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ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
BLAŽENE VAZMENE SVETKE!

Foto: Timea Horvath

Jur puca rana zora,
I zemlju iz sna zbudja.
Zapjevaj zmožno sad naš glas,
Iz groba stal se j' Jezuš naš!

Va sunca sjaju biva,
Na nas se tužne zljiva
Željnoga spasa svitli trak,
I tira gusti, smrtni mrak.

Nebeski naš Kralj pravi,
Nad paklom slavlje slavi.
Za križ on svitu raj vrne,
Odname njemu sve tuge.

Pakal si ti obladal,
O, da b' i nam milost dal!
Ov svit i grih obladati,
Po smrti k tebi v raj zajti.

Novo lito se začelo bogato ako gledamo naše programe u selu, kad je malo nakove sobote al nedilje, kad se
ništo ne dogadja u kulturnom domu. Ako financijalno
gledamo, onda se novo lito za našu manjinsku samoupravu dos ločesto začelo, kad su nam još i to maru skratili
što smo do sad od države (állam) dobivali. Dvisto jezer
ni čuda na godišće, ako si pomislimo kakove programe
smo planirali na vo lito. Dobro da su nedavno ispisali
naticanja (pályázatok), pak ćemo probuvat ništo, ko nam
se nagoda...
25. marcijuša smo imali goste iz Hrvatske, iz Siska,
ki su nam predstavili njeve knjige od domovinskoga
boja. Gdo je bil na prezentaciji i čul njevo predavanje,
kako su oni doživili i preživili ta strašni boj, tomu se
večkrat obarnulo u glavi: kako smo mi srićni da moremo
u miru živit ovde u našoj lipoj Pinčenoj dragi.
Drugi dan, 26. marcijuša smo bili pozvani u Sambotel, kadi je Društvo Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj
sve-čevalo svoj 20. jubilej. Jako lipi program su nariktali
nazočnim gostom. Naši dva igrokazači, Laslo Škrapič i
Zoltan Kurcz su veliki uspjeh imali s kratkim skečom
„Viagra“, a polag toga smo vidli edan lipi, skupni, gradišćanski tanac, u kojem je iz svakoga sela jedan par tan-

cal. Naše selo su predstavili Eszter Šubić i Petar Móricz.
Važno je spomenut, da je predsjednik spomenutoga
društva Čaba Horvath, a potpredsjednik je Andraš Handler, i Rajmund Filipovič je član društva, a oni su svi zastupniki naše manjinske samouprave.
3. aprila, u nedilju otpodne se skoro napunil naš kulturni dom, kad su čudami najgerasti bili na veseli igrokaz
Hrvatskoga kazališta iz Pečuha, u kojem ovput ni nek
igra bila zvanaredno dobra, nek čuli smo lipu hrvatsku
mužiku i jačke. Ja mislim da nikomur ni bilo žal, gdo je
to sunčano otpodne u njevom društvu potrošil.
I na dalje Vas srdačno čekamo na sve programe – svejedno je li to selski program, al odnikud drugud dojdu
gosti – kad ako si oni zamu trud da nam ništo pokažu,
mi si moramo daržat za dužnost da je projdemo pogledat. To nas ništ ne stoji, nek maru vrimena pak dobre
volje si moramo sabrat. Verujte mi, vridno je!
U ime naše manjinske samouprave svim Petrovišćanom željim lipe, sunčane i vesele Vazmene svetke i ujedno Vas srdačno pozivamo na koncert naših tamburašev
na Vazmeni pondiljak uvečer u 19 uri!
Ana Škrapić-Timar
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VÉGEREDMÉNY

2011. január 15-én rendezte meg a Szentpéterfa Községért Alapítvány
az asztalitenisz bajnokságot 30 férfi és 12 női versenyző részvételével.
Remek, izgalmas mérkőzéseket vívtak egymással a versenyzők. A kultúrház
mindkét termében 5 asztalon először a csoportmérkőzések zajlottak, majd
azt követően kieséses rendszerben alakult ki az elődöntök, döntők párosítása.
A rendezvény már a versenynap előtt elérte célját, hiszen nem túlzás azt
állítani, hogy január hónapban Szentpéterfán asztalitenisz-láz volt. A jelentkezők hét közben esténként készültek, edzettek, mozogtak.
Elmondható, hogy a versenynek mindenki a győztese volt. Nem csak a
„profi” játékosok, hanem azok is, akik csak egyszerűen szerették volna
kipróbálni magukat.
A nyerteseknek gratulálunk! A terveink szerint jövő télen ismét kiírjuk a
bajnokságot, amelyen megvédhetik címeiket. Köszönjük a részvételt!

Férfiak:
1. Völgyi Róbert
2. Geosits László
3. Skrapits Ambrus
4. Jánny Márk
Nők:
1. Jánny Ramóna
2. Tóth Evelin
3. Subits Zsófia
4. Hoffmann Rita

WWW.SZENTPETERFA-ALAPITVANY.COM

nyomtatható a kitöltött rendelkezési nyilatkozat, amelyet
ha valaki elmulasztott a bevallás mellé mellékelni, azt
Az interneten ajánljuk az Alapítvány készülő honlapját. utólag, május 20-ig megteheti.
Galériánk feltöltés alatt, illetve a végleges design kialaA honlapon az IKSZT beruházáshoz kapcsolódó megkítása
is folyamatban van. Az észrevételeket, javaslatokat
jelenítési kötelezettségeink (különböző okmányok, közbeszerzési eljárás dokumentációja, stb.) mellett olvashat- szívesen fogadjuk a vendégkönyvben. Reméljük, a felület
nak és értesülhetnek az aktuális hírekről, programokról, hasznára válik közösségünknek. Jó böngészést kívánunk!
Filipovits Róbert
rendezvényeinkről. Az adó 1%-os linkre kattintva ki-

Községünk újszülött polgára:
Szabó László József és Haklits Zsuzsanna első gyermeke: Márk
Halálozás:
Steiger Vincéné sz. Krammer Katalin
Filipovits Ferencné sz. Kurcz Teréz
Geosits Gusztávné sz. Kurcz Erzsébet
Geosits Istvánné sz. Geosits Mária

Keller Istvánné sz. Filipovits Paula
Milisits Ferencné sz. Weszelovits Róza
Skrapits Ferencné sz. Skrapits Teréz
Jánny Sándor
50 éves házassági évforduló:
Kurcz Imre és Handler Lúcia
Gyöngyösi István és Varga Róza
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waka-waka lányok – Evelin, Rami, Regina, Merci, Eszti,
Zsófi és Klaudia – szépek, kecsesek és ügyesek voltak,
Ebben az évben hosszú volt a farsang, mégis de talán nem sértődnek meg, ha azt írom: közöttük a
messzinek tűnik már a február 12-én megrendezett álar- legszebb Shakira (Timár Dusán) volt... A Szomszédok –
cosbál. Persze, emlékszünk rá, emlegetjük még most is, Caniék, azaz Juci, Barbi, Melinda és Cani – idén egy afrikai család (vagy hárem?) életébe engedtek bepillantást.
hiszen – egyszerűen fogalmazva – jó buli volt.
Idén Afrikába „rándult ki” a bál közönsége, s a kuratóri- Sok ötlet és báj volt az előadásukban, a csattanó pedig –
umi tagok és segítőik jóvoltából ott is érezhettük magun- a családfő váratlan választása – méltán ingerelte nevetéskat. Nem tudom, hogy honnan került elő az a sok Afri- re és tapsra a közönséget.
Bodó Jutka és Móricz Márica mini drámát adtak elő
kát idéző tárgy, amelyekkel gazdagon díszítették a termeket, illetve az a sok stílszerű öltözék, amelyekben igazi (Ciao Marina) ellenállhatatlan humorral.
Az „öreg” táncosok ezúttal fergeteges magyaros táncot
afrikaiként pompáztak az „illetékesek” – nem beszélve a
profi arc-és testfestésről! – de tény, hogy teljes volt az il- jártak a tőlük megszokott erővel és precizitással.
A műsor után a Pinka Band, pontosabban a Pink a
lúzió.
A kiszolgálópult és a háttere még csak fokozta a „fekete Band muzsikált hajnalig, pinkbe öltözve (észrevették a
kontinens”-hangulatot. A közönséget köszöntő Afrika-dal gitáros fiúk rózsaszínre lakkozott körmeit?), jó hangulaelőadásakor a látvány is azt sugallta: valódi bennszülöttek tot teremtve.
énekelnek.
Idén a fényképezkedni vágyók igazi dzsungelben foA megnyitó után a műsor következett. Ezt is várjuk tózkodhattak egy jóképű strucc társaságában. Kitűnő
már évről évre, hiszen tudjuk, mindig vannak vállalkozók volt a büfé, figyelmes a kiszolgálás, éjfélkor a nyertesek
arra, hogy produkcióikkal megadják a bál alaphangulatát. örülhettek a szerencséjüknek, és természetesen az utolsó
Idén hat csoport lépett fel. Jó volt nézni a Ljubičica kó- táncig fokozódott a vidám hangulat.
rus tagjait, hogyan lettek a volgai hajóvontatókból többNemrég beszélgetve a rendezvényről valaki azt
szöri „átlényegüléssel” végül gazdag utazók a Sánta Mária mondta, hogy az alapítványi bálnak egy baja van: csak
hajón.
egyszer van egy évben. Igaza volt.
A Viagra-duó – Timár Józsi és Dusán – ötlete, előadása
és sikere szavakkal egyszerűen kifejezhetetlen. A fiatal
Kocsis Jolán
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Az elmúlt naptári év eseményei közül érdemes még
megemlíteni a karácsonyi műsort, ami – mint minden
évben – most is meghitt és megható volt. Köszönettel
tartozunk a szülőknek a finom süteményekért, a Szülői
Közösség tagjainak a segítségért, Frányiné Ritának a forralt bor alapanyagáért.
Az első félévet a gyerekek nagy megelégedéssel élték
meg, mi pedagógusok pedig kevésbé elégedetten. Úgy
gondoljuk, hogy a tanulmányi munkában lenne mit tenni.
A február ismét izgalmakat hozott, először az éppen
aktuális influenzajárvánnyal.
Többszöri újratervezés után végül február 20-án sikerült megszervezni a farsangi karnevált. A program a korábbiakhoz hasonlóan ismét jól sikerült, köszönhetően
a felkészítőknek és a szülők szokásos segítségének. A
bevételt (150.000 Ft) idén is az év végi jutalomkönyvekre
és a kirándulásra fordítjuk.
A Szülői Közösség idén is megszervezte az immár hagyományos nőnapi összejövetelét, ami nagyon jó hangulatú volt. És persze a finom vacsorát se felejtsük el: a
töltött káposzta és a töltött csirkecombok a szakács
ügyes kezét dicsérik.
Március 3-án a 7-8. osztályos lányokból verbuválódott
csapat 5. helyezést ért el a Szombathely város és városkörnyék számára megszervezett csecsemőgondozási
versenyen. (Windisch Barbi, Pataki Anna, Horváth Barbi, Jurasits Adél)
A március 15-i megemlékezésről ebben az évben a 7.
osztály és az énekkar gondoskodott. Előtte az iskolában
a TIOP 1. 1. 1 pályázat hivatalos megnyitóján vettünk
részt. A pályázatnak köszönhetően hamarosan több interaktív táblával és számítógéppel bővül iskolánk. Ennek
köszönhetően tanulóink teljesen modern felszerelés
segítségével bővíthetik tudásukat – már aki akarja.
A második félévben az osztályfőnökök és az iskolavezetés több alkalommal végzett óralátogatást. Ezeken az
órákon az osztályfőnökök elsősorban a tanulók órai
munkáját figyelik meg, az iskolavezetés pedig a tanulók
és pedagógusok munkáját is értékeli.
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Márciusban a 8. osztályban biológia bemutató óra volt,
áprilisban pedig az elsősök munkáját és a 7. osztály informatika óráját nézhetjük majd meg.
Az óvónők és a tanárok egy-egy alkalommal horvátos
továbbképzésen is részt vehettek. Ezen kívül a testnevelést oktató nevelők is jártak továbbképzésen.
26 tanulónk szerepelt szép sikerrel az egyházmegyei
rajzversenyen.
A büki tanulmányi versenyen minden alsós versenyzőnk szépen helyt állt. A legeredményesebb Harangozó
Flóra (3. o.), aki 2. helyen végzett.
Az április elsejei bolondozás örök emlék mindenkinek.
Nagyon vidám, jópofa nap volt, betartva minden határt.
Április 4-én és 5-én 9 leendő elsős iratkozott be az iskolánkba.
Április 7-én az ÁNTSZ tartott ellenőrzést az iskolában,
április 8-án pedig megrendeztük az iskolai matematika
versenyt. Az írásbeli verseny eredményeiről a következő
számban számolunk be.
Április 8-án a Derkovits iskolában Schlaffer Daniella
(5. o.) képviselte iskolánkat a versmondó gálán.
Április 11-én öt tanuló (Gaál Ádám, Haklits Anna,
Hoós Bálint 8. o., valamint Skrapits Róbert és Timár
Anna 5. o.) - ifjúsági katasztrófavédelmi versenyen vettek
részt, amelyen 14 iskola közül az 1. helyen végeztek.
Április 14-én, a városi és város környéki közlekedési
versenyen Gaál Ádám (8. o.) 2. helyezést ért el, Nagy
Barbara (7. o.) pedig a 3. helyen végzett.
Április 15-én a közlekedési-katasztrófavédelmi és elsősegély versenyen is jól szerepeltek tanulóink, Varga
Krisztián (1. o.), Handler Márkó (2. o.), Wágner Kevin
(4. o.) és Timár Anna (5. o.), akik a 2. helyen végeztek.
Mindhárom versenyre Skrapits Péter készítette fel tanulóinkat.
A közlekedési verseny rajzpályázatán Skrapits Bálint
(4. o.) és Vujčić Luka (4. o.) különdíjat kaptak.
Április 14-én a regionális horvát nyelvi versenyen,
Bezenyén is nagyon szépen szerepeltek tanulóink. Vujčić
Luka (4. o.) korcsoportjában 1. helyezést ért el, Schlaffer
Klaudia (4. o.) pedig a 3. helyen végzett. A második kategóriában Skrapits Róbert (5. o.) és Timár Anna (5. o.) 1.
helyezést értek el, Papp Laura (6. o.) negyedik lett, a legnagyobbak közül pedig Haklits Anna (8. o.) az 1. helyen
végzett, Hoós Bálint (8. o.) második és Iszak Zsófia (7.
o.) negyedik lett.
Az osztályok programjai közül az alábbiakat szeretnénk még kiemelni: a 2. és 3. osztályosok csillagvizsgálóban jártak, a 4 és a 6. osztály pedig a MAM cumigyárban.
A tanév hátralevő időszakában még sok érdekes és izgalmasnak tűnő program vár gyereket és felnőttet egyaránt.
Paukovitsné Horváth Edit
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Od zadnjeg našeg javljana smo doživili opet puno
prog-ramov, za koje moremo biti zahvalni ne neg svojim
kolegama, nego i roditeljima, na koje vik moremo računati.
Krajem prvog polugodišta su bila naša dica jako zadovoljna – ali mi učitelji nismo na istom mišljenu. Mislimo
da bi mogli naši školari i bolje učiti.
Fašenjski maskenbal smo organizirali u februaru – pineze koje smo pomoću roditeljev skupa sabrali ćemo
potrošit na poklon knjige i na školske izlete.
Na Dan žena smo se dobro zabavljali u kulturnom domu. Zahvaljujemo organizatorima.
Naša dica su uspješno sudjelovala i na razni naticanja.

Gratuliramo svakomu, ufamo se da i nadalje moremo
gizdavi bit na naše najbolje.
Vjerujete ili ne, i naši učitelji se moraju učiti – u ovom
periodu su većkrat bili na razni usavršavanja. Polag toga
smo većkrat bili pogledati i ure kako dilaju dica i učitelji
skupa na uri.
Neki razredi su imali i svoj razredni program, ali dost
je teško organizirati jer skoro svaki dan imaju ništo ili u
školi ili nigdi drugdi.
Mislimo da ćemo do kraja školskog ljeta imati još puno
novih doživljaja.

– Óvodánk gyermeklétszáma egy fővel gyarapodott,
így jelenleg 35 gyermek jár az intézménybe.
– Hagyományos farsangi jelmezes bemutatónkat a gyermekek tömeges megbetegedése miatt el kellett halasztanunk, így március 4-én (pénteken) került sor a műsor
bemutatására, amelyre gyermekeink nagy igyekezettel
készültek.
– Az óvoda udvari játékkészletének bővítését – gyermekeink nagy örömére – sikerült az idei évben is megvalósítani, mindezt a húsvéti ünnepekhez kapcsolódóan.
Ezért külön szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek
– gyermekeink nevében is – az anyagi támogatásért.
– Az intézményben április 26-án (kedden) nevelés nélküli munkanapot tartunk, ezen a napon a gyermekek számára szünet lesz
– Április 12-én a nagycsoportos gyermekekkel részt
vettünk Szombathelyen a Tavaszi Szakmai Napok rendezvényén, ahol intézményünket kérték fel a rendezvénysorozat megnyitó műsorának lebonyolítására.
– Az anyák napi műsor a tavalyi évhez hasonlóan, az
idén sem vasárnap kerül bemutatásra – más eseménnyel
való időpontegyezés miatt – hanem április 29-én (pénteken) délután 16 órakor ( Jó idő esetén az óvoda udvarán, rossz idő esetén pedig a kultúrházban.)
– Május első hetében szülői értekezletet tartunk az
óvodában, amelynek pontos időpontjáról a helyben szokásos módon tájékoztatjuk a szülőket.
– A jó idő beköszöntével egyre többet tudunk a szabadban tartózkodni, nagyobb gyermekeink részvételével rövidebb kerékpártúrákat is szeretnénk szervezni.
– A nagycsoportos gyermekekkel május végén-június
elején ellátogatunk az iskola első osztályába, ahol az
óvodától búcsúzó gyermekeink betekintést kaphatnak az
iskolai élet rejtelmeibe.
– Az ősztől érkező új gyermekek óvodai beíratására az
idei évben június 6-án és 7-én lesz lehetőség az intézményben 8 és 17 óra között.
– Az óvodában a hagyományos évzáró – ballagási ünnepség az idén június 10-én (pénteken) 16 órakor lesz az
óvoda udvarán. (Rossz idő esetén a kultúrházban).

– Az óvodában a nyári karbantartási szünet az idén
2011. július 18-tól augusztus 19-ig lesz.
– Az óvodában betegen tartózkodó gyermek egészségügyi szempontból veszélyt jelent a többi egészséges
gyermek számára, ezért kérjük a szülőket, hogy beteg,
fertőzött gyermek az óvodát a teljes gyógyulásig ne látogassa! Megértésüket köszönjük!

Edita Horvath-Pauković

Hoósné Milisits Zsuzsanna

▪ ▪ ▪
– Od protuljića smo se povekšali, sad 35 dice ide u čuvarnicu.
– Naš fašenjski program smo morali tajdan dan kasnije
obdaržat, kad je jako čuda dice obetežalo, al naša dica su
se jako oduševljeno pripravljala na to veselo otpodne.
– Lipi vazmeni dar je za našu dicu, da zopet već igranja
imaju na dvoru. Ovde bi se rad zahvalili roditeljem ki su
nam čuda pomogli.
– 26. aprila (u torak) za dicu neće bit čuvarnice.
– 12. aprila smo s našom dicom u Sambotelu dali edan
kratki program.
– Naš program za Majkin dan ćemo 29. aprila (u petak)
u 16 uri daržat na dvoru čuvarnice (pri ločestom vrimenu
u kulturnom domu)
– Na početku majuša ćemo imat roditeljski sastanak.
– Sad na protuljiće već vrimena moremo potrošit vani
na friškom zraku, s vekšom dicom bi se s bicikljini rad
odvezli na kratki izlet.
– Na početku juniuša ćemo s vekšom dicom projt u
školu, kadi se moru upoznat s parvim razredom.
– Novu dicu – kuja te od jeseni dojt u čuvarnicu –
moru upisat 6-7. juniuša od 8 do 17 uri.
– 10. juniuša (u petak) u 16 uri te zbogom dat čuvarnici najvekša dica.
– Od 18. juliuša do 19. augustuša će čuvarnica zaparta
bit.
– Prosimo roditelje, da betežnu dicu donidob neka ne
donesu u čuvarnicu med zdravu dicu, doklje čisto ne ozdravu.
Žuža Milišić-Hoós
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„ET RESURREXIT TERTIA DIE” –
„ÉS HARMADNAPON FELTÁMADOTT”
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gyen része az itt élő és felnövekvő gyermekeknek.
Április 15-én, péntek esti szentmisében nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédet mondott Szalai Attila babosdöbrétei plébános, majd a szentmise keretében 110 hívőnek szolgáltattuk ki közösségileg a betegek kenetét.
Április 16-án került sor az idei ministráns foci házibajnokságra plébániánk falvainak ministránsai között. A
kupát, melyet idén a szentpéterfai önkormányzat ajánlott
fel, helyi ministránsaink ragadhatták magukhoz, immár
4. alkalommal. Gratulálunk nekik, és köszönjük a lebonyolításhoz nyújtott valamennyi segítséget!
Május 1-jén a 10 órakor kezdődő szentmisében kerül
sor az idei elsőáldozásra. A mindössze 4 leendő elsőáldozónk mellé a plébániánkhoz tartozó falvakból szintén 4
diák társul. Imádkozzunk majd értük, hogy az első szentáldozás rendszeres, gyakori találkozássá, igénnyé fejlődjék bennük a szentségi Jézussal.
Szintén május 1-jén, a délutáni litániára (14 óra) szeretettel hívjuk az édesanyákat, nagymamákat, dédiket anyák
napi köszöntőre, ugyanakkor az édesapákat, nagypapákat
is, hiszen az idén, talán véletlen egybeesés, vagy a jó Isten
műve, hogy a Család Évében nemcsak az édesanyákat
köszönthetjük május első vasárnapján, hanem május 1.
révén Szent Józsefre, a munkásemberre, az édesapák védőszentjére is emlékezünk aznap.
Május 14-én, szombaton ünnepélyes keretek közt kerül
áthelyezésre a horvátországi adományú Szent Flórián
szobor a kápolnából a tűzoltószerházba.
Május 15-én, vasárnap 15 órakor lesz Horvátlövőn plébániánk községeinek kórustalálkozója, amelyre szeretettel hívunk minden érdeklődőt.
Május 29-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmise
után emlékezünk meg a hősök napjáról.
Áldott húsvéti ünnepeket kívánok plébániánk
papsága nevében: Tamás atya

Amint Jézus is átment a halálon a másik életbe és onnan győztesként tért vissza, s felragyogtatta előttünk a
föltámadást és az örök életet, úgy segít át minket is e
földi életből az örökkévalóságba. Ez a húsvéti hitünk
gyökere és alapja: Jézus feltámadása, s ugyanakkor ez a
hit segít bennünket, hogy a szenvedéseket, a kereszteket
jézusi türelemmel, szeretettel viseljük és hordozzuk,
meglátva mögöttük a feltámadás, a remény fényét. Hiszen Jézus élete által a mi életünk sem reménytelen
megsemmisülés, elmúlás, hanem ott ragyog rajta húsvét
fénye, a feltámadás hajnala, bizonysága, ahogy azt
ilyenkor énekeljük és valljuk: „És harmadnapon feltámadt a
halottak közül.”
E húsvéti bevezető után kis visszaemlékezés a közelmúltba, és előretekintés a soron következő hetekre:
Március 19-én, Szent József ünnepén Olofsson Placid bencés szerzetes járt nálunk, aki fiatalos, vidám lelkületével beszélt életéről, különösen is arról, hogyan vészelte át Isten segítségével az orosz fogságot a Gulagon.
A Család Éve jegyében az idén kerek házassági évfordulójukat ünneplő párokat köszöntöttük, március 13-án
az 1., 5. és 10. házassági évfordulósokat, április 3-án
pedig a 15, 20 és 25 éves házaspárokat. Természetesen
folytatódik a jubiláns párok köszöntése, legközelebb
május végén (május 29.) a 30., 35. és 40. házassági évfordulójukat idén ünneplő párokat várjuk szeretteikkel
együtt a kápolnába litániára, fogadalom-megújításra, áldásra és családi fényképre.
Idén is jól szerepeltek diákjaink az egyházmegyei rajzpályázaton, amelynek eredményhirdetésére március 31én került sor Szombathelyen. A több mint 40 beküldött
rajz közül 26 tanuló képe került kiállításra, közülük négyen – Skrapits Róbert,
Timár Anna, Hoós
Gergő és Jurasits Fanni
– kaptak különdíjat.
Köszönet elsősorban a
rajzos tanulóknak, valamint Dezső Vilmosné,
Palkovicsné Takács Blanka, Keglovics Kinga és
főleg Timárné Skrapits
Anna felkészítő tanároknak. A képek a családi idillt, összetartozást,
szeretetet, közös programokat ábrázolták,
A 15. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok gyermekeikkel
amiben továbbra is le-
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A helyi vöröskeresztes szervezet 2010 karácsonyán is
nagy számban tudott csomagokat készíteni falunk idős
lakosai számára. 98 csomagot osztottunk szét az ünnep
előtt a faluban. Ezt csak azért tudtuk megtenni, mert
adományokat kaptunk helyi szervezetektől és magánszemélyektől is, a vöröskereszt aktivistái pedig mindig
nagy lelkesedéssel segítenek a csomagok készítésében és
széthordásában.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármilyen
segítséget nyújtott az ajándékok megvásárlásában vagy
csomagolásában. Bízunk benne, hogy idén is tudunk
kedveskedni az időseknek, betegeknek.
Köszöntöttük az 50. házassági évfordulójukat ünneplőket: januárban Kurcz Imre bácsit és Luca nénit, áprilisban Gyöngyösi Pista bácsit és Rózsi nénit. Egy szép
csokor virággal, egy üveg borral és egy faragott, 50. évfordulós szimbólumos kereszttel gratuláltunk az ünneplőknek.
Falunkban március 19-én, egy szombati napon volt
véradás. Ez a nap munkanap volt, ennek ellenére szép
számmal vettek részt rajta a segíteni szándékozók. A

véradáson 28-an jelentek meg,
közülük 22 fő adhatott vért. Első
véradó nem volt, pedig nagyon
várjuk az „újoncokat” is. A véradók: Kohuth Miklós, Pártli Péter, Németh Attila, Kalocsai Károly, Závodi Péter, Skrapits Péter,
Kozma Attila, Filipovits-Horváth Hajnalka, Haklits
Tamás, Filipovits Róbert, Kozma István, Barilovits András, Harangozó Péter, Neubauer Gergő, Wágner Csaba,
Geosits Rudolf, Filipovits Rajmund, Haklits Tamásné,
Temmel Miklós, Skrapits Erik, Timár József, Timár
Dusán.
A véradáson a véradók 500 Ft-os étkezési utalványt
kaptak a vérellátó szolgálattól. Szeretnék köszönetet
mondani azoknak, akik az utalványt szervezetünk részére
felajánlották. Ebből tudtuk a véradók megvendégelését
finanszírozni. Legközelebb előreláthatólag június 17-én,
pénteken lesz véradás, amelyre várunk minden rendszeres és új véradót.

A szentpéterfai Rétbirtokosság 400.000 Ft támogatást
ítélt meg a falu oktatási intézményei, kulturális és sportszervezetei, valamint alapítványa javára, amelyek pályázataikban a falu fejlesztését, hírnevének növelését elősegítő
tevékenységek megvalósítására kértek anyagi támogatást.
A 2010-ben a régióban elsőként megalakított Rétbirtokosság több mint ezer tagot számlál, akik néhány négyzetméteres földterülettel – réttel – rendelkeznek, amelyet
egy osztrák gazdálkodó gondoz, ezért pedig bérleti díjat
fizet. Ez az összeg egy-egy tag számára elenyésző, csupán néhány száz forint évente, de egy összegben már
olyan érték, mely hasznos lehet a falu minden lakója számára. A Rétbirtokosság kuratóriuma ezért úgy döntött,
hogy a rendelkezésre álló összeget pályázati formában
Szentpéterfa és civil szervezetei, intézményei fejlesztésének támogatására fordítja. A kezdeményezés szép példája annak, hogy külön-külön keveset érhetünk el, de
együtt sokat tehetünk.
A pályázat célja olyan tevékenységek, programok, produkciók támogatása, melyek fejlesztő hatást gyakorolnak
a falu kulturális- és sportéletére, infrastruktúrájára, a
faluképre, Szentpéterfa hírnevét emelik az ország határain belül és kívül egyaránt; a beérkezett pályázatok mindegyike megfelelt ezen célkitűzéseknek. A Kuratórium
számára is meglepő módon nagyon sok – szám szerint
tíz – pályázat érkezett, melyekben összesen csaknem
1.600.000 Ft támogatást igényeltek a pályázók, a rendelkezésre álló összeg négyszeresét. Kivétel nélkül minden
pályázó tevékenységét, terveit és céljait nagyra becsüljük

és lehetőség szerint támogatandónak tartjuk, az óriási
igényre való tekintettel azonban a Kuratórium nem tudott minden pályázó terveinek megvalósításához hozzájárulni, bármennyire is ez volt a szándéka.
Reményeink szerint a Rétbirtokosságnak a következő
évben is lesz lehetősége a pályázat meghirdetésére és
olyan tevékenységek támogatására, amelyek a falu lakosságának széleskörű rétegeit érintő, hosszú távon is fenntartható eredménnyel járnak.

Hogya Ferencné

A 2011-es pályázati évben támogatást nyert
szervezetek és tevékenységek
1. Szentpéterfai Horvát-Magyar Kétnyelvű Általános
Iskola és Óvoda (Az iskola környezetének szépítése –
az alsó iskola drótkerítésének cseréje)
2. Szentpéterfa Községért Alapítvány (Kistelepülések
sportbajnoksága – nevezési díjak)
3. Szentpéterfai Sport Egyesület (Szentpéterfa kupa
sportnap – 2 garnitúra számozott jelzőmez, 4 edzőlabda, érmek, serlegek, oklevelek, kiegészítő programok)
4. Szentpéterfai Horvát-Magyar Kétnyelvű Általános
Iskola és Óvoda (Az iskola környezetének szépítése –
két darab mozgatható kerékpártároló beszerzése)
5. Szentpéterfai Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Eszközfejlesztés – 75-ös motoros tömlő beszerzése)
6. Horvát Kisebbségi Önkormányzat Szentpéterfa
(T.S. Koprive „Gizdav sam da sam hrvat” – CD kiadás
– lemezek, tokok, sokszorosítás)
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„ŽITAK KOT RINGIŠPIL“ U KIPICI...
Foto: Timea Horvath
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U KOLO

A LJUBIČICA KÓRUS HÍREI

Listal sam prijašnje glasnike da pogledam kadi sam stal
s kronikom našega društva i vidim da sam ujesen pisal
zadnje redice, da sam preskočil zimu. Kvizno bi se čudami veselili ako bi mogli vako prespat, preskočit zimu i nek
na protuljiće se zbudit, kad sunce ur nako topli da se ne
more dalje spat. Kuliko brigov i jada bi si zašparali, a za
darva se gor neću pominat. Al nikomu i dobro dojdu
zimski miseci. Dobro su došli i članovima HKD Gradišća, da se maru saberu, da si poriktaju svoje redice.
Pred tim zato morali su si izdilat svoje, morali su i tužne jesenske dane maru olipšat na oni mista kadi su nastupili. Po velemskom Danu kostanjov smo u nedilju
skupa s drugimi petroviskimi grupami seli na kola, i s veselom prošecijom smo pozdravljali targadbene dane. Ljubičice su 17-oga organizirale sad ur tradicionalni jesenski
folklorni festival u kulturnom domu, na kojem smo i mi
istancali dvi koreografije. Pri kraju miseca smo pak u
Büku zabavljali goste edne konferencije skupa s hrvatskim jačkarnim zborom iz Büka.
U novemberu, na velikoj regionalnoj folklornoj antologiji smo prvi put predstavili našu novu koreografiju
„Petrovisku svadbu“. Žiri je zadovoljan bil s tim što je vidil,
na naše zadovoljstvo dobili smo pozitivnu kritiku. Tajdan
dan kasnije, 19-oga smo na balu Kanizsai gimnazije
zabavljali školnike i starinu, a polig toga smo marbit i
Dori Mersits pomogli da na kraju lita već peticov bude
domon odnesla. I na kraju miseca velika turneja u Budimpeštu, u XII. okrug našim Petroviščanom, koje uz
pomoč mladih snaga oš vik Lajoš Lukačev sabere skupa
da se na edan dan doma čutu, kot kad bi u njevom rodnom selu bili. Drugi dan smo oš edan lipi zadatak morali
rješit. Na poziv kulturnoga kruga u Zanatu cilo otpodne
smo imali da predstavimo našu hrvatsku kulturu, hištoriju, tance, jačke. Na kraju smo se spajtašili s domaćini,
koji su i pri stolu oš imali pitanjev za nas.
Kot sam pisal zimski miseci su prošli s probami, banketom s popravljanjem rublja, škornjov i tamburov. Na
protulićne i litnje misece ur imamo dost pozivov, ali o
tom po tom, u drugom broju Petroviskoga glasnika.

Énekkarunk két fellépésre készülve kezdte meg 2011
elején a munkát. Mindkét szereplésre februárban, ráadásul egymás utáni napon került sor.
Szombathelyen az MMIK-ban 11-én este énekeltünk
a tamburazenekar közreműködésével a „Vas megyében
születtem...” című hagyományos megyei népzenei találkozón. Ezen a rendezvényen többnyire magyar csoportok vesznek részt, ezúttal is csak két énekkar képviselte
a megye nemzetiségeit: a rábafüzesi német, valamint a
szentpéterfai horvát kórusok. És természetesen a Koprive tamburazenekar, amely az idén is hangos sikert aratott két önálló blokkjával.
Másnap, február 12-én itthon bolondoztunk az alapítvány farsangi bálján, ezúttal azt eljátszva, hogyan lesz a
gályarabokból gazdag – még Amerikát is felfedező –
utazó.
Váratlan megtiszteltetés érte kórusunkat március 15-én.
Mivel idén ünnepeljük fennállásunk 25. évfordulóját, a
helyi horvát kisebbségi önkormányzat felterjesztése
alapján nemzeti ünnepünkön a – Répcelakon megrendezett – megyei közgyűlésen vehettük át Vas Megye
Önkormányzata Közgyűlésének elismerő oklevelét, az
indoklás szerint „a horvát népdalkincs megőrzéséért és ápolásáért, a nemzetiségi identitás erősítéséért” végzett munkánkért.
Kórusunk örül az elismerésnek, amely további tevékenységünkhöz ösztönző erőt is jelent. Egyben köszönjük a felterjesztők figyelmességét.

Andraš Handler

Kocsis Jolán karvezető

Skrapits Péter, a szentpéterfai Gradišće Horvát Kulturális Egyesület művészeti vezetője és aktív néptáncosa sokéves kulturális tevékenységéért Kovács Ferenctől, a Vas Megyei Közgyűlés elnökétől Pável Ágoston
emlékplakettet vehetett át. Ezúton is gratulálunk neki!

▪ ▪ ▪

Petar Škrapić, peljač Kulturnoga društva Gradišće je
za svoju dugolitašnju kulturnu djelatnost od županije
dobil veliko odlikovanje, spomin-plaket Augusta Pavla. I prik naših novin mu gratuliramo!
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PRÓBÁLTUK RENDEZNI A SORAINKAT...
Tóth Gábor

Szó se róla, a különböző problémák – főleg létszámgondok – miatt meglehetősen gyenge őszt produkáltunk.
A télen megpróbáltuk rendezni a sorainkat. Szerettünk
volna tisztességgel felkészülni a tavaszra, ezért csupán
néhány hét pihenőt engedélyeztünk magunknak. Decemberben és januárban Jákon, teremben dolgoztunk.
Februárban négy alkalommal a körmendi műfüves pályán tréningeztünk. Futóedzéseken vettünk részt, több
edzőmeccset játszottunk. Kímélve a pályánkat kizárólag
idegenben meccseltünk – Szombathelyen többek között
az Építők- és a Városligeti-pályát is kibéreltük. Nem volt
olcsó mulatság a felkészülésünk, de bármilyen hihetetlennek is tűnik (biztos vagyok benne, hogy sokan nem is
hiszik el...), az utolsó fillérig magunk dobtuk össze a
pályabérlések árát – gondolom ezt a „kis” áldozatot bárki
meghozta volna. (Ha már a pénznél tartunk: a januári,
már hagyományosnak mondható disznóölésünkhöz sem
vettük igénybe a sportkör, vagyis a falu pénzét. Igaz, két
támogatónk is beszállt az „élelmezésügyi” költségeinkbe –
köszönet érte.) Nem mellékesen: szintén saját költségünkön (a játékosok bérleteket, naptárakat vettek) kétszer sikerült lehengereztetni a pályát.
Az nyilvánvaló volt, hogy a keretünk erősítésre, de
főleg bővítésre szorul, ezért első körben két futballistát
igazoltunk. A 29 esztendős Boldizsár István Ausztriából
tért haza, a védősorban és a középpályán bevethető. A
31 esztendős Török Rolandot talán nem kell bemutatni,
úgy tíz esztendeje éppen Szentpéterfáról igazolt Ausztriába – most visszatért a támadó. Úgy gondoltuk, hogy
ezzel befejeztük az igazolásokat, ám mivel az ifisták
közül senki nem jött el velünk egyetlen egy edzőmeccsre,
labdás edzésre sem, így az utolsó pillanatban – biztos,
ami biztos alapon – kölcsönvettük a Haladás VSE-től a
18 esztendős csatárt, Lakatos Bálintot. Úgy tűnik, hogy
Tóth Attila lassan felépül a bokatöréséből, talán a hatodik-hetedik meccs után már a régi formájában futbal-

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK

lozhat. A térdszalagszakadásból lábadozó Csatár Miklós
felépülése viszont lassabban halad a vártnál, remélhetőleg a tavasz második felére, a bajnokság hajrájára bevethető állapotban lesz.
Ám hiába bizakodtunk a jó tavaszi folytatásban, pillanatok alatt elfogyott a keret. Az alapemberek közül
Stieber Gábor (csípőproblémák), Hujber Zsolt (izomszakadás), Török Roland (húzódás) és Leidli Géza
(betegség) is meccseket hagyott ki. Sajnos a hiányzókat
nem tudtuk megfelelően pótolni, ennek megfelelően
gyenge eredményekkel kezdtük a tavaszt. A másik probléma az, hogy mire a sérültek visszatérnek a pályára, és
utolérik magukat, addigra elmegy a szezon jelentős része.
Régen látott pechsorozat sújt minket, ezért nagyon úgy
tűnik, hogy az idén nem éremért, hanem a kiesés elkerüléséért kell majd harcolnunk. Ettől függetlenül nem
adjuk fel, harcolunk. Jelen állapotunkban nagy eredménynek tartanám, ha fel tudnánk zárkózni a középmezőnyhöz. Természetesen, ha lehetőség nyílik rá, próbálunk lehetőséget adni a helyi fiataloknak. De sajnos, főleg
idegenben, az ifisták is létszámproblémákkal küzdenek.
Más. Mint ismert, decemberben az egyesület elnökségének nagy része lemondott posztjáról. Még zajlik az
átalakulás, de jelen pillanatban úgy néz ki a dolog, hogy
Leidli Géza lesz az egyesület elnöke, Harangozó Péter a
tekeszakosztály, jómagam pedig a labdarúgó-szakosztály
vezetője. Timár Ferencet szeretnénk tiszteletbeli elnökként az egyesület mellett tudni, mint ahogyan Haklits
Tamást is az elnökség tagjaként. Az új elnökség bővebb,
részletekbe menő ismertetését a következő Glasnikban
már biztosan meg tudjuk tenni.

nak a Megyeházán, most duplán is ez történt. A SZABADIDŐSPORT területén végzett kiemelkedő tevékenységéért
oklevél és „Vas Megye Szabadidősportjáért” emlékBár már alaposan benne járunk a 2011-es esztendőben,
nem árt egy pillantást vetni a tavalyi évre – szigorúan a serleg díjazásban részesült a Szentpéterfa Községért
sportot szem előtt tarva. Ugyanis akad néhány olyan Alapítvány. Az Alapítványt Haklits Tamás és Filipovits
apróság, amire igazán büszkék lehetünk – bár az érintet- Róbert képviselte az ünnepségen. „Vas Megye Lakossága
tek nem verték nagydobra, hogy milyen komoly elisme- Sportjáért” megyei elismerésben részesült Timár Ferenc,
résben részesültek.
a Szentpéterfai Sport Egyesület elnöke. A nyáron Tóth
Decemberben a Vas Megyei Közgyűlés, és a Vas Me- Gábort, a Szentpéterfai SE technikai vezetőjét találta
gyei Sportigazgatóság hagyományos közös rendezvé- érdemesnek a Vas Megyei Labdarúgó Szövetség elnöknyén jutalmazta a társadalmi sportaktívákat. Eddig még sége a „Vas Megye Labdarúgásáért” kitüntetésre.
soha nem fordult elő, hogy szentpéterfaiakat jutalmazzaÚgy tűnik tehát, hogy Erdőházán túl is van élet...
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BRONZÉREM A KISTELEPÜLÉSEK SPORTVERSENYÉRŐL
Tóth Gábor

A Szentpéterfa Községért Alapítvány szervezésében
településünk tavaly is részt vett a kistelepülések sportversenysorozatán. A 2010-es évben tíz sportágban (asztalitenisz, sakk, kosárlabda, lövészet, atlétika, kispályás
foci, kézilabda, röplabda, teke, játékos vetélkedő) összesen 46 falu vett részt az erőpróbán. Szentpéterfa még
soha nem állhatott dobogóra a sorozatban, tavaly azonban megtört a jég, a összesített ponttáblázaton falunk az
előkelő harmadik helyen végzett.
Végeredmény: 1. Vasszécseny 143 pont, 2. Táplánszentkereszt 122 pont, 3. Szentpéterfa 92 pont, 4. Lukácsháza 72 pont, 5. Torony 53 pont, 6. Zsira 38 pont.
Idén már javában zajlik a verseny. Januárban az asztaliteniszezők próbálták megkezdeni a pontgyűjtést. A férfiak nem jártak sikerrel, a nők (Jánny Ramóna, Tóth Evelin, Subits Zsófia) viszont a negyedik helyig jutottak –
minden versenyszámnál az első hat helyezett kap pontot.
Februárban következett a sakk, az erős mezőnyben
sajnos elvéreztünk. A márciusi kosárlabda viszont komoly szentpéterfai sikert hozott, férfi csapatunk (Jánny
Márk, Dezső Vilmos, Jurasits András, Pintér Csaba,

SZENTPÉTERFA-KUPA SPORTNAP
Szentpéterfán nagy népszerűségnek örvend egyesületünk hagyományos rendezvénye, a Szentpéterfa-kupa
kispályás labdarúgótorna. Köszönhetően a Szentpéterfai Rétbirtokosság által kiírt pályázati lehetőségnek a
programot egész napos Sportnappá bővítjük ki. Július
9-én, szombaton a szokásos kispályás tornával kezdjük
a napot, majd délben és kora délután koronglövő versenyre kerül sor, délután pedig lebonyolítunk egy snapszerbajnokságot. Egész nap kiegészítő programmal
várjuk a gyerekeket és a családokat a pályán, a kultúrházban, illetve a kultúrház udvarán. Este pedig – több
műfajt, zenekart felvonultató – szabadtéri koncerttel
zárulna a nap.
A kispályás tornát létszámkorlátozás nélkül szeretnénk lebonyolítani, ha szükséges, akkor három pályán.
A látványosnak ígérkező koronglövész versenyen a
szentpéterfai vadászok mérik össze erejüket többek
között Jákról, Szombathelyről és Ausztriából érkező
csapatokkal. A snapszerbajnokságot a Magyar Snapszer
Szövetség hivatalos versenybírói a hivatalos szabályok
szerint bonyolítják le. Megpróbáljuk elérni, hogy a
szentpéterfai erőpróba egyfajta selejtezőnek számítson,
és a három legjobb kártyás meghívót kapjon egy nívósabb versenyre.

Kozma Attila, Szabó László, Jánny Tamás) a második
helyet szerezte meg.
Szentpéterfa sportolói tavaly a Vasi Rája Kft. anyagi támogatásával vettek részt a kistelepülések versenysorozatán, idén pedig a Szentpéterfai Rétbirtokosság segítségével álltak rajthoz.

A Sportnap költségvetése a Rétbirtokosságtól pályázaton elnyert 100 ezer forinton alapul, de ez csak egy
része a tervezett kiadásainknak. Ezért jelen pillanatban
még szponzorokat keresünk (például a díjazásokhoz).
Szerencsére szóban már többen jelezték, hogy rendezvényünk mellé állnak – hiszen ilyen jellegű sportesemény még nem volt a településünkön. A versenykiírásokat, valamint a Sportnap pontos programját időben
nyilvánosságra hozzuk – és természetesen bízunk benne, hogy a falu jelentős részét megmozgatja hagyományteremtő rendezvényünk.

Kovács Barbara a Debrecenben megrendezett
Segítséggel Élők Első Országos Diák Úszó Olimpiáján
korcsoportjában aranyérmet szerzett,
valamint 1. helyezést ért el a diákolimpia után
megrendezett csúszdaversenyen is. Barbara, gratulálunk!
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BUTTER‐KEKSZES SÜTEMÉNY

Petroviski glasnik
Iszak Péter

Hozzávalók:
Tészta: 4 egész tojás, 12 dkg cukor, 1 cs. vaníliacukor, 10 dkg liszt, 1 cs. vaníliapuding, 1
cs. sütőpor, egy kis só
Krém: 2 üveg magozo! meggybefő!, víz, 2 cs. vaníliapuding 2 dl Hulala tejszín, tetejére
25 dkg‐os Bu!er‐keksz
Máz: 6 kanál citromlé (kb. másfél citrom), 25 dkg porcukor
Elkészítés:
A 4 tojásfehérjét kemény habbá verjük, majd hozzáadjuk a 4 tojássárgáját, a cukrot,
vaníliacukrot, illetve a lisztet, pudingport, sütőport és a sót. 200 fokos sütőben kb. 12
perc ala! készre sütjük.
A két üveg meggybefő! levét le‐
szűrjük és vízzel 1 literre kiegészítjük.
A pudingot kevés lével csomómen‐
tesre keverjük, majd a többi lével sű‐
rűre főzzük. Amikor forrni kezd és
besűrűsödik, hozzáadjuk a meggyet,
és azzal is még egy kicsit főzzük. Ami‐
kor kihűlt, a tészta tetejére kenjük.
A tejszínt ízlés szerint édesítjük
cukorral és vaníliacukorral, majd a
krém tetejére kenjük. A kekszet szép
sorba ráhelyezzük a tejszín tetejére,
majd megkenjük a 6 kanál citromlé és
a 25 dkg szitált porcukor keverékével.
Hűvös helyen hagyjuk a mázt meg‐
száradni, majd a kekszek körvonala
mentén szeleteljük.
Jó étvágyat!

Lehet szép a világ…
Lehet szép a világ,
Lehet erős a szív.
Mint a harmatos virág,
Egy bárányfelhő hív!
Csillan a napsugár,
Fénye szinte megvakít.
Az óra ritmusra jár,
Minden percet megszépít!
Madarak röppennek,
Csendben suttognak a fák.
Emberek nevetnek,
Mert ők már tudják.
Kell még ez az érzés,
Kell még ez a pillanat.
Egy újabb létezés,
Sok boldog mozzanat.
Rád nézve látom,
Szemedben a jövő.
És tudom, hogy nem bánom,
Suttogja egy bárányfelhő!

KOPRIVE Vas srdačno pozivaju
na promociju CD ploče na Vazmeni
pondiljak s početkom u 19 h u kulturni dom!
Ulaz je besplatan,
a CD će se moć kupit za 2000 Ft

▪ ▪ ▪
A KOPRIVE tamburazenekar
szeretettel vár minden érdeklődőt
új CD lemezének bemutatójára
húsvéthétfőn 19 órai kezdettel a kultúrházba.
A belépés díjtalan, a CD ára 2000 Ft.

Draga dica! Isfarbajte vazmenoga zeca!
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