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Lito, 2010.

List Hrvatske manjinske samouprave

VISTI HRVATSKOG JEZIKA

Poslije dugog zimskog odmora se probudila priroda, a i probudil se i žitak
okolo našeg jezika.
S marljivim pripravljanjem su se riktali naši dičaki i divičice na jezične
ispite. Naši gimnazijalci su se pripravljali na pismeni, a srednjoškolci na
usmeni dil. Ovako su se čudami prijavili na ispit i naravno bili su uspješni:
Alex Škrapić, Ivan Vujčić, Marton Wagner, Bernadett Kozma, Tamaš Haklić, Dora
Meršić, Boris Horvath, Regina Varga, Ana Šubić- Geosić i Aniko Geošić su se
pripremili na pismeni ispit. Klaudija Škrapić, Tamaš Papp, Balint Hoos, Richard
Wagner, Ana Haklić i Agota Gombaš su morali dvaput otputovati u Baju, da bi
pokazali svoje znanje – jedanput na usmeni dil, a drugi put na labor.
Sredinom junija je uspješno maturirala iz hrvatskog jezika Regina Varga.
Svima ki su se trudili da proširu svoje znanje gratuliramo!
Ufam se da ćemo i nadalje imati zainteresirane ljude za ovakove mogućnosti. Vjerujte mi, i hrvatski jezik je vridan da ga učimo! Ako ga pozabimo
onda moramo pozabiti i našu kulturu i naše jerbinstvo.
Edita Horvath- Pauković

XVII. lito 2. broj

Lito je ovde!

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.
Sad van u prirodu lipu,
uživat u svakom hipcu.
Projt na izlet, plazat brige,
koč pokuknut i u knjige!

IZ SADRŽAJA:

Önkormányzatunk hírei str. 2
Alapítványi hírek str. 3
Óvodai és iskolai hírek
str. 4-5-6
Elsőáldozás
ÜGYELETI REND
„Krisztus hűsége, a papok hűsége”
str. 7
Pismo Katarini... / Levél Katalinnak
str. 8-9
U kolo str. 11
Zvonko Bogdan na Petno festivalu
str. 11
Ezüstérem, kupadöntő, főtábla
Idén sem maradt el
a Szentpéterfa-kupa
str. 12

Petrovo Selo: Crikva Svetoga Petra i Pavla po noći
(Stephen Henits)
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Önkormányzatunk hírei 2010. III. 23-tól 2010. VI. 16-ig

Képviselőtestületünk a 2010. 05. 06-i ülésén
a következőket tárgyalta:
- Döntött a Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény
(KIKI) létrehozásáról és az óvoda beintegrálásáról az
iskolába.
- Döntött az intézményvezetői pályázat kiírásáról és a
KSZK internetes portálon történő meghirdetéséről.
- Az általános iskola 2010/2011. tanévre vonatkozó órakeretéről és létszámigényéről szóló tájékoztatót elfogadta azzal, hogy az új igazgató kinevezése után újra
tárgyalják.
- Árajánlatok bekéréséről határozott a tűzvédelmi eszközök felszerelésére és menekülési útvonalak
kijelölésére közintézményeiben.
- Elfogadta a Szentpéterfai Óvoda megszüntető okiratát.
- Elfogadta a Szentpéterfai Horvát - Magyar Kétnyelvű
Általános Iskola és Óvoda Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény alapító okiratának módosítását
és egységes szerkezetbe foglalását.
- Határátkelőhely hasznosítására újabb tárgyalást
kezdeményezett.
- Megállapodást kötött a Sportpálya használatából
következő kártalanítás kérdésében a károsulttal.
- A 2009. évi házi segítségnyújtásról szóló beszámolót
elfogadta.
- Az Építéshatósági Igazgatási Társulás megszüntetéséről döntött.

- Megállapodást kötött az építésügyi feladatok ellátására (Az építésügyi előadó továbbra is minden szerdán reggel 8 órától 10 óráig a Szentpéterfai Polgármesteri
Hivatalban intézi a lakosság építési ügyeit).
- A gyermekjóléti szolgálat 2009. évi munkájáról szóló
beszámolóját elfogadta.
- Döntött a laktanya garázsbérleti díjáról.
- Módosította a fogorvosi ellátásról szóló megállapodást
és a működési engedélyt.
(A fogorvos ezen túl nem csütörtökön, hanem kedden
délután 14 órától 18 óráig rendel a Szentpéterfai fogorvosi rendelőben. Dr. Erményi Imre fogszakorvos,
Dr. Németh Gergely fogorvos helyett.).
- A megvalósítási terv készítésétől eltekintett 2010.2011. évre vonatkozóan.

ANYAKÖNYVI HÍREK
VISTI IZ MATIČNE KNJIGE

MEGDÖBBENTŐ CSELEKEDETEK

A 2010. június 16-i ülésén a következőket tárgyalta:
A fogorvosi berendezés megvásárlásáról döntött
- Az intézményvezetői pályázat elbírálásához véleményt kér az arra jogosultaktól.
- Felkérte az óvoda vezetőjét a Nevelési Program módosítására.
- Az Őrségi Vízrendezési Társulattal megállapodás
kötéséről határozott az önkormányzati árok tisztítására.
Szentpéterfa, 2010. június 17.

Évről évre egy-egy rendezvény után félve indulok reggel
munkába. Félek milyen látvány fogad, milyen újabb vandál
remekmű éktelenkedik a falu központjában, nevezetesen a
posta környékén. Láttam már sok mindent. Nem részletezném, talán már hozzá is szoktam, hogy az ember képes
kifordulni önmagából oly módon, hogy a brutális jelző csak
halvány töredéke a látottaknak! Mégis, a búcsú utáni reggel szíven ütött a látvány. Valaki, illetve valakik a posta
ablakába ültetett muskátlikat gyökerestül kitépték, a virágföld egy részét a bejárati ajtó elé szórták a maradékot pedig
az út szélére. A látvány több volt, mint elkeserítő! A muskátlikat saját pénzemen vásároltam, hogy szebbé tegye környezetünket, és hogy jó érzés töltse el a postára betérőket.
„Kedves” vandálok! Szeretném, ha tudnátok, hogy a
tettesek neve mindig napvilágra kerül! Az eddigi műveiteket is név szerint tudom, ezek után ígérem, hogy amint
tudomásomra jut ki művelte ezt a virágaimmal, név szerint megnevezem és fel is keresem!
Gargerné Horváth Gabriella

2010. április – június

Községünk újszülött polgárai:
Henits Péter és Varga Melinda ikergyermekei: Bálint
és Dávid
Bosits Krisztián és Horváth Bernadett második gyermeke: Benjámin
Temmel Emil és Milisits Izabella első gyermeke: Bence
Házasságkötés:
Varga Zoltán István és Pajor Andrea

Halálozás:
Piry Istvánné, született Nagy Gabriella
Skrapits Ferencné, született Pataki Erzsébet
Steiger Ferencné, született Jurasits Anna
Wágner Leó
Hirschl Ferencné, született Mikisits Erzsébet.
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ALAPÍTVÁNYI HÍREK

KISTELEPÜLÉSEK
SPORTBAJNOKSÁGA

Az újság egyik korábbi számában már
beszámoltunk arról, hogy beneveztünk egy 2010. évi versenysorozatba,
amelyben 40 település vesz részt.
5 versenyszám után Szentpéterfa jelenleg a 3. helyen áll.
Sportágak:
asztalitenisz, női: 4. helyezés
kosárlabda, férfi: 5. helyezés;
kosárlabda, női: 2. helyezés
sportlövészet, férfi: 3. helyezés
atlétika: 1. helyezés

3

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI
SZOLGÁLTATÓ TÉR
KIALAKÍTÁSA
(kultúrház felújítása, átalakítása,
működtetése)

Örömmel közöljük a község lakóival,
hogy az IKSZT kialakítására és működtetésére 2008-ban benyújtott pályázatunknak helyt adtak, így az ala-

Június végén a kispályás labdarúgás
következik, szeptemberben a kézilabda, októberben röplabda, novemberben teke, decemberben pedig játékos sportvetélkedővel zárul a sorozat.
Köszönjük mindenkinek az eddigi
részvételt, gratulálunk a sikerekhez,
és természetesen várunk mindenkit a
továbbiakban is!
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pítvány a beruházásra, működtetésre
52 millió forint összegű támogatást
nyert.
A beruházás során a kultúrház régi
részének a tetőcseréje, a tetőtér beépítése, a tetőtérben vizesblokk és helyiségek kialakítása valósul meg a közeljövőben. Az akadálymentes közlekedés a pályázat feltétele, ezért a
kultúrházhoz hozzá lesz építve egy
lépcsőház lifttel. Megújuló energiaforrásként napkollektor kerül a tetőre.
A működtetést egy főállású alkalmazottal valósítjuk meg. A jelenlegi
szolgáltatások mellett vállaltuk közösségfejlesztési folyamatok generálását,
folyamatkövetését, helyszín biztosítását civil szervezetek számára, illetve
egészségfejlesztési programok megvalósítását.
Jelenleg a tervdokumentáció engedélyeztetése, illetve a közbeszerzési
eljárás kiírása folyik. Terveink szerint
kora ősszel megkezdődhetnek a munkák. Köszönjük Kohuth Miklós polgármesternek a segítségét, aki a kezdetektől közreműködik a pályázatban.
Közösen bízunk annak sikeres lebonyolításában.
Elkészültek a háromnyelvű üdvözlőtáblák, amelyek a faluba vezető utak
mentén lettek kihelyezve. Reméljük,
elnyerték a lakosság tetszését!
Filipovits Róbert
az alapítvány elnöke
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VISTI ČUVARNICE I ŠKOLE
Óvodai és iskolai hírek
Óvodai hírek

• Május hónapban az óvoda gyermeklétszáma 40 főre
emelkedett.
• Április 30-án (pénteken) délután került sor az anyák
napi műsor bemutatására, ahol gyermekeink
versekkel, dalokkal, körjátékokkal köszöntötték az
édesanyákat és a nagymamákat.
• Május 11–én szülői értekezletet tartottunk az
óvodában, ahol a második féléves aktuális témák
kerültek napirendre.
• Május 4-én és 5-én volt az óvodai beíratás, ahol a
szülőknek lehetőségük nyílt gyermeküket beíratni a
következő nevelési évre.
• Május hónapban nagycsoportos gyermekeinkkel az
iskolában jártunk, ahol az első osztályosok bemutató
foglalkozását tekinthettük meg. A leendő elsősök nagy
izgalommal és várakozással érkeztek az iskolába, ahol
a kis nebulók általuk készített ajándékokkal, meglepetésekkel vártak bennünket.
• Június 7–én (hétfőn) az óvodás gyermekekkel
kiránduláson vettünk részt az ausztriai Meseparkban,
ahonnan este élményekkel telve és kellemesen elfáradva érkeztünk haza.
• Június 11–én (pénteken) tartottuk a hagyományos
évzáró ballagási műsorunkat az óvodában. Az idei

évben 11 iskolába készülő gyermek búcsúzott az
óvodától. Névsor szerint a következők: Asztalos Liána,
Bárdics Szabina, Bosits Johanna, Dombi Márk, Garger
Zorán, Handler Danica, Horváth András, Palkovics
Anna Lili, Pataki Boglárka, Varga Krisztián, Wágner Erik.
• Az óvoda nyári szünete július 12 – augusztus 13-ig tart.
Minden gyermeknek és kollégának kellemes nyarat kívánunk!

Iskolai hírek
Programok a 2009/ 2010-es tanévben

mindenben kárpótolt minket a Meseparkban töltött
nap, ahol gyerek és felnőtt egyaránt megtalálhatta a
neki való szórakozást. Köszönet érte a Szülői
közösségnek.
– Az alsósok sok közös programot szerveztek: jártak két
színházi előadáson, Mikulásváró bulit szerveztek az
alsóban, sok élményt nyújtott a tapolcai-balatoni
kirándulás, jártak a Kalandvárosban is.
– A hagyományos óvoda-iskolai napon az elsősök
megmutatták tudásukat a nagycsoportosoknak.
– A bátrabbak az idén is részt vettek az úszástanfolyamon.
– Az alsó tagozatosok számára megrendezésre került a
Benedek Elek mesemondó verseny.
– A felső tagozatosok a színházban A dzsungel könyve
című musicalt nézhették meg.
– Az érdeklődők júniusban a cigány holokauszt megpróbáltatásairól tekinthettek meg egy érdekes színházi
előadást az MMIK-ban.

– Nemzeti ünnepeinket a hagyományokhoz híven a kultúrházban rendeztük meg. Az okt. 23-ai műsorról a 8.,
a márc. 15-eiről a 7. osztály gondoskodott.
– Együtt vártuk a Mikulást, akinek a napközisek és 3. osztályosok adtak műsort
– a karácsonyt a 2. és 5. osztály közreműködésével vártuk.
– Az ajándékkészítést közös kézműves délután segítette.
– A farsangi rendezvényen mindenki jól érezhette magát,
a rendezvény bevételét a tanulmányi kirándulásokra
fordítottuk.
– Anyák napján az elsősök és a negyedikesek mellett az
5.-esek köszöntötték az édesanyákat. Emellett természetesen iskolánk több tanulója is szerepelt.
– Ebben a tanévben mi voltunk a horvátországi testvériskola vendégei. 29 tanuló vett részt a horvátországi
kiránduláson.
– A karácsonyi közös korcsolyázás ugyan elmaradt, de
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A napközisek gyakran indultak túrázni
gyalogosan és biciklivel is, de szerették az
egyszerű sétákat is. A mindennapjaik
legfontosabb eleme természetesen a játék
volt.
Beiratkoztak a könyvtárba és 3 alkalommal részt vettek a Megyei Könyvtár által
szervezett Meseláda című foglalkozáson.
Ezen kívül részt vettek a farsangi és az Anyák
napi műsoron is.

Szakköri munka
Az énekkarosoknak a létszáma ebben az
évben 17 fő volt. Színesítették a tanévnyitó,
tanévzáró ünnepélyt, a ballagást, Öregek
napját.
A tamburások és a táncosok is kivették részüket a műsorokból.
A Vöröskereszt szakkör tagjai is sokat dolgoztak.
A VK-es lányok minden véradáson segítettek, de ott voltak az Öregek napján is.

– A felső tagozatosok számára ebben az évben házi matematika versenyt hirdettünk.
– Az idei tanulmányi kiránduláson Európa kulturális
fővárosával Péccsel és annak környékével ismerkedhettünk.
– A Madarak és Fák Napját idén június 15-én tartottuk,
a hagyományoknak megfelelően az erdőben.
– A tanév utolsó fontos eseménye a Nemzetiségi Kupa
volt, melynek idén mi voltunk a rendezői. Nagy
örömünkre 3 év után ismét miénk a kupa. A verseny
eredményei: összetett 1. hely, vándorserleg, kispályás
foci alsós és felsős II. hely, kézilabda 1. hely. Legjobb
kapus Horváth Barbara, a gólkirályok: Skrapits
Klaudia és Kozma Dorina.

Versenyek
– Egészségnevelési, csecsemőgondozási és elsősegélynyújtó versenyen minden alkalommal a Vk tagjai
vettek részt.
– A büki tanulmányi versenyen matematikából első
helyezést ért el Schlaffer Daniella, de szépen szerepelt
Skrapits Róbert is. Harangozó Flóra nyelvtanból,
Stankovits Borbála szövegértésből lett második. Szépen
helyt álltak: Handler Márkó, Kelemen Patrícia, Gaál
Szebasztián.
– Szintén Bükön szerepeltek vers- és prózamondó
versenyen tanulóink. Schlaffer Daniella arany, Gaál
Bianka ezüstérmes lett. Garger Anna és Schlaffer Klaudia
arany minősítést kaptak. Ezüst minősítést kapott
Harangozó Flóra és Stankovits Borbála.
– Az Ambrózy versmondó versenyen Schleffer Daniella,
Timár Anna Zorica és Handler Márkó is különdíjat
kapott. A felsősök közül Pataki Anna szerepelt. Skrapits
Evelin II. helyen végzett.
– A Martineum versmondó versenyen Skrapits Evelin
különdíjat kapott.
– A Gazdag Erzsiről elnevezett versenyen Schlaffer
Daniella és Tóth Melani vettek részt.
– Az iskolai Benedek Elek mesemondó verseny
résztvevői és eredményei: Handler Márkó, Kelemen
Patrícia, Tóth Meláni, Gaál Szebasztián, Timár Laura, Gaál
Bianka, Palkovics Blanka, Schlaffer Daniella, Timár Anna
Zorica, Schlaffer Kaludia. Klaudia I., Márkó II., Anna III.
helyen végzett.
– A Nakovich Szépkiejtési és Szavalóverseny résztvevői
és eredményei: Handler Márkó II. hely, Skrapits Iván,
Papp Laura, Iszak Zsófia III. hely, Schlaffer Klaudia I. hely,
Timár Laura III. hely, Vujcic Luka III. hely, Garger Anna
III. hely, Garger Martin III. hely, Pataki Anna, Hoós Bálint 

Osztályprogramok:
Az elsősök és a másodikosok az iskola valamennyi
programján nagyon lelkesen vettek részt.
A 3. osztály megismerkedett a gyümölcssaláta készítéssel, ellátogatott a Savaria múzeumba és részt vett a
Hogya Ferenc által vezetett kézműves foglalkozáson.
A 4. osztály megtekintette a Jégkorszak című kiállítást,
az Amália című előadást a Mesebolt Színház előadásában, és részt vettek Devecseri László rendhagyó irodalomóráján. Mi van a puttonyban? címmel Mikulásváró ren dezvényen jártak és megrendezték a suli sirató bulit is.
Az 5. osztály teadélutánokon igyekezett még jobb
közösséggé válni. Ősszel kerékpártúrát szerveztek
Ausztriába, az iskolai színházlátogatásokon vettek részt.
A 6. osztály programjai közt rendhagyó irodalom és
történelemóra, korcsolyázás, betlehemezés, színházláto gatás, ádventi vásár szerepelt.
A hetedikesek megismerkedhettetek a Pályaválasztási
vásáron a megye középiskoláival és jártak múzeumban
is. Nem maradt el a szokásos ajándékozás, filmvetítés,
korcsolyázás sem.
A 8. osztály a Pályaválasztási Vásár és a középiskolai
nyílt napok mellett az utolsó évben sem hagyta ki a karácsonyi ajándékozást, a korcsolyázást és a közös filmvetítést.
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 - A regionális horvát nyelvi verseny eredményei:

-

-

Schlaffer Daniella I. hely, Timár Anna Zorica I. hely, Papp
Laura IV. hely, Iszak Zsófia II. hely, Skrapits Klaudia I.
hely, Papp Tamás III. hely
A Grajam dalversenyen Timár Laura ezüst és bronz
minősítést, Szabó Barbara aranyat, Pataki Anna ezüstöt
szerzett. Szépen helyt állt még Szabó Blanka is. A
lányokat júliusban még egy CD felvétel is várja.
Sokszor szerepeltek tanulóink a közlekedési versenyeken is: Handler Márkó, Gaál Szebasztián, Timár Anna,
Wágner Kevin.
Katasztrófavédelmi versenyen is jártak tanulóink:
Haklits Anna, Skrapits Klaudia, Gaál Ádám, Papp Tamás.
Nagyon sok rajzos verseny, pályázat is volt ebben az
évben. Tóth Melani, Timár Anna, Jurasits Fanni és
valamennyi alsós osztály dicséretet érdemel. Anna egyszer első helyezést ért el,egyszer pedig különdíjas lett,
Fanni pedig különdíjas lett a rajzpályázaton.
A Papság éve alkalmából kiírt pályázaton Jurasits
Ákos I. helyen végzett, a 7-8. osztályosok fotóalkotása
pedig különdíjat kapott.
A sport terén sok szép eredményt tudhatunk magunkénak. Ezek közül a legfontosabb a Nemzetiségi Kupa.
Nagyon örültünk az első helynek.
A kisiskolák diákolimpiáján szinte minden alkalommal részt vettek diákjaink nemcsak fociban, hanem
kézilabdában is.

- Halkits Anna az országos atlétika versenyen 16. helyen
végzett.
- Ezúton gratulálunk valamennyi focistánknak, akik az
egyházmegyei döntőben is szépen helyt álltak és I. helyen végeztek.
- A házi, háromfordulós matematika versenyen 39 tanulónk vett részt.
A helyezettek:
5. osztály: Kozma Zoltán I. hely, Gaál Roxána II. hely,
Potzmann Bettina III. hely;
6. osztály: Potzmann Márk I. hely, Udvardi Péter II. hely,
Wágner Kornél III. hely;
7. osztály: Henits Balázs I. hely, Haklits Anna II. hely,
Wágner Richárd III. hely;
8. osztály: Kozma Dorina I. hely, Papp Tamás II. hely,
Windisch Norbert III. hely.

ISKOLAI HÍREK

Ebben a tanévben 183 tanítási napot töltöttünk el együtt,
de ezen kívül több kirándulás, közös program, verseny is
várta tanulóinkat. Mint látható, a felsorolás hosszú, de
lehet, hogy még így sem teljes. Ha valakit kihagytunk,
attól elnézést kérünk. Öröm számunkra, hogy ilyen eseménydús évet zártunk, de ez azt is jelentette, hogy
rohanás volt ez a tanév (is). Diákjainknak is fel kellett
kötni a nadrágot, hogy a tanulás mellett a többi helyen is
bizonyítani tudjanak. Szerencsére a többségnek sikerült.

Dicséret illeti mindazokat, akik kitűnő vagy jeles bizonyítványukkal megerősítettek minket abban, hogy
tanulni egy falusi iskolában is lehet és érdemes. Dicséret
és elismerés azoknak, akik a versenyeken öregbítették
iskolánk hírnevét. Köszönet azoknak, akik értékelték a
felnőttek erőfeszítéseit és munkáját, ami egy-egy
program megszervezéséhez szükséges volt.
Köszönet a pedagógusoknak a kitartó és lelkiismeretes
munkájukért, a technikai dolgozóknak a melegért és
tisztaságért, az Önkormányzatnak azért, hogy még
mindig működünk (bár kevés a gyerek), a Kisebbségi
Önkormányzatnak az anyagi támogatásokért, az egészségügyi dolgozóknak, hogy őrködnek az egészségünk
felett, no és a szülőknek azért, hogy segítik gyermekeiket
(és ezáltal minket is) a tanulásban. A Szülői Közösség
anyagi támogatása nélkül nehezen valósulnának meg a
programok is.
A jövő tanévben azért van még mit tenni-, de ezzel ne
szomorítsuk el az alig megkezdett nyári szünetet. Majd
visszatérünk rá szeptemberben.
A nyár legyen a pihenés, feltöltődés, családi
programok ideje. Ehhez kívánunk mindenkinek szép
nyarat, kellemes élményeket!
Paukovitsné Horváth Edit

100 ÖTÖST ELÉRT TANULÓK
A 2009/ 2010-ES TANÉVBEN

Skrapits Evelin, Skrapits Klaudia, Kozma Dorina,
Kelemen Patrícia, Schlaffer Daniella, Timár Anna
Zorica, Skrapits Róbert, Frányi Ádám,Garger
Martin, Wágner Richárd, Tóth Meláni, Handler
Márkó, Horváth Barbara, Timár Dávid, Harangozó
Bálint, Schlaffer Klaudia, Palkovics Imre, Gaál
Ádám, Henits Balázs, Palkovics Blanka, Gaál
Roxána, Hoós Bálint, Windisch Barbara, Skrapits
Dániel, Haklits Anna (200!)

Petroviski glasnik
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„Krisztus hűsége, a papok hűsége”

Ezzel a mottóval hirdette meg a szentatya a Papság Évét 2009ben, Vianney Szent János, franciaországi Ars plébánosának
halálának 150. évfordulója kapcsán. S idén Jézus Szent Szíve
ünnepén zárták le ünnepélyesen ezt a meghirdetett emlékévet
Rómában.
Helyi szinten ehhez volt köthető a papokért, papi hivatásokért végzett közösségi imánk a szentáldozás után. Sokan
megtanulták és mondták a közösségben. Ezt természetesen
lehet és érdemes folytatni magánimáinkban, hiszen tapasztalva a paphiányt és a feladatok fokozott tömegét, nem árt, ha
ma is lesznek, kik beállnak „az Úr szőlőjébe”.
A Papság Éve kapcsán szeptembertől május végéig a szombati ministránspróbák alkalmával 1-1 szenttel ismerkedhettek
a jelenlevő gyerekek. Az életrajz megismerése, füzetbe való
leírása után játékos vetélkedőkben mérhették össze ügyességüket a fiatalok, amelyek során értékes pontokat szerezhettek. Ugyanígy pont járt a hajnali misékért, májusi litániáért,
vagy éppen az októberi rózsafüzérekért. 44 gyermek vett részt
ebben a pontgyűjtésben, akik közül 199 ponttal Timár Dávid,
195 ponttal Timár Laura és 185 ponttal Skrapits Róbert lettek a
dobogósok. Szorgalmuk jutalmául 1 kirándulást nyertek
Ausztriába a meseparkba, amire a nyár folyamán kerül majd
sor. A többiek se keseredhetnek el, hiszen múltunk, szentjeink
életének ismerete biztos segít abban, hogy mi magunk is igyekezzünk ezen, a szentté levés útján járni.

Petroviski glasnik

Itt szeretném bátorítani a kedves szülőket, nagyszülőket,
hogy a nyári vakációban több lehetőséget biztosítsanak a gyermekeiknek, unokáiknak, hogy a hétköznapi szentmisékre is
eljussanak gyakrabban. Biztos emlékeznek rá, én már csak az
elbeszéléseikből, hogy mikor a mai szülők, nagyszülők voltak
iskolások, a hétköznapi szentmise a napirend része volt itt.
Szép lenne ezt a jó hagyományt ápolni.

A ministráns fiúk focicsapata ismét szépen teljesített a futballpályákon, hiszen mind a plébániánk falvai, mind a kerületi, mind az egyházmegyei bajnokságon elhozták az aranyérmet. Külön öröm volt, hogy egyértelmű volt számukra, hogy a
siker után az esti szentmiséken hálát adunk a Jó Istennek a közös szentmisében. Hiszen a kéréseink mellett kell, hogy mindig helyet kapjon a hálánk, köszönetünk is.
A Papság Évének helyi szinten történő lezárása kapcsán készült el az idei búcsúi ünnepre az az emléktábla, amely a
Szentpéterfán szolgált, ide kinevezett plébánosoknak állít emléket.
Végezetül szeretném még egyszer megköszöni annak a sok
nagylelkű adományozónak az önzetlen segítségét, akik kivették részüket, s adakoztak az árvízkárosult honfitársaink meg segítésére. Isten fizesse meg sokszorosan!
Tamás atya

ELSŐÁLDOZÁS

ÜGYELETI REND

Értesítjük a Tanulóinkat és Szüleiket, hogy iskolánkban
2010. július 1.– augusztus 23. közötti időszakban ügyelet működik. A kijelölt időpontban kérhető szükség szerint
iskolalátogatási igazolás is.

Gyermekeink számára az esztendő egyik legjelesebb
napját jelentette május 2-a, egy fontos megállót hitéletükben. Hétről hétre buzgón készültek arra, hogy első alkalommal magukhoz vegyék Krisztus szent testét. A lel kipásztorok áldozatos munkájának köszönhetően gyermekeink megérettek arra, hogy kis szívükbe fogadhassák az Úr Jézust.
Az első szentáldozáshoz járult gyermekek névsora:
Garger Anna, Henits Kristóf, Hoós Áron, Jurasits Ákos,
Kurucz Amália, Németh Dzsenifer, Pataki Ádám, Schlaffer
Klaudia, Skrapits Bálint, Skrapits Laura, Skrapits Olivér,
Vujčić Luka, Wágner Kevin.
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2010. 07. 07.
2010. 07. 21.
2010. 07. 28.
2010. 08. 04.
2010. 08. 11.
2010. 08. 19.
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9.00–14.00
9.00–14.00
9.00–14.00
9.00–14.00
9.00–14.00
9.00–14.00

Timárné Skrapits Anna
Palkovicsné Takács Blanka
Geosits Lászlóné
Geosits Lászlóné
Timárné Skrapits Anna
Palkovicsné Takács Blanka

Paukovitsné Horváth Edit
igazgató
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Pismo Katarini...

Parvi put su naša starina iz Hrvatskoga u Petrovo Selo došla
nigdi okol lita1545-oga. Vjerovatno se to zgodalo kad su
člani plemićke familije Erdődy pobigli pred Turki koji su
napadali Moslavinu na jugu i preselili se na sjever i u
Petrovo Selo. Naš vlastiti Petroviski govor je tako uz male
promjene ostal isti kod i jezik na kojem su se pominali u
Hrvatskoj na jugu pred već od 500 lit. U tu dob kad se je ta
rana selidba zgodala Eberava a tako i Petrovo Selo su bili
pod rukom familije Zrinski. I tako, sve što su plemićke familije Zrinski i Erdődy dilale kroz historiju imalo je veliko
značenje ne samo za povijest Hrvatske i Vugarske, nego i za
povijest Petrovoga Sela.
Sada ćemo skočiti u jedno drugo vrime, podnoć 29. april
1671 lita, kad je grof Petar Zrinski napisal divno pismo svojoj
ženi Katarini. To je jednostavno pismo, ali je ostavilo duboki
trag u svisti Hrvatskoga I Vugarskoga naroda.
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suprot Habsburske monarhije, da se oslobodu zemlje pod
korunom kralja Štefana od stranjskih uticajov.
Glavni vođe urote su bili ban Nikola Zrinski i palatin
Ferenz Wesselényi . Hudo su jim se pridružili i drugi
nezadovoljni velikaši iz Hrvatske i Vugarske, a med njimi i
Fran Krsto Frankopan i brat od Nikole, Petar iz Hrvatske, i
iz Vugarske princ od Siebenbürgena Ferenz Rakoczy, vrhovni sudac vugarskoga suda, Ferenc Nadasdy, Estergomski
nadbiskup Gyorgy Lippay i Erazmo Tatenbach, feudalni
gospodar Štajerske. Ta urota je već lit durala, ali jednoć se

„Moje drago serce.
Nimaj se žalostiti zverhu ovoga moga pisma niti burkati. Polag
Božjega dokončanja sutra o desete ore budu mene glavu sekli, i
tulikaj še naukupe tvojemu Bratcu. Danas (s)mo mi jedan od
drugoga serčeno prošćenje vzeli. Zato jemljem ja sada po ovom
listu i od tebe jedan vekovečni valete, Tebe proseči ako sam te u čem
zbantuval aliti se u čem zameril (koje ja dobro znam) oprosti mi.
Budi bog hvaljen, ja sam k smerti dobro pripravan niti se plašim.
Ja se ufam u Boga vsamogućega koji me je na ovom svitu ponizil,
da se tulikajše mene hoće miluvati, i ja ga budem molil i prosil
(komu sutra dojti ufam se) da se mi naukupa pred njegovem
svetem thronušem u dike vekovečne sastanemo. Veće ništar ne
znam ti pisati, niti za sina za druga do končanja našega
siromaštva. Ja sam vse na Božju volju ostavil. Ti se ništar ne
žalosti ar je to tak moralo biti. U novom Mestu pred zadnjim
dnevom mojega zaživljenja, 29 dan aprila meseca o sedme ore
podvečer, leta 1671. Naj te Gospodin Bog s moju kćerju Auroru
Veroniku blagoslovi.
Groff Zrini Petar „

Smrt Zrinskog i Frankopana bila je veliki zgubitak za
Hrvatsku jer su ni bili vođe hrvatskoga plemstva. Svu imovinu od Petra Zrinskog su zeli, a uprav to se je zgodalo i
Frankopanima. 10 lit za tim, prik 2000 Hrvatskih i Vugarskih plemićov su zaparli a njihovu zemlju su zeli Habsburgi.
I zano se pitamo. Što se je to pred njim zgodalo što je otpeljalo do ubistva Petra Zrinskog i njegovih pajtašov plemićov?
Sve se je začelo prvoga augusta 1664 lita sa Szent
gotthardskom bitkom, to je bila velika pobjeda Habsburških
snaga koje su se borile suprot Otomanskih Turkov. Ali na
misto toga da do kraja potuču Turke, kralj Habsburg je
sustavil boj i začel je pregovore o miru s Turki, sve se je
zgotovilo sa sramotnim Vašvárskim mirom.
Bilo je čuda frakcijov nutar monarhije kojima se ni vidlo
da su Habsburgi mir potpisali s Turki kad su znali da je sad
bila lipa prilika da se iskoristi vojna moć i da se riši problem
s Turki. Čudami su to verovali da je takov mir zano najpar
došal kad se je tako mogla podsić snaga Hrvatskih i
Vugarskih velikašov. Ni velikaškim hrvatskim familijam
Zrinski i Frankopan se ta mir ni vidil, i bili su razočarani što
jim se ni nagodalo da u ovoj lipoj priliki potiraju Turke iz
cile Hrvatske i Vugarske zemlje. I tako se je začela urota
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izaznalo za nju, Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan su morali projt na Habsburški kraljevski sud. Rekli su jim da
moraju molit Cara Leopolda za milost pak da će jim bit oprošćeno. Ipak, u ta moment kad su Petar i Fran Krsto u Beč
zašli, zaparli su je u tamnicu. Za brzim suđenjem zaparli su
ih u kraljevsku tamnicu u Bečko Novo Misto. Petar Zrinski i
Fran Krsto Frankopan su si glave izgubili 30. aprila 1671 lita.
Ferenc Nadassdya su smaknuli isti ta dan, a Tattenbacha su
zgotovili 1. decembera 1671.
Po smrti muža, Katarina, simbol hrvatske strašne
sudbine, je bila poslana na sud u Beč i na silu su ju otprimili
u samostan u Grac kadi je živila do svoje smrti koja ju je
ulovila 16. decembera 1673.
„Tuge moje tuge“
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Levél Katalinnak

Horvát őseink első csoportja 1545 körül érkezhetett
Szentpéterfára. Ez valószínűleg akkor történt, amikor az
Erdődy nemesség leszármazottai a törökök déli moszláviai
invázója elől menekültek és Észak felé, majd Szentpéterfára
vándoroltak.
A mi péterfai dialektusunk feltehetőleg ugyanabból a
nyelvből származik, amit több száz évvel ezelőtt beszéltek
ezeken a déli horvát területeken.
E korai bevándorlás idején a monyorókeréki uradalom és
Szentpéterfa úgyszintén a Zrínyi család birtoka volt. Tehát a
Zrínyi és az Erdődy nemesek tevékenysége történelmi jelentőséggel bír nemcsak Horvátországra és Magyarországra
nézve, de Szentpéterfa történetében is.
Most figyelmünket egy másik időszakra fordítjuk, 1671.
április 29-e éjjelére, amikor gróf Zrínyi Péter egy csodálatos
levelet írt feleségének, Frangepán Katalinnak. Ez egy egyszerű levél, de ugyanakkor mély benyomást gyakorolt a horvátok és a magyarok emlékezetére.

A Zrínyi és Frangepán horvát nemesi családok különös
megvetéssel tekintettek a szerződésre, s csalódottak voltak
mert meghiúsult az ottománok teljes mértékben történő kiűzése a magyar és a horvát területekről. Tehát elkezdték az
összeesküvést a Habsburg Monarchia ellen, hogy megszüntessék az idegen befolyást a Királyi Magyarországon. Az
összeesküvés fő vezetője Zrínyi Miklós bán és Wesselényi Ferenc nádor volt.
Hamarosan más elégedetlen nemesi családok is
csatlakoztak hozzájuk Horvátországból és Magyarországról, köztük Frangepán Ferenc Kristóf és Zrínyi Péter
Horvátországból, illetve a magyar nemesség közül Rákóczi
Ferenc erdélyi fejedelem, Nádasdy Ferenc, a Magyar Bíróság
főbírója, Lippay György esztergomi érsek és Erasmus
Tattenbach egy földesúr Stájerországból.
Az összeesküvés még évekig folyatódott, de mikor lelepleződött, Zrínyi Pétert és Frangepán Ferenc Kristófot a
Habsburg Császári Bíróságra rendelték, s megmenekültek
volna, ha kegyelemért folyamodtak volna I. Lipót császárnál. Viszont amint Péter és Ferenc Kristóf megérkeztek
Bécsbe, letartóztatták őket. A bírósági tárgyalást követően
bebörtönözték őket a bécsújhelyi királyi tömlöcbe, majd
pedig 1671. április 30-án mindkettőjüket lefejezték. Nádasdy
Ferencet szintén aznap végezték ki, Tattenbachot pedig
1671. december 1-jén.
Férje halálát követően Katalint, mint Horvátország sorsának legfőbb szimbólumát, visszavonultságra kényszerítették a grazi kolostorba, ahol 1673. november 16-án bekövetkezett haláláig élt.
Steve Geosits

»Anna Catharina,
én gyönyörűségem. Midőn ezeket olvasod, a sírástól magadot
megtartóztassad. Holnap tíz órakor nekem s a te bátyádnak fejünk
elvétetik. Ma egymást megölelgetvén, egymástól elbúcsúztunk,
azért tőled is e világon örök búcsúmot veszem. Megbocsáss, ha
(mely is tudom, hogy megtörtént) tégedet megbántottalak. Legyen
Istené a dícsíret, a halálra mind bátor s mind kész vagyok, és hogy
semmit ne irtózzam, az Istenben való erős bizodalom munkálódja,
aki nekem életet adott, nékem meghalónak irgalmasságát nyújtja.
Ő szent felségit én, akihez holnapi napon menni bízom, szüntelen
azon kérem, hogy a boldogult lelkek dicsőségiben veled együtt az ő
látásával örökké gyönyörködjünk. Egyebeket vagy az édes fiamról,
vagy a mi jovainknak rendelése felől hogy mit írjak, nincsen,
mindeneket én az Isten akaratjára bíztam. Mégis azon kérlek, a
sírástól megtartóztassad magadot, ezt a kételemség parancsolta.
Bécsújhely, az én halálom előtt való napon, die 29. Aprilis, estvén
7 órakor 1671. esztendőben. Neked Isten, és az én édes
leányomnak, Auróra Veronikának minden jóval legyen!«

Nagy meglepetés volt számunkra, amikor tudomásunkra
jutott, hogy falunk szülötte a fiatal Iszak Péter versírással is
foglalkozik. Fogadják sok szeretettel egyik versét, amelyet ő
választott a Glasnik olvasói számára.
Elmúlt egy újabb nap,
Elmúlt egy élet.
Teleírt sok színes lap,
Már összeállt a képlet.
Ősz szakállad leng a szélben,
Az arcod már csupa ránc.
Mint a csillagok a sötét éjben,
Meg nem szűnő tüzes tánc.
Életed alkonyán végre,
Megérted a meséket.
Mit elmondtak évről-évre,
Már tudod,hogy mi az élet.
A halál küszöbén állva,
Remegő kezekkel.
E világot bejárva,
Tele sok emlékkel.
Felnézel az égre,
Kinyújtod a kezed.
Emlékezve sok jó emberre,
Itt hagyod a lelked.
Elsuttogja helyetted,
Hogy miért szép az élet.
Hogy ne feledjenek soha téged,
Majd ők is megértik a meséket.

Zrínyi és Frangepán halála nagy veszteség volt Horvátország számára, mivel ők voltak az ország nemességének a
vezetői.
Zrínyi Péter birtokait, melyek tulajdonképpen a Frangepánokhoz tartoztak, elkobozták. Az elkövetkező 10 évben
több mint 2000 horvát és magyar nemest tartóztattak le és
földjeiket elkobozták a Habsburgok.
Tehát felmerül a kérdés, hogy mely körülmények vezet tek Zrínyi Péter és nemes társai kivégzéséhez?
1664. augusztus 1-jén kezdődött a szentgotthárdi csatával, amely az ottomán törökök ellen harcoló Habsburgok
számára döntő győzelem volt. Viszont a Habsburg királyság
ahelyett, hogy fenntartotta volna kezdeti győzelmét és folytatta volna a katonai hadműveleteket, úgy döntött, hogy
rögtön beszünteti a harcokat és elkezdi a törökökkel a béketárgyalást, mely a szégyenletes vasvári békével érte el csúcspontját. A Monarchián belül számos frakció elvetette a
szerződést, mivel a Habsburgoknak nyilvánvalóan katonai
előnyük volt abban az időben, mikor ezt aláírták. Sokan úgy
gondolták, hogy a szerződés célja az volt, hogy „aláígérjen”
a horvát és magyar nemesség hatalmának.
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A Ljubičica kórus hírei

Beszámoló a szentpéterfai
Ljubičica Horvát Kórusegyesület
2009. évi gazdasági tevékenységéről

A tavaszi időszakban kórusunknak szép alkalmak adódtak a
fellépésekre.
Az első – április 10–én – nem is szereplés, hanem
köszöntés volt: 100. születésnapját ünneplő Molnár
Ferencnének, Lola néninek énekeltünk a családja által
Szentpéterfán szervezett ünnepségen. Megható érzés volt e
nem mindennapi eseményen részt vennünk.
Április 18-án Pornóapátiba utaztunk, mert idén ott volt a
Tamás atyához tartozó hat falu kórusainak a találkozója. Már
az első alkalommal beigazolódott, hogy jó ötlet volt évente
változtatni a hangversenyek helyszíneit. A pornóapátiak
szeretettel fogadták a résztvevőket, és felemelő érzés volt
abban a templomban énekelni, amelynek tornyában az
ország legrégebbi harangja lakik.
Május 15-én a Baranya megyei Kökénybe utaztunk a
zenészekkel, ahol a magyarországi Najselo – falvak találkozója volt. Az egésznapos, rettenetes mennyiségű eső egyaránt nehéz feladat elé állította a szervezőket, a fellépőket és
a vendégeket, a rendezvényről mégis szép emlékekkel
tértünk haza.
Május 30-án az itthoni hősök napi ünnepélyen énekeltünk. Megemlékező beszédet Kohuth Miklós polgármester
mondott. A műsort átélt szavalatával Pataki Anna és
Skrapits Evelin, pompás trombitaszólójával pedig Pintér
Vivien gazdagította.
Július elején még három szereplés vár ránk, majd
következhet a nyári szünet.
Kocsis Jolán karvezető

Med kulisami…

Zopet je edno lipo, u nastupi bogato
vrime za nami i moremo reč, da nam je
Plavi miš sriću donesal. Na početku smo
se maru bojali, te li ljudi razumit glavnu
misal ove igre, al kad smo u Hercegovcu
ur na početku čuli smih i pucanje, znali
smo da će sve u redu bit. Ni vo bila parva prilika, da smo u Hercegovcu imali
premijeru, na znamenitom igrokazačkom festivalu. Na edan kraj je laglje u
tudjini igrat, kadi nas ne poznaju, a na
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drugi kraj je veliko
izazivanje nakovoj
publiki kazat, kuja
ne pozna naš petroviski jezik. Ovo lito
smo sriću imali:
jako čudami su nas
bili pogledat, od
početka su se smijali, dobru kritiku
smo dobili, a s
drugimi grupami
smo se do zore
zabavljali na lipu
hrvatsku mužiku.
U marciušu smo
bili pozvani – kot
svako lito – u
Nardu, Gornji Četar, Hrvatski Židan,
Sambatel i Budimpeštu. Svagdir su nas
srdačno primili, nagostili, čudami su bili
najgerasti na Plavoga miša.
Na Vazmeni pondiljak smo i na domaći daska pokazali naš novi-stari
igrokaz. Otpodne, na „glavnoj probi“
nisu bili uprav čudami, al uvečer se naš
veliki kulturni dom čisto napunil. I mi
smo se jako dobro čutili za kulisami, kad
smo čuli kako se smije i puca naša do-
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maća publika. Jako nam je dobro spalo!
Nis zaman tako pisala na početku, da
nam je Plavi miš sriću donesal, kad smo
za dvajset lit parvi put dobili poziv u
Pečuh, u Hrvatsko kazalište. Ni malo
dilo, da smo uprav ovo lito dospili tamo, kad je ta lipi varoš nastal glavni
grad kulture u Europi. Kako su nas
ljubezno primili i nagostili, za to se ne
more riči najt. Da smo drugi dan i
Munkacsijevu trilogiju mogli pogledat,
to je zaistinu zvanaredni doživljaj bil za
sve nas. S otim obećanjem smo se dovezli domon, da te nas svako lito pozvat u
Hrvatsko kazalište. Ćemo vidit!
Naše društvo neće imat dugoga
počivka u liti, večkrat imamo kakovu
lipu priliku, da se svi skupa najdemo.
Al što je najvažnije, ur se sad moramo
pripravljat na naš jubilej. Na početku
novembera će igrokazačko društvo
svečevat 20. lit svojega postojanja. Na
tu priliku bi rad pozvali naše prijatelje
iz Hercegovca, Pinkovca, Hrvatskoga
Židana i sve bivše i sadašnje igrokazače
iz Petrovoga Sela. I samo po sebi
razumljivo sve Vas, dragi Petrovišćani!
Ana Škrapić-Timar
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U KOLO

Lito je. Istina, sve maru smišno ide. Edan dan smo si
kurili, a drugi dan je ciger splazal gori do 30 gradov, i
od nidob se naši tancoši duplasto potu na proba.
Protuljićni miseci su dost mirno protekli, imali smo
vrimena na probe, na ofriščanje koreografijov. 25. aprila smo isto tako kot pred dvimi liti s Genčkimi tancoši
u Zalaegersegu bili na Lončarskim danima, kadi smo
vuru-vuru programa dali a na kraju smo naš skupni
tanac pokazali Zalabčanom.
Na sridini majuša smo začeli konkretizirat našu novu
koreografiju: Petrovisku svadbu. Za pomoć smo pozvali dva stručnjake (szakerto): Šandora Horvatha, etnologa iz Narde, koji nam je kol sabiranja starih jačkov i
veršov pomagal, i koreografa Đurija Jeranta iz Peča,
koji je novi tanac skupa vrigal iz materijala kojega je od
nas dobil. Polig nji nam je na velikoj pomoći bil video
petroviske svadbe, koju su naši igrokazači pokazali
pred par liti, i naravno one maru zrilije žene, koje su
došle na naše sastanke, i izmešovale su nam sve na što
se spomenu iz svadbov starih časov. Prezentacija nove
koreografije će bit na Petno festivalu u nedilju 4. juliuša.
U majušu smo oš na dvi misti bili. 23. u Genči na
regionalnoj folklornoj smotri, kadi smo se s Šokačkim

svatovcem pokazali, isto tako kot i 29. u Gornjem
Čataru na Hrvatskom danu.
I zašli smo do juniuša, do pravoga litnjega miseca, u
kojem smo isto dva put bili nastupit. 13. u Nardi na
Danu sela, i 19. u Plajgoru kadi smo po maši i prošeciji kroz selo pokazali naš kratki program.
Kot tamburaš moram ovde spomenut edan važan
događaj u žitku naših mužikašev. Naši tamburaši,
zvani Koprive dobili su poziv u Vinkovce (Hrvatska)
na tamburaški memorijalni festival Hrvoja Majića.
Spomenuti gospodin je bil primaš Zlatnih Dukatov, i
koji je na žalost rano umadl, i kojemu su zatim u
spomen napravili edan festival. Svako lito na njegov
rođendan pozovu najbolje taburaše iz cile Hrvatske da
se spomenu na pokojnoga primaša. Ovo lito su i nas iz
Petrovoga Sela pozvali da s našom mužikom obogatimo program. Mislim i u ime drugih morem reć da nam
je to u našoj tamburaškoj karijeri do sad najvekše priznanje bilo.
Dragi Petrovišćani, čekamo vas na Petno festivalu
3-4 juliuša, kadi ćete polag dobre mužike i naše tancoše
moć vidit s novom koreografijom.
aha

ZVONKO BOGDAN
NA PETNO FESTIVALU
Kad gledate plakatu ovolitašnjeg Petno festivala kvizno ćete čudami pitat u sebi: a gdo je
ta Zvonko Bogdan. Tamburaš. I to najvekši.
Iako ne gusla na tambura, oš nek moremo
reć za njega da je on otac tamburaške
mužike.
Zvonko Bogdan se 1942. lita rodil u Somboru, u Vojvodini, i po škola si je hudo
našal svoj put: postal je jačkar i muzičar, koji je narodnu mužiku vrigal gori na edan
drugi nivo. Htil je vik pokazat ta šareni svit ljudi u Vojvodini od Cigana, prik Vugrov i
Slovakov do Švabov. U svoju mužiki, što je kasnije i sam začel pisat, vik je vrigal ništo
maru iz voga šarenila.
Čezavih skoro sedamdeset lit je jako čuda jačkov sabral, zapisal, ili sam napisal.
Kvizan sam da čudami poznate njegove jačke, nek ne znate da je je on prvi put najačil
na gramafonsku ploču, koje su nigda-nigda i k nam zašle. Prik njega su postale poznate jačke kot U tom Somboru, Evo banke cigane moj, Fijaker stari, Ej mati i druge.
Čez karijeru je ih jako puno i sam napisal, koje su i dan-danas tamburaški evergreeni
kot na peldu Kraj jezera, Jedan stari kontrabas, Ej salaši, al i one su ur šlageri
nastale, koje je nek u zadnji par lit napisal: Prošle su mnoge ljubavi, Ko te ima taj te
nema i druge. Strašno je rad imal vugarske romanse s početka 20. stoljeća, koje je
presadil na tambure s hrvatskimi riči. Čudami već u Hrvatskoj ili u Srbiji gor ne znaju
da su Nema ljepše djevojke (A cigányok sátora), Moja mala nema mane (Szép a
rózsám nincs hibája), Ako si ti pupoljak od ruže (Fa leszek ha fának vagy virága) u
originalu vugarske.
Na Petno festivalu te ga pratit najbolji tamburaši iz Vojvodine, pravi majstori, a mi
ćemo uživat u lipim jačkama, u glasu naseviake mladog Zvonka Bogdana.
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Ezüstérem, kupadöntő, főtábla

Néhány srác sok-sok évvel ezelőtt álmodott egy merészet.
Szerettek volna egy olyan eredményt letenni az asztalra,
amelyre évek múltán is büszkék lehetnek. A cél felé vezető út
rögös volt, és a cél sokszor nagyon távolinak, sőt, nemegyszer
elérhetetlennek tűnt – voltak bizony, akik lemorzsolódtak a
„harcban”. Az évek teltek, a társaság pedig lassan igazi, nagybetűs CSAPATTÁ formálódott, barátságok szövődtek. A srácok pedig – akik közül néhányan egy kicsit megöregedtek –
egyszer csak azt vették észre, hogy már nem csak a győzelmeket, a pontokat hajszolják vasárnaponként, hanem egymásért is küzdenek, ha kell, a vérüket adják a másikért. Ilyen
közösségben pedig szinte magától jönnek az eredmények. És
nyugodt szívvel mondhatom: a 2009/2010-es szezonban jöttek
is a jobbnál jobb eredmények – olyan eredmények, amelyre
évek múltán is büszkék lehetünk. Teljesítettük tehát a saját
magunk által megfogalmazott célkitűzést. A végiggürcölt
meccsek utáni diadalüvöltés pillanatát, a közös ünneplések
mámorát, a győzelem megunhatatlan, sokszor megízlelt
zamatát már nem veheti el tőlünk senki. Kőkeményen
S TAT I S Z T I K Á K

Góllövőlista (bajnoki): 1. Wágner Szabolcs 12 gól, 2. dr. Csatár Miklós 11, 3.
Szimán Bálint 9, 4. Kovács Balázs 8, 5. György Tibor 6, 6. Stieber Gábor, Varga
András 3-3, 7. Barilovits Zoltán, Boros Dávid, Jurasits András, Tóth Szabolcs 1-1.
Góllövőlista (kupa): 1. dr. Csatár Miklós 4 gól, 2. Wágner Szabolcs 3, 3. Varga
András 2, 4. Geosits István, Jurasits András, Tóth Szabolcs 1-1.
Játszott meccsek száma: 30 mérkőzés: Juranovits András, Kovács Balázs,
Wágner Szabolcs. 29: Leidli Géza, Szimán Bálint. 26: dr. Csatár Miklós, Vörös
Szabolcs. 25: Teklits Péter, Tóth Gábor. 24: Jurasits András, Hujber Zsolt. 22:
Barilovits Zoltán. 15: György Tibor. 14: Varga András. 12: Tóth Szabolcs. 9:
Boros Dávid. 7: Stieber Gábor, Tóth Attila. 5: Geosits István. 2: Gyöngyösi Attila,
Geosits Bertalan. 1: Skrapits Ferenc.

Idén sem maradt el
a Szentpéterfa-kupa

A Szentpéterfai SE idén is megrendezte hagyományos, szezonzáró kispályás labdarúgótornáját. A Szentpéterfa-kupa egyre népszerűbb, hiszen ezúttal már 12 csapat nevezett.
Az erőpróbát a főként ifj. Varga András
gólerős játékára építő Kispad gárdája nyerte.
Érdekesség, hogy a formáció már sok-sok éve kísérletezett egy
jó eredmény elérésével, ezúttal végre sikerrel járt az
erőfeszítésük. Az eddig Vaddisznóbikák néven induló, ám
ezúttal „Egyszerűen k. jó csapat!” elnevezést választó gárda
viszont minden évben a dobogó valamelyik fokán végzett, most
éppen ezüstéremig jutott a társaság. Ez az eredmény főleg
annak tükrében kiváló, hogy a csapat szűk kerettel, és az előző
napi éremosztó ünnepség fáradalmival a lábában, a gyomrában,
a fejében harcolta végig a tornát. A nap meglepetését a Retrofit
gárdája okozta, amely kiváló csapatszellemének köszönhetően,
papíron nála jóval erősebb együtteseket maga mögé utasítva
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megdolgoztunk azért, hogy idáig eljuthattunk: a bajnokságot
másodikként zártuk, döntőt játszottunk a Vas Megyei Magyar
Kupában, és feljutottunk a Magyar Kupa országos főtáblájára.
Ebben a szezonban 36 tétmecset játszottunk, és mindössze
ötször (!) kaptunk ki. Ez az eredménysor önmagáért beszél. És
tegyük hozzá, mindezt úgy értük el, hogy sérülések
szempontjából kegyetlen évünk volt. Kulcsemberek – Tóth
Szabolcs, dr. Csatár Miklós, Tóth Attila – dőltek ki hosszabb
időre. Olyan játékosok, akik nálunk erősebb kerettel
rendelkező együttest is padlóra küldtek volna – mi azonban
ezeket a csapásokat is átvészeltük, együtt, összefogva. Lehet,
hogy néhány embernek ez nem tetszik, de mindenkinek el kell
fogadnia: ez a CSAPAT történelmet írt, sok-sok éve nem volt
ilyen remek, ilyen eredményes, ilyen minőségi gárda Péterfán!
Mi, focisták tettük a dolgunkat. De ma már csak úgy lehet
esély jó eredmény elérésére, ha stabil a háttér. Éppen ezért
nagyon fontos, hogy a klubvezetők is becsülettel dolgoztak.
Timár Ferenc egyesületi elnök, Haklits Tamás szakosztályvezető
és Kapitár Szabina gazdasági vezető ugyanolyan fontos eleme –
ha nem fontosabb – a csapatnak, mint bármelyik játékos. Hasonló a helyzet edzőnkkel, Bencsics Tiborral. Az ő munkája,
higgadtsága nélkül nem biztos, hogy itt tartanánk. És persze
köszönet jár a feleségeknek, a szülőknek, a barátnőknek és
minden támogatónknak,
szurkolónknak – szerencsére utóbbi kettőből is
sok volt.
Én a magam részéről
büszke vagyok arra,
hogy ennek a csapatnak,
ennek a közösségnek a
tagja lehettem.
Tóth Gábor
léphetett fel a dobogó harmadik fokára.
Ugyancsak kellemes meglepetést okozott a
Tűzoltók együttese. Igaz, az összeszokott
brigádnak tűnő csapat egyelőre nem a futballjával lepte meg a mezőnyt, hanem azzal a kedves gesztussal, hogy sült kolbásszal kínálta a
szurkolókat, a rivális csapatok játékosait. A délutánt pedig – mint minden esztendőben - Dezső
Vilmos minőségi gulyáslevese tette teljessé.
A gólkirályi címet a nyolc találatig jutó ifj.
Varga András (Kispad) érdemelte ki. A torna legjobb kapusa
Varga Attila (Retro) lett, a legjobb mezőnyjátékosa pedig Tóth
Szabolcs (Egyszerűen k. jó csapat!).
Az érmes csapatok tagjai:
Kispad: Juranovits András, Völgyi Róbert, Geosits Péter, Geosits
Bertalan, Neubauer Gergely, ifj. Varga András, ifj. Hirschl József,
Jurasits András, Dezső Vilmos, Skrapits Balázs (edző).
Egyszerűen k. jó csapat!: Leidli Géza, Kovács Balázs, Dobos Péter,
Wágner Szabolcs, Jurasits András, Tóth Szabolcs, Tóth Gábor.
Retro: Timár Nikoletta, Závodi Péter, Barilovits Zoltán, Skrapits
Dávid, Varga Attila, Daróczi József, Timár Attila, Zoran Vujčić.
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