ismét a kultúrházban kényszerültünk
lebonyolítani.
• Az idei nyári takarítási szünet július 14. és augusztus 22. között
lesz.
• Kezdés: augusztus 25. (hétfő).

• Zadnja tri miseca nismo primili ni edno dite u malu grupu.
• 4. majuša su naši mališani u kulturnom domu pokazali mali
program za mame i majke.
• 25. majuša kod i prošlo lito i sad smo organizirali obiteljski dan.
Zahvaljujemo se roditeljima na pomoći i svim ki su došli i s tim
potpomagali čuvarnicu!
• 2. juniuša smo bili na izletu u Austriji, u okolici jezera Fertő u
ednom zabavnom parku.
• 4. i 5. juniuša su bili upisi u čuvarnicu. Upisano je sedmero dice.
• 5. juniuša je bilo svečano zatvaranje radnog lita. Program smo
održali u kulturnom domu zbog godine.
• Litnji odmor će bit od 14. juniuša do 22. augustuša.
• 25. augustuša počinje novo radno lito.

ISKOLAI HÍREK

tanítás nélküli munkanapot használtunk fel a közös programokra:
tantestületi kirándulás, nevelési értekezlet, tanulmányi kirándulás,
testvériskola meglátogatása, Nemzetiségi Kupa.
Az első osztályosok megtanultak írni és olvasni, megismerkedhettek a számok világával. A nyolcadikosok komoly döntés előtt álltak
az első félév végén: új iskolát kellett választaniuk, ahol majd szeptembertől folytatják tanulmányaikat: heten gimnáziumba, hárman szakközépiskolába, négyen pedig szakképző iskolába jelentkeztek.
A korábbi évekhez hasonlóan több iskolai programon vehettek
részt tanulóink:
Az október 23-i megemlékezést a kultúrházban a 8. osztály
közreműködésével, a március 15-i műsort pedig a 6. osztály
szereplésével tartottuk.
Együtt vártuk a Mikulást, akinek a zsákját az idén is a horvát
kisebbségi önkormányzat segített megtölteni. Az elsősök és
másodikosok készítették a műsort.
A karácsonyi műsort az 5. osztály a 6. o. közreműködésével
szerkesztette, utána pedig a szülők jóvoltából finom süti és tea várta az ünneplőket. A karácsonyi készülődést a hagyományos kézműves délután segítette. A 6-osok a hagyományos betlehemezéssel örvendeztették meg a falu lakosságát.

Intézményünkben a törvényi előírásoknak megfelelően 2007.
szeptember 3-án kezdődött meg a tanítás.
A törvényi előírásoknak megfelelően megtörtént a Helyi Tanterv,
majd később a teljes Pedagógiai Program áttekintése és a szükséges módosítások elvégzése.
A tanévet 100 tanulóval és 12 főállású pedagógussal kezdtük. 1
óraadó szeptembertől, 1 pedig október közepétől segítette munkánkat. Az SNI tanulók fejlesztéséhez a szombathelyi Aranyhíd
Oktatási Központ nyújtott szakmai segítséget.
Az új tanévben már 5. osztályban is bevezetésre került a kétnyelvű oktatás. Így a történelem és a hon- és népismeret tantárgyak csatlakoztak az eddigiekhez.
181 tanítási napot töltöttünk el az elmúlt tanévben. Ennyi idő állt
rendelkezésére mindenkinek arra, hogy tudását gyarapítsa, és hogy
a megtanultakról számot adjon. A sikerekről és kudarcokról a
bizonyítványok tanúskodnak.
A tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletnek megfelelően öt
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A Ljubičica kórus hírei

ÓVODAI HÍREK

– ez történt a tanév során
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Croatica

Fennállásunk óta nem volt még az ideihez hasonló gazdag első
félévünk: márciust kivéve minden hónapra esett egy-egy
fellépésünk. Az említett hónap viszont más okból lett jelentős
kórusunk életében: 3-án jegyzett be bennünket a Vas Megyei
Bíróság, így több éves „küzdelem” után végre egyesület lettünk!
Hivatalos nevünk: Ljubičica Horvát Kórusegyesület, de emlegetni magunkat egyszerűen a megszokott Ljubičica kórusként
fogjuk.
A fellépések már januárban kezdődtek, amikor is 26-án
Szombathelyen a Megyei Művelődési és Sportházban a megyei
horvát bál megnyitóján énekeltünk, hiszen idén ezt a jelentős
vasi eseményt Szentpéterfa rendezte.
Február 22-én ugyancsak Szombathelyre utaztunk, ezúttal
az MMIK-ba. Itt az évente megrendezett „Vas Megyében születtem…” című népzenei találkozón léptünk fel. Az est műsora a
nemrég megjelent CD-n is meghallgatható.
A farsangi időszak rövidsége miatt az alapítványi bál áprilisra
„csúszott”, de ez természetesen nem zavart senkit. Mi is jókedvűen bolondoztunk, ezúttal az ismert és kedvelt pest-budai dalokat énekelve. Köszönjük, hogy Kapitár Imre, Varga András és
„az Emke cigányaként” hegedülő Jánny Zoltán is velünk szerepelt, emelve ezzel a produkció kerekségét és vidám hangulatát. És köszönjük Timár Tibornak a szintetizátoros kíséretét.
Május utolsó vasárnapja Magyarországon a hősök napja.
Idén ez a vasárnap egybeesett az úrnapjával, ezért a litánia után
emlékeztünk meg a szentpéterfai elesett katonákról a kápolna
előtti téren. A műsor így is méltó volt az alkalomhoz. Kohuth
Miklós polgármester ünnepi beszéde, Kapitár Szabina átélt
szavalata, Filipovits Rajmund érzelemmel előadott horvát nyelvű
Németh János-verse és kórusunk énekszámai kerek egésszé

álltak össze, méltó körítést adva a világháborús emlékmű megkoszorúzásának. Örültünk, hogy a délutáni időpont ellenére
aránylag sokan megtisztelték az eseményt.
Június 8-án volt nagytemplomunkban a Biblia éve tiszteletére
megrendezett kórustalálkozó, amelyre a plébániánkhoz tartozó öt
falu énekkarait hívtuk meg. Narda, Felsőcsatár, Horvátlövő és
Szentpéterfa kórusai horvát, Vaskeresztes és Pornóapáti
együttesei német egyházi énekeket adtak elő. A szép hangversenyt két fiatalember produkciója is gazdagította. A Jákról
érkezett Lakner András /édesanyja a péterfai Skrapits Rozika,
kórusunk egykori tagja/ egy Bach-művet játszott nagy virtuozitással nagytemplomunk kitűnő hangú orgonáján, ifjú Kohuth
Viktor pedig Gárdonyi Géza Bibliáról szóló versét adta elő drámai
erővel, mély átérzéssel. A találkozó a hat kórus közös énekével
zárult. A mintegy száz dalos ajkán felcsendülő kánon hangjai
betöltötték a templomot, s reményeink szerint a hallgatóság
szívét is. A hangverseny után a kultúrházban agapét szerveztünk. Köszönjük, hogy a kórustagokon kívül sok asszony is
hozott süteményt és pogácsát, segítve ezzel a megvendégelést.
Örültünk volna, ha a vendégeken kívül a falubeliek is betérnek
egy kis beszélgetésre és evésre-ivásra, meghosszabbítva ezzel
a délutáni szép perceket. Legközelebb erre is odafigyelünk. És
köszönjük Tamás atya pozitív hozzáállását, valamint a plébánia
mindennemű segítségét. Krójer Jolán néni adományát is köszönettel vettük.

Július 6-án a PETNO folklórdélutánján lépünk fel, ezután két
hónapos nyári szünet következik.
Köszönjük a tamburások mindenkori szíves közreműködését, ősztől is számítunk a segítségükre. S ha vannak olyanok,
akik szeretnének a kórusban énekelni – fiatalok és idősebbek –,
szeptembertől csatlakozzanak hozzánk. Szeretettel várjuk őket!

Kocsis Jolán, karvezető
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A Szentpéterfai Tűzoltó Egyesület
tevékenységéről
A 38 tagú tűzoltó egyesületnek jelenleg 22 aktív férﬁtagja és 9 női
tagja van.
Az idei évben 9 db új kimenőruhát vásároltunk, melyekhez már
megrendeltük a sapkákat, nyakkendőket és rangjelzéseket is.
Sajnos, a kismotor fecskendőnknek a szivattyúja elromlott és mivel
régi típusról van szó, nem lehet alkatrészt kapni hozzá. Folyamatban van
egy másik szivattyú beszerzése.
2008. május 24-én Horvátzsidányban a tűzoltóversenyen eredményesen szerepelt férﬁ és női csapatunk egyaránt.
Női rajunk június 7-én a megyei versenyen is sikeresen vette az akadályokat. Ezúton is gratulálunk nekik!
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Május 3-án Horvátországból érkeztek vendégek hozzánk. A šenkoveci
tűzoltó egyesület delegációja látogatott meg minket azzal a céllal, hogy egy
új kapcsolat vegye kezdetét a két egyesület között. A kellemesen eltöltött
nap után nem kellett sokáig várni a folytatásra, hiszen június 5-én mi
voltunk hivatalosak Šenkovecbe. Egyesületünket egy négy tagú delegáció
képviselte Skrapits János, Skrapits Miklós, Temmel Emil és Bedőcs Péter
személyében, valamint velünk tartott Horváth Tímea újságíró is, ennek a
kapcsolatnak a kezdeményezője.
A Šenkovecben eltöltött kellemes napokról olvassák el Tímea horvát
nyelvű tudósítását, egyesületünk nevében pedig ezúton is köszönöm közreműködését.
Végül megragadom az alkalmat, hogy a Hírmondó hasábjain keresztül
is megköszönjem mindazoknak a péterfaiaknak a segítségét, akik vashulladék felajánlásával támogatták egyesületünket. Továbbra is számítunk
a falu lakosságának a segítségére.
Skrapits János, a Szentpéterfai Tűzoltó Egyesület parancsnoka

Petroviski ognjogasni vikend u Šenkovcu
Po prvom posjetu u Petrovom Selu, dan prije Sv.
Florijana, Dobrovoljno ognjogasno društvo iz
Šenkovca na povratni pohod je pozvalo fajbegarsku delegaciju iz Pinčene doline prošloga miseca.
Trodnevni boravak Mikloša Škrapića, Emila
Temmela, Petra Bedőcsa i komandanta petroviskih ognjogascev Janoša Škrapića, skupa s novinarkom Hrvatskoga glasnika, po programskom
scenariju zapovjednika Ognjogasne zajednice
Općine Brdovec, Boža Djenadije i hižnoga para Jasne i Želimira Horvata,
po sadržaju je ispao kot strogo precizni stručni izlet. Iako smo se 6. junija,
petak, jur sa zakašnjenjem ganuli na put prema Zagrebu, naš dolazak kasno
u noći jur nije dopustio da pogledamo ognjogasnu prezentaciju pred
šenkovečkim velikim vatrogasnim domom, koji služi kot i društvena
prostorija za svakarčkove aktivnosti (folklorne, kazališne itd.). Domaćini su
nas dočekali s obilnim stolom, s dragimi riči i smihom na licu da za
misecdan, evo, znova se vidimo. Drugi dan su Petrovišćani otpeljani na
Županijsku ognjogasnu vježbu u Mraclin, kraj Velike Gorice, kade smo
mogli sprohadjati zvanarednu simulaciju nesriće kod jedne ﬁrme. U obrambi od katastrofov su sudjelivali ognjogasci, hitna pomoć ter i Hrvatska
gorska služba spašavanj, a svi ti akteri su odlično pokazali, koliko su
sposobni u zahadjajanju s tehničkimi uredjaji i koju kvalitetnu opremu
imaju još i dobrovoljna ognjogasna društva na tlu Hrvatske, o čemu naši
samo sanjati moru. Zato su bili petroviski fajbegari sa svim tim što su nek
vidili, u cjelini očarani. Jedva je završena vježba, nebo se je srušilo na nas i
izlila se je gusta godina ka je nas pratila cijeli dan. Na objed nismo ni imali
predugo vrimena pokidob smo se morali pašćiti u studiju Radija Zaprešića,
kade se je nam priključio i predsjednik Hrvatske manjinske samouprave
Petrovoga Sela Čaba Horvath sa svojom ženom. U jednournoj emisiji
lokalnoga radija Neno Vlašić, moderator programa je marljivo ispitkivao
Čabu Horvatha o Petrovom Selu, Mikloša Škrapića o dobrovoljnom og-

njogasnom djelovanju u Ugarskoj ter Boža
Djenadijuo ovom stručnom prijateljstvu s Hrvati
izvan domovine, i o bliski plani u ovoj suradnji.
Nije nam se smilovala godina ni onda kad je tristo
ognjogascev, med njimi i naši sivi uniformisti,
začeli marširati na glavnoj ulici Ključa, prilikom
80. obljetnice Dobrovoljnoga ognjogasnoga
društva. Na dvoru postavljeni šatori su za vrime
svečevanja dali skrovišće slavljenikom, a imjesto za
druženje ter zabavu dugo u noć. Posebno je nas došao pozdraviti i Ivica
Luketić, predsjednik Mjesnoga odbora Šenkovec, a još smo morali krenuti
s njim i u tanac. Uza to su se ovde formirali novi projekti na osnovi
spravišća, bilo je rič znova o augustuškom ognjogasnom taboru mladine u
Fažani, kamo su pozvane naše divojke, članice petroviskoga fajberskoga
društva, a Božo Djenadija je ponudio mogućnost i petroviskim familijam
ognjogascev da s besplatnim smješćajem u tom taboru, od početka septembra uživaju u moru i lipoti Istre. Zvana toga već je u planu i organiziranje
medjunarodne ognjogasne vježbe u Petrovom Selu, u nazočnosti fajbegarov iz partnerske općine Pinkovac, ter naravno i s junaki plamena iz
Šenkovca. Nediljna maša u Brdovcu, u celebriranju staroga poznanika
Gradišćancev, dušobrižnika ovoga kraja Vladimira Trkmića, i njegovo oduševljenje s kojim je primio poslije crikvenoga obreda i daleke goste, još
jednoč je potvrdilo da su kraj Zagreba svenek rado vidjeni svi Gradišćanci,
posebno se to odnosi na Bizonjce (ke veže folklorno prijateljstvo uz ovo
naselje), a najnovije i na Petrovišćane. Crikveni zbor je još u zbogomdavanju pogostio petočlanu delegaciju iz Ugarske, a pri razgledavanju
brižuljastoga Šenkovca opet su nas pratili naši gostodavatelji, kim pri
rastanku nismo mogli dovoljno zahvaliti u riči, a u oku blistajuće suze,
znamda, sve su povidale i umjesto nas.
-Timea Horvat-

Petro vis ki
glas nik
S z e n t p é t e rfa i H í rm o n dó
Lito , 2008.

List Hrvatske manjinske samouprave

Moremo reć da je prošlih par lit učenje hrvatskog
jezika opet došlo u modu. Ko pogledamo
dosadašnje rezultate, moremo bit zadovoljni.
Ovi su rezultati dali i drugima volju, tako da
smo opet imali dvi grupe:
– u osmom razredu su se pripravljali sedmimi
– u jezičnoj grupi su se pripravljali četirmi.
Izdržljivost i marljivost u pripravljanu su jim
donesle i uspjeha: 28-og junija su svi položili
uspješan jezični ispit u Baji: Zsolt Hirschl, Jožef

Visti hrvatskog
jezika
Hirschl ml., Jandre Varga ml., Regina Varga,
Tomaš Haklić, Boris Horvath, Bernadeta
Kozma, Dora Meršić, Anamarija Pauković, Alex
Škrapić, Marton Wagner. Svakomu čestitamo!
Jako je dobra vist da se gimnazija Kanizsai u
Sambotelu postala naš partner, da naša petroviska
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dica koja se vuču u toj gimnaziji dobiju mogućnosti za maturu iz hrvatskog jezika. Naša suradnja se već začela, i nadalje čekamo gimnazijalce ki
bi se javljali na maturu iz hrvatskog jezika. Pred
našim očima je i nadalje cilj da sačuvamo naš
jezik; a ovi rezultati potvrđuju nam da je vridno
za to djelati. Pokazuje se istina poslovice: „Koliko
jezika znaš, toliko človika vrijediš.”
Edita Horvath-Pauković, voditeljica grupov

REGIONALNO JEZIČNO NATICANJE U PETROVOM SELU
Ovo lito je bila naša škola domaćin regionalnog
jezičnog naticanja gradišćanskih učenika.
Ovo naticanje se organizira svako ljeto s
željom da bi naša dica pokazali svoje znanje. Na
svetačnom otvaranju su nastupali naši tamburaši i tancoši. S jednom pjesmom i s jednom
pričom su olipšali program Klaudija Škrapić i
Tamaš Papp. U ime Hrvatske manjinske samouprave je pozdravil nazočne Čaba Horvath,
predsjednik.
Sudionici naticanja su se pripravljali u tri
kategorije. U svakoj kategoriji su morali govoriti o jednoj temi (Ja i moja familija, Naša
škola, Naše selo, Mađarska, Hrvatska, Gradišćanski Hrvati, Kupovanje, Životinje itd.), a zatim su malo porazgovarali s žirijem. Na kraju
„ispita” su morali govoriti o jednom kipicu.
Vidi se da je zadatak bil dost težak, ali su se naša
dica lipo pripravljala. To se vidi i u rezultatima:
I. kategorija
1. mjesto: Petra Kolnhofer iz Gornjega Četara
2. mjesto: Tamaš Tarlos iz Koljnofa
3. mjesto: Žoﬁka Iszak iz Petrovoga Sela
II. kategorija
1. mjesto: Klaudija Škrapić iz Petrovoga Sela

2. mjesto: Robert Garger iz Petrovoga Sela
3. mjesto: Silvana Payrić iz Koljnofa
III. kategorija
1. mjesto: Tamaš Haklić iz Petrovoga Sela
Aron Verhaš iz Gornjega Četara
2. mjesto: Šarolta Varga iz Gornjega Četara
3. mjesto: Ivan Vujčić iz Petrovoga Sela
Gratuliramo svakom naticatelju i naravno
smo gizdavi na naše učenike!
Edita Horvath-Pauković
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