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Dičinja pitanja
Lajoš Škrapić
Na brižiću crikva stara
– črljeni se – rumena,
krez vijeke, boje ostala,
preživila vrimena.
Okolo nje svit pokojnih,
sičom okružen cintir:
misto plačev, javkanj bolnih,
tišina, pokoj i mir.
Idemo k velikoj maši
po crikvenoj stazi, van,
svi, iz sela, ljudi naši,
a s materom i ja sam.

Foto: Nikoletta Timar

Kot smo bliže
k domu mrtvih,
pitam mater iskreno:
- Mamo, i Vi ćete umrit?
- Da, sinak, i svi ćemo.
Prvič mi, stari po redu
- prisnu istinu povi kad nam se redi poridu,
za nami ćete i vi.

- Al’ Mamo, po smrti ćemo
se nanovič narodit?!
i s vami po ovoj cesti
skupa u crikvu hodit?!
Pitanju ni odgovora,
tiho me kara mati:
- U crikvi već ni govora!
Vidiš, jur smo u vrati!
Vuža vliču, glušu zvoni,
vjernike sazivaju,
glas mi se u šum zaroni,
mrtvi me poslušaju.
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A 2010. december 9-i ülésén a képviselőtestület...
– szennyvíztisztító korszerűsítése érdekében megindított közbeszerzés eredményeként a projektmenedzsment
és PR kommunikációs feladatok ellátására a BFH Európa Kft. Szombathely pályázatát fogadta el.
– a tervezői feladatokra határidőben a 3 ajánlattevő
egyike sem nyújtotta be a pályázatát. Egy nyújtotta be
határidőn túl, ezért azt érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítottuk. A műszaki ellenőri feladatokra 1
ajánlattevő pályázott, de magasabb összegre, mint a
költségvetésben szerepelt, ezért eredménytelenné nyilvánítottuk. A tolmácsolási feladatokra egy sem érkezett.
Ezekre a feladatokra új eljárást kezdeményeztünk.
– döntött a tűzoltók robbanómotoros szivattyújának
javíttatásáról.
– elfogadta az önkormányzat 2011. évi költségvetési
koncepcióját.
– elfogadta a KIKI pedagógiai programját.
– a Szociális Bizottság tagjai titkos szavazással történő
megválasztásról döntött.
– a Szociális Bizottság elnökének Gargerné Horváth
Gabriella képviselő asszonyt, beltagoknak Haklits Tamás
és Kohuth Miklós képviselőket, kültagoknak Henits
Rezsőnét és Hoósné Milisits Zsuzsát választotta meg.
– döntött az Alsó-Pinka Menti Mikrotérség Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről.
– meghatározta a kultúrház eseti bérleti díját és a KIKI
óvoda konyhájának bérbeadási díját.
– módosította az útfelügyelővel kötött megállapodást.
– a kerítés, a járda és a szomszéd lakóház rongálásának
megszüntetése érdekében döntött az orvosi rendelő udvarán álló lucfenyőfák kivágásáról.
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sét, miszerint a csehimindszenti orvosi körzetben helyettesítést vállalt.

A 2011. január 25-i ülésen a képviselőtestület...
– a szennyvíztisztító korszerűsítéséhez érvényessé és
eredményessé nyilvánította a tervezői kivitelezésre a
VASI AGILITÁS Szombathely által beadott pályázatot;
a műszaki ellenőrzésre a veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zrt. Veszprém által beadott pályázatot; a tolmácsolásra a Hell und Klar Szombathely
által beadott pályázatot, és megbízta a polgármestert a
megbízási szerződés aláírására.
– megbízta a polgármestert a Közútkezelő KHT-val
történő kapcsolatfelvételre a Rákóczi és Alkotmány utca
körforgalom kiépíthetőségének vizsgálatával kapcsolatban.
– engedélyezte a Tűzoltószertár felújításához kavics és
beton vásárlását.
– a Sport Kupa rendezvényhez 20.000.-Ft-ot biztosított.
– döntött az alsó iskola melléképület tetőjavításához a
költségek felméréséről.
– meghatározta az óvodai (2011.04.04 és 04.05.)
valamint az iskolai (2011.06.06. és 06.07.) beiratkozás
időpontját.
– meghatározta az ausztriai óvodás felvételéhez a tandíj
összegét.
– döntött az iroda kialakításához szükséges árajánlatok
kiválasztásáról.
– döntött az Országos Közfoglalkoztatási Alaphoz pályázat benyújtásáról.
– módosította a Többcélú Kistérségi Társulási megállapodást.
A 2011. január 14-i ülésen a képviselőtestület...
– döntött arról, hogy az önkormányzat nem szervez
– döntött a PinKanAb L0046 számú szennyvíztisztító külön önkormányzati falunapot.
korszerűsítési pályázathoz euro alapú számla nyitásáról.
– döntött arról, hogy szentpéterfai lakosok halála ese– döntött a rövid és hosszútávú közfoglalkoztatási tá- tén a helyben történő temetésre 4.000 Ft összegben
mogatási pályázat benyújtásáról a Vas Megyei Munkaü- virágcsokrot készíttet és küld ki.
gyi Központ felé.
– tárgyalta a laktanya területén lévő URH oszlop bérA 2011. február 3-i közös (Szentpéterfa, Pornóbeadásának lehetőségét a MIKRO-WEB Internet szol- apáti, Horvátlövő, Vaskeresztes) ülésén a képvisegáltatónak.
lőtestület...
– a művelődési ház IKSZT pályázatához szükséges
– elfogadta a közös védőnői szolgálat 2010. évi tevétöbbletföldgáz mennyiség megrendelésére hatalmazta kenységéről szóló beszámolót.
fel a polgármestert.
– elfogadta a közös védőnői szolgálat 2010. évi zárszá– elfogadta a Polgármesteri Hivatal irodabővítését és madását.
az ehhez beérkezett árajánlatokat.
– elfogadta a közös védőnői szolgálat 2011. évi költ– módosította a kultúrház bérbeadására vonatkozó ségvetését.
108/2010.(XII.9.) számú határozatát.
– biztosította az Ausztria–Magyarország határon átnyúA 2011. február 15-i ülésen a képviselőtestület…
ló együttműködési programhoz szükséges 5 % önrészt.
– tárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetésé– tudomásul vette Dr. Tóth Csaba háziorvos bejelenté- nek I. fordulóját.
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– megbízta Némethné Molnár Zita védőnőt a szentpéterfai gyermekjóléti feladatok határozatlan ideig történő ellátásával.
– elfogadta a Pálos Károly Szociális Szolgáltató
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi szakmai
beszámolóját.
– egyszeri támogatásban részesítette a Szombathelyi
Polgárvédelmi Kirendeltséget.
– tárgyalta a külterületi (Rákóczi utca eleji) lámpahelybővítés ügyét.
– felhatalmazta a polgármestert a Sourcing Hungary
Kft-vel történő villamosenergia beszerzés lebonyolítására.
– tárgyalta az ún. Pál-féle istálló hasznosításának ügyét.
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– elfogadta a 2010. évi költségvetési rendelet módosítását.
– elfogadta a 2010. évi költségvetés ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL szóló rendeletét.

A 2011. május 30-i ülésen a képviselőtestület...
– tárgyalta az együttműködési megállapodás tervezetét
a Szentpéterfa Községi Önkormányzat és Eberau önkormányzata közötti szennyvíztisztítással kapcsolatosan.
– elfogadta a szociális törvényre a kormányhivataltól
érkezett törvényességi észrevételt.
– módosította a szociális, valamint a gyermekjóléti rendeletét.
– elfogadta a felső iskola nyugati falának helyreállítáA 2011. február 23-i ülésen a képviselőtestület...
sára adott árajánlatot.
– tárgyalta a Kossuth u. 14. szám alatti ingatlan önkor– meghatározta az óvodai nyári szünet idejét
mányzati tulajdoni hányadának további sorsát, haszno(2011.07.18-08.19.).
– elfogadta az önkormányzat 2011. évi költségvetésé- sítását.
– elfogadta az ÁNTSZ KIKI-ellenőrzéséről készített
ről szóló rendeletét.
tájékoztatóját.
– elfogadta a MÁK KIKI-ellenőrzéséről készített tájéA 2011. április 15-i ülésen a képviselőtestület...
– elfogadta a 2011. évre vonatkozó közbeszerzési ter- koztatóját.
– elfogadta a KIKI „Öko” iskola cím elnyeréséről szóvét.
ló tájékoztatóját.
– módosította a mentőszolgálat és az önkormányzat
A 2011. április 27-i ülésen a képviselőtestület...
– elfogadta a belső ellenőrzés 2010. évről szóló beszá- közötti megállapodás módosítását.
molóját.
– elfogadta a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres
Dr. Dely Ferencné
házi segítségnyújtás 2010. évi pénzügyi beszámolóját.
jegyző

VÉRADÁS

Imre, Szabó Bertalan, Horváth Krisztián, Barilovits
András, Móricz Jenőné, Paukovits Róbert, Geosits
Rudolf

Június 17-én tizenhárman adtak vért Szentpéterfán:
Jurasits Zoltán, Lantosné Kurcz Anna, Kriston Zsanett,
Kozma Attila, Pártli Péter, Skrapits István, Grabarits Köszönjük a vöröskereszt nevében!

A ministráns focibajnokság győztes csapata

A Szent Erzsébet játszótér megáldása utáni pillanatok...

Községünk újszülött polgárai:
Soós András és Kriston Zsuzsanna Zsanett második
gyermeke: Adrienn

Németh Attila és Udvardi Éva Eszter második gyermeke: Barnabás
Halálozás: Wágner Tibor
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Szinte elrohant a 183 tanítási nap, amit együtt töltöttünk. Munkánkat anyagilag és erkölcsileg is sokan támogatták: az önkormányzat, a Szülői Közösség, a plébános úr és valamennyi szülő, akiknek
a közreműködése nélkül nem végezhettünk volna eredményes munkát. Köszönjük mindenkinek segítő támogatását.
A tanév végén nyolc kitűnő tanuló volt, jeles tanulóink száma kilenc, bukás nem történt. Az elsősök szöveges értékelést kaptak, második osztálytól pedig visszatértünk az osztályozásra.
A tanulás mellett az egyik fő feladatunk a nevelés, a viselkedés
csiszolása volt. Sokat küzdünk a köszönés, udvarias viselkedés és a
tolerancia fejlesztésével, de még mindig van tennivalónk. Sajnos,
gyakran találkozunk önző viselkedéssel és nyegle stílussal. Bízom
benne, előbb-utóbb sikerül mindenkiből udvarias, egymást szerető
és tisztelő embert nevelni. A másik probléma a szakköri hiányzásokkal volt. Több tanulót kellett figyelmeztetni arra, hogy a szakkörökön való megjelenés kötelező.
A hétköznapi gondok mellett sok öröm is ért minket: Áprilisban
egy uniós pályázatnak köszönhetően 4 interaktív táblával és 7 új számítógéppel gyarapodtunk. Májusban a köztársasági elnök úr társaságában vettünk részt az Élőlánc a Parlament körül elnevezésű rekord
felállításában. Június 4-én vehettük át a NEFMI által adományozott
ÖKO-iskola címet, amit 3 évig birtokolhatunk.
Nemzeti ünnepeinket a kultúrházban rendeztük meg a 7. és 8. osztályosok közreműködésével. A Mikulásnak az 1. és 2. osztályosok
adtak műsort, a karácsonyi ünnepélyen pedig a 4. és 5. osztály, valamint a színjátszók szerepeltek. A hagyományokhoz híven a 6. osztályosok betlehemeztek a faluban. Az ajándékkészítést kézműves délután segítette. A farsangi rendezvény bevételét jutalomkönyvekre és
kirándulásokra fordítottuk. Anyák napján többek között a 3. osztály
és a napközisek köszöntötték az édesanyákat. Ebben a tanévben
mi fogadtuk a zelinai testvériskola tanulóit, akikkel egy vidám napot
tölthettünk el Budapesten. Ezúton is köszönjük támogatóinknak a
segítséget.
Az alsósok jártak színházban és közös kiránduláson a Fertő-tó
környékén. Az elsősök megmutatták tudásukat a nagycsoportosoknak. Néhányan idén is részt vettek az úszástanfolyamon.
Az idei színházlátogatáson sok felsős diák vett részt. A tanulmányi
kiránduláson a Dunakanyar szépségeivel ismerkedhettek.
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A Nemzetiségi Kupa a rossz idő miatt elmaradt, de a gyereknap
és a Madarak és Fák napja kárpótolt mindenkit.
A napközisek a sok játék mellett gyakran mentek túrázni gyalogosan és biciklivel, de szerették az egyszerű sétákat is. Közülük Palkovics Lili, Bárdics Szabina, Garger Zorán, Horváth András, Varga
Krisztián, Kelemen Patrícia, Jurasits Hajni, Tóth Melani, Harangozó
Flóra, Timár Laura viselkedtek a legjobban az ebédlőben.Napközis
magatartásukért dicséretet érdemelnek Henits Kristóf, Kurucz
Amália és Németh Dzsenifer.
Haklits Annát és Hoós Bálintot a színjátszós szereplésért és kulturális tevékenységért illeti dicséret.
A rengeteg program mellett sok verseny is várta tanulóinkat. A
horvát versenyekről szinte minden lehetséges díjat hazahoztunk.
Tanulóink közül Handler Danica, Handler Márkó, Vujčić Luka,
Schlaffer Klaudia, Schlaffer Daniella, Iszak Zsófia, Skrapits Róbert,
Timár Anna, Papp Laura, Haklits Anna és Hoós Bálint horvát
nyelvtudását illeti elismerés. Az országos horvát szavalóversenyen
Handler Márkó, valamint Schlaffer Daniella és Klaudia arattak kiemelkedő sikert. Hercegszántón a Croatijada országos versenyen
tanulóink szintén első helyezést értek el. A csapat tagjai: Hoós Gergő, Papp Laura, Szabó Barbara, Szabó Blanka, Skrapits Róbert,
Skrapits Dániel, Schlaffer Daniella és Timár Anna. Ők a budapesti
horvát gimnáziumban is bemutatták műsorukat. Az országos horvát
rajzpályázaton az 5. és 6. osztályosok vettek részt. Közülük Szabó
Blanka 3. helyezést ért el. Az eredmények azt mutatják, hogy van
értelme a horvát nyelv tanulásának, ezért mindenkit bíztatok, hogy
kitartással és szorgalommal gyarapítsa horvát nyelvtudását.
Ezen kívül is vannak még említésre méltó eredményeink: Egészségnevelési, csecsemőgondozási és elsősegélynyújtó versenyen a
vöröskeresztes tagok vettek részt. A büki tanulmányi verseny matematikából, értő olvasásból és szépírásból volt, melyen szépen helyt
álltak tanulóink. A Grajam dalversenyen Pataki Anna 8. osztályos
tanuló népdaléneklésben aranyérmet kapott. Sokszor szerepeltek
tanulóink a közlekedési versenyeken is, közülük a városi versenyen
Nagy Barbara 3., Gaál Ádám 2. helyen végzett, de becsülettel
helytállt Garger Martin és Wágner Kornél is. A megyei fordulóra
Nagy Barbara és Timár Laura jutottak be. A katasztrófavédelmi megyei verseny 1. helyezésének köszönhetően az országos versenyen
is részt vettek tanulóink, ahol a 15. helyen végeztek. A csapat tagjai:
Haklits Anna, Timár Anna, Gaál Ádám, Hoós Bálint, Skrapits Róbert. Atlétikában, labdarúgásban és kézilabdában is sikeresen helyt
álltak tanulóink. Haklits Anna a megyei 800 m-es futásban 1. helyet
ért el. Június 20-án az országos bajnokságon az 5. helyen végzett.
100 ötöst gyűjtöttek össze az alábbi tanulók: Haklits Anna, Schlaffer Daniella, Skrapits Róbert, Timár Anna, Schlaffer Klaudia,
Kozma Rita, Garger Martin, Kelemen Patrícia, Handler Danica,
Tóth Melani, Horváth András, Handler Márkó, Wágner Richárd,
Henits Balázs, Palkovics Blanka, Varga Krisztián, Gaál Roxána,
Palkovics Imre, Garger Zorán, Windisch Barbara, Horváth Barbara,
Skrapits Bálint.
Minden tanulónak, szülőnek és kollégának jó pihenést, kellemes
nyaralást kívánok. Viszontlátásra az új tanév küszöbén!
Paukovitsné Horváth Edit
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bolje prijatelje, s kujimi ste čuda lipi danov doživili.
Sad je ovomu svemu konac, i vas čeka edan drugi,
Dragi naši prijatelji!
nepoznati svit: nova škola, novi prijatelji, novi doživljaji.
Al nekate nigdar zabit, odkud ste došli!
U ime školarov sedmoga razreda se opraštam od vas.
Ostanite i na dalje vjerni vašoj školi, vašemu selu,
Došal je ov veliki dan, kad morate zbogom dat vašoj čuvajte si materinsku rič i u velikom varošu!
školi. Školi, kuja je osam lit bila vaš drugi dom. Ovde
Željimo vam čuda sriće u budućnosti, neka se sve
ste se navučili pisat, štat, računat, ovde ste si našli naj- vaše želje ispunu!
Od školarov 8. razreda se Žofija Iszak s ovimi riči oprostila:

– A húsvéti játékvásárlás megvalósításához nyújtott
anyagi támogatást gyermekeink nevében szeretnénk ezúton is még egyszer megköszönni a Szülői Közösségnek,
melynek segítségével sikerült ismét felújítani udvari
játékkészletünket.
– Az idei évben az anyák napi műsor lebonyolítására
április 29-én került sor, melynek keretében gyermekeink
versekkel, dalokkal kedveskedtek a megjelent édesanyáknak és nagymamáknak.
– Május 4-én tartottuk meg a 2010/11-es nevelési év
második félévi szülői értekezletét, ahol az aktuális témák,
programok megbeszélésére került sor.
– Logopédusunk május 31-ével befejezte az idei nevelési évre tervezett fejlesztő tevékenységét, amelyet természetesen szeptembertől folytat majd.
– A hagyományos évzáró és ballagási műsorunk lebonyolítására június 3-án került sor, melynek keretében az
idén tíz gyermek búcsúzott el az óvodától.
– Ballagóink névsora: Barilovits Lúcia, Gombás Márton, Horváth Borbála, Horváth Krisztofer, Máté Bettina,
Pataki Bence, Pataki Patrícia, Pataki Regina, Pataki Vivien
és Paukovits Olivér.
– Június 3-án (pénteken) délelőtt iskolalátogatáson is
részt vettünk nagycsoportos gyermekeinkkel, ahol az
első osztályosok játékos formában egy bemutató óra
keretében ízelítőt adtak az egész év során elsajátított
ismereteikből.
– Június 6-án gyermekeinkkel kiránduláson vettünk
részt, melynek úti célja idén is az ausztriai Mesepark volt,
ahol gyermekeink egy vidám, élményekben gazdag napot
tölthettek el. A szállítás költségeit idén is a Szülői Közösség finanszírozta. Köszönet érte gyermekeink nevében is!
– Az óvodai beiratkozásra június 6-án és 7-én volt
lehetőség. Az idei évben nyolc gyermeket írattak be a
következő nevelési évre.
– Június 9-én délelőtt látogatást tett óvodánkban az
egyházasrádóci óvoda 27 főből álló nagycsoportja. Gyermekeink örömmel és szeretettel fogadták a rádóci ovisok
csoportját, s egy rövid ideig tartó ismerkedésre is lehetőségük volt.

– A nyári karbantartási szünet az idei évben július 18augusztus 19. között lesz. Minden gyermeknek, valamint
szüleiknek kellemes nyarat, jó időtöltést kíván az óvoda
összes dolgozója!
Hoósné Milisits Zsuzsanna

– Zahvalimo roditeljem za financijalnu pomoć, iz koje
smo mogli obnovit igranje na dvoru.
– 29. aprila su naša dica s lipim programom pozdravila
mame i majke.
– 4. majuša smo imali roditeljski sastanak.
– Logopedica će od septembera i na dalje jit k nam, da
pomože dici.
– 3. juniuša je deset dice dalo zbogom našoj čuvarnici.
– S velikom dicom smo bili u školi, kadi smo pogledali
što dilaju školari 1. razreda.
– 6. juniuša smo u Austriji bili na izletu, putni strošak
nam je i vo lito Roditeljska zajednica platila. Lipa hvala i
u ime dice!
– U juniušu su osam dice zapisali u čuvarnicu.
– 9. juniuša su došla k nam dica iz Radovca. Naši su je
srdačno primili i su se na kratko vrime mogli skupa igrat.
– Od 18. juliuša do 19. augustuša će čuvarnica zaparta
bit.
U ime svih nas, ki u čuvarnici dilamo, željim našoj dici
i roditeljem veselo lito!
Žuža Milišić-Hoós
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KÖZSÉGÜNK SZIKLAALAPJAI,
AVAGY SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL
APOSTOLOK SZEREPE
Nem véletlen, hogy Jézus a beszédei során többször
hangoztatta: a megfelelő alapnak, alapozásnak óriási szerepe van, akár házépítésről (lásd homokra vagy sziklára
építkezés), akár pedig az életünk, hitünk alapjáról legyen
szó. Jézus az Egyházát Péterre, a sziklára bízta. Pedig
tudjuk, hogy Szent Péter apostol is többször megingott,

kételkedett, megijedt, de mindezek ellenére mégis mélyen
a jézusi tanításban gyökerezett az élete, amibe bármikor
belekapaszkodhatott, s ezáltal helytállhatott. A másik
apostolfejedelem, Szent Pál se szentnek született, először
tűzzel-vassal fellépett Jézus követői, tanítványai ellen
(lásd István diakónus megkövezése). Aztán amikor „leterítette” a találkozás Jézussal, és sötétség borult a szemére, megértette küldetését, majd megnyíltak szemei az
igazi Világosságra és szolgálatára, s hirdette számos helyen Isten országát rendületlenül. Nem véletlen, hogy
elődeink, az ő tiszteletükre építették a templomot, megalapozva a hit alapjait, a remény magaslatait és a szeretet
példáit. Nekünk, ma és itt élőknek kell, hogy legyen
időnk rájuk, Szent Péterre és Szent Pálra tekinteni,
példájukból tanulni és ma is a krisztusi tanításra alapozni,
majd építeni az életünket, a községünket, jelenünket és
jövőnket. Szent Péter és Szent Pál apostolok! Könyörögjetek érettünk!
A lelki töltekezésre és az aktuális programokra tekintve
a következő események voltak, illetve lesznek:
Május 29-én a 10 órás szentmise után került sor a szokásos Hősök napi megemlékezésre a kápolna előtti téren.
A megemlékező beszédet Harangozó Bertalan kormánybiztos mondta, majd versekkel, a Ljubičica kórus énekeivel, trombitaszóval és koszorúzással zárult az ünnepség.
Június 10-én Csesztregen ministránsaink idén is szép
játékkal és eredménnyel nyerték meg az idei egyházmegyei ministráns focibajnokság döntőjét. Gratulálunk
nekik!
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Az idei ministráns pontversenyben Skrapits Dániel,
Skrapits Róbert és Timár Dávid végeztek a dobogós
helyeken, jutalmul egy ausztriai kiránduláson vehetnek
részt. Pontokat litánián, hajnali misén, keresztúton, rózsafüzéren, valamint a szombati ministránspróbán való
részvétellel lehetett gyűjteni.
Június 19-én, nagytemplomunkban adott hangversenyt
a szombathelyi pedagógus vegyeskar. Lakner András orgonán Bach- és Muffat-műveket adott elő.
Június 25-én, szombaton volt községünk szentségimádási napja. A nyáron, a vakációban különösen is legyen
gondunk az Istennel való kapcsolatunk elmélyítésére.
Ehhez jó lehetőség a rendszeres hétköznapi szentmise.
A gyerekeket és szüleiket külön is buzdítom, hogy a nyári
szünetben se hanyagolják el lelki életük ápolását. Az
unatkozás vagy értelmetlen dolgok helyett legyen hasznos időtöltés a kápolnai esti szentmise, a napi imádság.
Június 26-án tartottuk idén a „világi búcsút”. A húsvét
késői volta miatt ez a vasárnap egyben az Úrnapja is,
amikor Jézus Szent Testét és Vérét, azaz az Oltáriszentséget mint kincsünket ünnepeljük. A templomok körül
a hívő emberek imádkozva, énekelve kísérik az Oltáriszentségben köztünk élő Jézust. Ezen körmeneteknek
akkor van értelme, és csak akkor méltó az Istenhez, ha
összeszedetten, Rá koncentrálva (imádkozva, és nem
egymással beszélgetve, nevetgélve), kellő tiszteletadással
(pl. normális térdhajtás, fegyelem, türelem) veszünk részt
rajta. A körmenet olyan külsőség, amit belső tartalommal
mi tudunk megtölteni. Köszönöm mindazoknak, akik
ennek szellemében jó példát adva vettek részt rajta.
Köszönet a sátorépítőknek és díszítőknek is áldozatos
munkájukért.
Június 26-án, vasárnap a litánia után került sor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által uniós
forrásból kiírt és másfél év után megnyert felújítási pályázatból megvalósult játszóterünk megáldására, és a nagyközönség (gyerekek) általi birtokba adására. A pályázatot
(ami 100%-os utófinanszírozású), mivel a már meglévő
játszótér is a plébánia tulajdonában lévő területen található, a plébánia adta be és nyerte meg. Külön köszönet
Kohuth Miklósnak a pályázat elkészítésében és sikerre
vitelében nyújtott segítségéért; Dezső Györgynek, aki a
műszaki ellenőrzést és lebonyolítást felügyelte, valamint
az önkormányzatnak a játszótér éjjeli közvilágításának
biztosításáért. A beruházás, illetve a pályázat összköltsége: 8.893.698 Ft. Ha szeretnénk, hogy sokáig használni
tudják a falu gyermekei, akkor vigyázzunk rá.
Július 10-én, vasárnap 15 órakor tartja hálaadó aranymiséjét szülőfalujában Hirschl József illmitzi plébános,
amelyre szeretettel hívja és várja a falu lakóit, hogy közösen tudjunk hálát adni az 50 éves papságért.
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Július 23-án, szombaton 17 órakor lesz Bezenyén Dumovits plébános szervezésében az itt élő horvátok közös
zarándoklata a Vándor Szűzanya szobrához. Aznapra
egésznapos buszos zarándokutat (Frauenkirchen, Fertő
tó) szervezünk községünkből, amelynek záró eseménye
lesz az említett szentmise. Jelentkezni a plébánián lehet.
A hagyományos imatábor az idén július 24-30 között
lesz a Zala megyei Bagodon, amelyen községünkből 20

hittanos vesz majd részt.
Július 30-án, szombaton 10 órakor lesz a szombathelyi
székesegyházban dr. Veres András püspök ezüstmiséje,
melyre szeretettel hívja az egyházmegye híveit.
Augusztus 21-én a litániára várjuk az új elsősöket
szüleikkel a hittanbeíratás végett.

SZENTPÉTERFA HŐSEI 1914-1918

1926. június 29-én, kedden délután Szentpéterfa egész
lakossága kijött a Szent István király kápolna elé, ahol az
újonnan elhelyezett hősök emlékműve állt. Egy fehér
lepel fedte a szobrot a felszentelésen. Az akkor 29 éves
nagymamám, Jurasits Rozália azok között volt, akik részt
vettek az eseményen. Különösen boldog volt, mert a
fehér leplet, mely az emlékművet fedte – és tulajdonképpen egy asztalterítő volt –, ő hozta előző évben Amerikából Szentpéterfára. Az ünnepség szervezői megkérték,
hogy kölcsönvehessék és használhassák lepelként a szoborra, mivel nem volt más, megfelelő nagyságú terítő a
faluban.
A felszentelés alatt a 24 éves Geosits Ferenc (Plehljov)
mondott beszédet az összegyűlteknek azok emlékére,
akik életüket áldozták a hazájukért. Majd a hosszú leplet
lehúzva felfedték a szobrot.
1925 óta május utolsó vasárnapján kerül sor a hősök
emléknapi ünnepségre, melynek keretében énekekkel,
versekkel és beszédekkel emlékeznek meg róluk. 1925 és
1944 között ez a nap nemzeti ünnep volt, azonban a
kommunizmus évtizedei alatt tilos volt emlékezni. Az
ünnepet 1989-ben állították vissza.

Steve Geosits – Fordította: Merőtei Viktória

Az első világháború, melyet a „nagy háború” néven is
emlegetnek, 1914 nyarán kezdődött Európában, és 1918
novemberéig tartott. Több mint 100 ország, Afrika,
Amerika, Ázsia, Ausztrália és Európa is része volt a konfliktusnak. A háború tömeges pusztítást okozott, és nagy
számú emberéletet követelt. Egyes becslések szerint 60
millió civilt és 25 millió katonát öltek meg.
A múltban azért emeltek háborús emlékműveket, hogy
megemlékezzenek a nagy győzelmekről, de manapság
ezek fő célja nem a háború dicsőítése, hanem egyszerűen
tisztelgés azok előtt, akik meghaltak. Az első világháború
tragikus kimenetele miatt a konfliktusban érintett országok legtöbb városában emlékműveket emeltek. A kisebb
falvak és városok emlékművein gyakran fel van tüntetve
minden katona neve, akiket megöltek. Így Szentpéterfán
is, ahol 34 falubeli katona vesztette életét. A katonák
neve lentebb listázva van, és azok esetében, akiknek családja ismert, a születési évüket és háznevüket is jeleztük.
Szentpéterfa hősei 1914-1918
Geosits Antal (*1884 ~Harvatov), Geosits György (ismeretlen), Geosits Ferenc (ismeretlen), Geosits Ferenc (ismeretlen), Gerencsér Ferenc (ismeretlen), Hajszán József (*1875
~Hajsanov), Hajszán József (*1884 ~Hajsanov), Henits István (*1889 ~Kramarov), Horváth György (*1891
~Ninčev), Jurasits Ferenc (ismeretlen), Jurasits Ferenc (ismeretlen), Krammer Ferenc (*1875 ~Kramarov), Kurcz István
(ismeretlen), Németh József (*1874), Oszwald Alajos (*1854
~Mlinarov), Paukovits Ferenc (ismeretlen), Paukovits Ignác
(ismeretlen), Paukovits Nándor (*1876 ~Jivin), Rumpl József
(*1881 ~Rumpljinov), Sákovits István (*1873 ~Jandrin),
Skrapits Ferenc (ismeretlen), Skrapits Mátyás (*1897
~Vamušev), Stubits Ferenc (ismeretlen), Subits Ferenc (ismeretlen), Szoldatits István (*1893 ~Starnov), Szoldatits
János (*1885 ~Starnov), Teklits Ferenc (ismeretlen), Teklits
Ferenc (ismeretlen), Temmel József (*1881 ~Palkin), Ujvári
János (*1896 ~Ujvarijov), Varga János (ismeretlen), Völfer
Antal (*1876 ~Vargićin), Zimits István (*1888
~Mikulaščev), Zinner György (tanár)

Tamás atya
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ISPUNILA SE ŽELJA IGROKAZAČEV...
Ana Škrapić-Timar

Ur dugo lit nam je bila velika želja, da ednoč projdemo
na izlet na Alföld i da pogledamo znameniti historijski
park u Ópusztaszeru. Jako mi je bilo drago, da su si svi
mogli odlaznut dva dane u majušu, da skupa potrošimo
i izvan kulisov maru vrimena, s našimi muži i ženami
skupa. Na kratko vrime smo stali u Kecskemétu, maru
smo se prošetali u centru varoša i čudami su se
osvidočili, da je vo zaistinu zvanaredno lipi varoš. I
Ópusztaszer je jako lipo misto, historijski park je marbit
nako veliki kot naše selo. Cil dan se more potrošit onde,
čuda lipoga se vidi. Što je čudno bilo, da je izvan nas edva
bilo ljudi, i to u sobotu otpodne! Al ni se tribi čudit, ko
si na visoke cine pomislimo, što smo morali platit da
nutra zajdemo... Susidsko selo je par kilometarov, a to ni
drugo, nek za čudame poznati Kistelek, kadi su Szénásijova teta Nanica živili. Put nas je najparvič peljal u cintir,
kadi smo poiskali njev grob i svi skupa izjačili ednu Marijansku jačku. Njeva kći, Onuška nam je bila jako na
pomoć, njoj moremo zahvalit, da smo u ednom lipom
hotelu imali mista, kadi smo prespali. U nedilju smo svi
skupa prošli k maši u lipu, veliku crikvu, prik puta. Po
maši smo se odvezli u Szeged, čudami su si željili vidit i
ta lipi, veliki varoš. Za katedralom je srpska crikva, pred
kujom su uprav onda guslali i tancali, kad smo namo
zašli. Nisu nas prahali bistvat, da stanemo u kolo. Njev

A LJUBIČICA KÓRUS HÍREI
Kocsis Jolán

A tavasz két szereplést hozott az énekkarnak.
Május 15-én az idén Horvátlövőn megrendezett egyházi kórustalálkozón vettünk részt a tamburásokkal. A
falu templomában ezúttal is szép dalokat énekeltek a
szentpéterfai plébániához tartozó horvát és német községek kórusai. A hangverseny utáni fogadáson beszélgetve újfent megállapítottuk: jó ötlet volt, hogy évente
más-más helyszínen mutatkoznak be a csoportok, ezzel
a rendezvénnyel is közelebb hozva egymáshoz az egyházilag egybetartozó falvak lakóit.
Május 29-én a nagymise után volt a hősök napi megemlékezés, amelyen az alkalomhoz illő dalokkal kóru-

farnik je s nami skupa gazil, a s otoga da niš ne pišem,
kakova čut mi je bila kad su dvama došli k meni, s kujimi
sam pred tridesetimi liti skupa išla u peštanjsku gimnaziju... Sriću smo imali, kad je uprav onda bil veliki sajam,
i to na mostu obar Tise i u varošu. Gdo je oš pinez imal,
si je mogal čuda lipoga kupit... Iz Szegeda se nesmi projt,
da človik ne kuša ribe, tako da smo se nek po fanjskom
obidu ganuli domon.
Svi smo se jako dobro čutili kroz ove dva dane, čuda
lipoga smo vidli, a što je najvažnije skupa smo bili. Ur je
jako vrime bilo da kamo projdemo, kad to nek mi znamo kuliko truda uložimo u to da svako lito pokažemo
edan novi igrokaz. Tako da je ovo zaistinu zasluženi izlet
bil. Al do drugoga već nećemo dvajset lit čekat!
sunk is fellépett. Az ünnepi beszédet falunk szülötte, Harangozó Bertalan kormánybiztos mondta. Idén Pataki
Anna 8. osztályos tanuló és Gargerné Horváth Gabriella
szavalt, Pintér Vivien pedig trombitaszólójával tette emlékezetessé a koszorúzást.
Június 19-én a nagytemplomban nem a Ljubičica szerepelt, de a mi szervezésünkben énekelt a Szombathelyi
Pedagógus Vegyeskar. A Bognár Nóra által vezetett kórus igényes művekkel lépett fel. Tisztán, átélt előadásban
hallhattuk a Haydn-, Mendelssohn-, Praetorius-, Delibesés Karai József-műveket, és találó csattanó volt a műsor
végén felhangzó Amen című spirituálé-feldolgozás. A
hangversenyt Lakner András orgonajátéka gazdagította.
Ő a Jákra férjhez ment Skrapits Rozika fia, aki tehetsége
folytán jelenleg a bécsi zeneakadémia hallgatója orgona
tanszakon.
Úgy gondoljuk, hogy jó, ha komolyzenei műveket éneklő együtteseket is meghívunk néha, hiszen a szentpéterfaiak fogékonyak az ilyen jellegű művészi élményekre is.
A hangverseny után a kultúrházban láttuk vendégül a
vegyeskar tagjait, akik azt mondták, nekik is élmény volt
a szép, jó akusztikájú templomban, értő közönség előtt
énekelni.
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KOPRIVE KOJE NE ŠČIPLJU...

Andraš Handler

Andraš Handler

Po dugi, zimski miseci edva smo ur čekali protuljiće da
se ganu festivali, da moremo pokazat naše ofrišćene
tance. No u aprilu misto festivala smo čisto slučajno dva
televizijske nastupe imali. Na prvom smo Eriku Skrapiću
pomogli da u TV Papriki polig kuhanja pokaže i svoje
znanje u tancanju, kad nekamo zabit da je i on naš član
bil lita dugo. Na Vazmenu nedilju nas je Duna TV zval u
Jakovu, kad su otud emitirali uživo poznati program
Kivánságkosár. Mi smo prik naših tancov pokazali kulturu gradišćanskih Hrvatov, a u intervjuvu smo o tomu
govorili kako mirno živu skupa u našoj regiji Hrvati i
Ugri.
U juniušu smo ur i prave nastupe imali, i to na tri festivali. 4-oga smo u Répcelaku bili na Laki kalinkovu, a
zatim smo svi skupa prošli u Undu, kadi su pod šantorom
tamburaši Kristali guslali.
12-oga smo u Genči dali program od tri tancov, na
Genčkoj metli, kamo nas svako lito pozovu.
Pred Petrovom u subotu smo otputovali u Slovačku, u
Devinsko Novo Selo na hrvatski kulturni festival, kamo
svako lito pozovu koju grupu iz Ugarskoga dila Gradišća.
Po par lit je zopet na nas red zašal, tako da smo odnesli
pozdrave Petrovišćanov. Otpodne smo na ednoj konferenciji bili koja je govorila o dobri veza med Hrvati u
Slovačkoj i Ugarskoj, a zatim smo tri tance pokazali u kulturnom programu. Donidob su Hogya Feri i Ildika dedadle pripravili domaćinom. Uvečer su nas – kot i sve ljude
iz okolice – Koprive zabavljali.

Vazmeni pondiljak, maru visi na godinu, čuda motorov kol kulturnoga doma, ljudi se pominaju, noć
dohađa i koprive se zbuđaju. Oš se huđe zbuđaju nek su
se mogle, kad znaju da je to njev dan, ljudi su zbog njih
došli u Rakóczi 10.
Nikako vako mi je ostalo sve u glavi od 25. aprila, od
dana naše prezentacije CD-a. Odzada za firhangom smo
stali i pominali smo se kad neka začmemo, a vi ste nek
išli i išli. Jako lipa i dobra ćut je bila da ste vulikimi došli
poslušat nas, da ste nuliko pucali za svakom jačkom i
zavol toga kad vam se vidlo čudami ste si i kupili naš
CD: Gizdav sam da sam Hrvat. Ufamo se da ako si vrižete
nutra u autu ili doma naše jačke napamet će vam dojt i
vam ta nezaboravni koncert u kulturnom domu. Od nidob smo ur i u Austriji i u Pešti predstavili album, kamo
su isto u lipom broju došli ljubitelji tamburaške mužike.
U sobotu pred Duhi smo u Hrvatskoj gostovali, na velikom festivalu etno mužike u Pitomači. Ov nastup za
nas zopet čuda zlamenuje, kad skupa stat na pozornici s
najpoznatijimi i najboljimi grupami Hrvatske ni malo
dilo. I k tomu sve je išlo uživo na hrvatskoj televiziji, što
ste i vi mogli gledat, i znamo da ste čudami gledali i s
nami skupa ste držali da se nagoda pošteno izguslat festivalsku jačku.
Lipo zafalimo oš ednoč svakomu koji je došal na naše
koncerte, gledal nas je na TV-vu, il je nek tuliko rekal na
vulici al na karčmi: bravo dičaki!
CD se oš more kupit pri meni al na pošti za 2000 Ft.
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A KIVÉREZTETÉS (MÉG) NEM SIKERÜLT
Tóth Gábor

Ahogyan arra számítani lehetett, nehéz tavaszi idényt
voltunk kénytelenek leküzdeni. Szerencsére a rengeteg
nehézség ellenére a célunkat teljesítettük, vagyis megőriztük a megyei II. osztályú tagságunkat. Hogy mért
volt ilyen nehéz ez a tavasz? Menjünk sorjában.
Már ősszel is sok problémát okoztak a hiányzások, e
téren a helyzet sajnos tavasszal sem javult – sőt... Rengeteg mérkőzést hagyott ki sérülés miatt Stieber Gábor,
Hujber Zsolt, Jurasits András, Boldizsár István. Csatár
Miklós csak az utolsó egy-két mérkőzésre lett bevethető
állapotban. Török Roland és Kovács Balázs pedig egy
makacs húzódással csinálta végig a szezont – vagyis próbálta végigcsinálni. A keretünk nem volt túlságosan bő,
így a hiányzókat nem tudtuk megfelelően pótolni. A sikertelenség is megtette a hatását, voltak akik lemorzsolódtak, elhagyták a süllyedő hajót – ami tulajdonképpen
nem is probléma. Bár néhányan azért lehetőséget kaptak
a felnőtt csapatban a fiatalok közül, igazából az ifistákhoz sem tudtunk hozzányúlni, ugyanis ők is – idegenben
és hazai pályán egyaránt – komoly létszámgondokkal
küszködtek.
Az igazi nehézséget viszont a pénztelenség okozta. A
polgármesteri hivataltól az idei esztendőben egyetlen fillért sem kaptunk – pedig például a bírókat, az utazásokat
ki kellett fizetni. És akkor még nem beszéltem a szövetség felé fizetett pénzekről, a különféle rezsiköltségekről,
járulékokról. Szóba került, hogy az utolsó mérkőzéseinken lemondunk a pályaválasztói jogról, hogy ne nekünk
kelljen fizetni a bírókat, de végül arra jutottunk, hogy
nem szúrunk ki a bérleteseinkkel, a szurkolóinkkal. Nem
tudom, volt-e már példa arra az újkori péterfai labdarúgás történetében, hogy egy önkormányzat megpróbálta
volna így ellehetetleni a sportegyesületet? – bár azért sejtem a választ... Mindenesetre a kivéreztetés nem sikerült.
Néhányan beletettük a saját pénzünket, mozgósítottuk
minden kapcsoltunkat, és becsülettel befejeztük a szezont. A pályán sem szoktunk megfutamodni, miért estünk volna kétségbe e kicsinyes, alattomos, gonosz (hátba)támadástól?! Lehet történelmet írni úgy is, ahogyan
mi tettük. A semmiből felépítettünk egy minden törvényi
előírásnak, a mai kor követelményeinek megfelelő, működőképes, pályázóképes, eredményes egyesületet. A kiesés elleni harctól hosszú évek kitartó munkájával eljutottunk odáig, hogy ezüstérmet szereztünk, bejutottunk
a Magyar Kupa főtáblájára, döntőt játszottunk a Vas megyei Magyar Kupában. És lehet történelmet írni úgy is,
hogy mindezt valaki lerombolja. Mindkét fél nevét megőrzi az emlékezet.
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Rengeteg kellemetlen élményben volt részünk a tavaszszal. Csak néhány esetet elevenítek fel – amikor szükség
volt a pénzünkre, kitartásunkra. A pályát kétszer lehengereztettük. Timár Feri bácsi háromszor nyírta le a füvet,
mi egyszer. Amikor mi nyírtunk, akkor igénybe vettük
az önkormányzat traktorját, két közhasznú munkását.
Ám a benzint mi vittük, a srácokat kifizettük, szendvicsekkel, itallal láttuk el. Az önkormányzat saját költségén
egyszer nyírta a pályát. Néhány nappal egy képviselőtestületi ülés előtt. Bizonyára véletlenül esett így. Mindenesetre futballnyelven szólva 6-1-re vezetünk „pályaügyben”. Bár pénzt nem kapunk rá, az öltöző és a pálya
rendben van. Éppen ezért adhatott otthont a sporttelep
– többek között – két ministráns kupának. Nekünk volt
köszönhető, hogy a környező falvakból érkező vendégeket kulturált körülmények fogadták. Mégsem mi paroláztunk a díjkiosztón. Óriási probléma, hogy az idén egyetlen pályázatot sem adhattunk be, mivel nem tudtunk önrészt bemutatni. Olyan pályázati lehetőségek „mentek
így a levesbe”, amelyekből tavaly sok pénzt kiszedtünk.
Nekem ez nagyon fájó, de gondolom akad olyan, akinek
ez volt a célja. A pénzről. Az egyesület az önkormányzattól eddig éves szinten 1 millió 120 ezer forintot kapott
negyedéves (280 ezer) lebontásban. Ebből finanszíroztuk többek között a labdarúgó és a teke szakosztály, illetve a tömegsportrendezvényeink költségeit, a pályázataink önrészét. Ez a pénz messze a legkevesebb önkormányzati támogatás a csoportunkban – ez alapján egész
jó helyezést csíptünk meg a tabellán. Szóba került az
egyik testületi ülésen, hogy adna pénzt nekünk az önkormányzat, csak levonná az eredeti összegből a rezsiköltséget. Érdekes ötlet, minden hátsó szándék nélkül.
Ha majd használja a pályát, az öltözőt az iskola, az alapítvány, az öregfiúk csapata, a tánccsoport (stb.), akkor
majd számoljunk el velük mi a rezsiköltségről. Vagyis
vesszünk össze mi mindenkivel. Oszd meg és uralkodj.
Újabb érdekesség. A nyáron újjáalakulnak a megyei futballszövetségek. Az új vezetés szeretné feltérképezni a
futballcsapatok létesítményeit, ezért kérvényben fordult
az önkormányzatokhoz, hogy juttassák el hozzá a sporttelepek nem hiteles telekkönyvi kivonatát. Egy MLSZ
által kötött üzleti konstrukciónak köszönhetően mindez
1000 forintjába kerül egy-egy hivatalnak. Vas megyében
körülbelül 120 önkormányzat kapott ilyen kérvényt.
Egyetlen falu küldte vissza a levelet, mondván, hogy erre
nincsen pénz, nem áll módjában a kérést teljesíteni. Szentpéterfa. Mit tehettem, bementem a földhivatalba, sorszámot húztam, kivártam a soromat, kifizettem a nem ezer
forintos ügyintézési költséget – de a szükséges papírokat
csak azért is megszereztem. Érdekes, vicces kis mondókák
születtek a szövetségben a „szentpéterfai királyságról”.
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Ha már keresztbe teszünk egymásnak, arra azért ügyeljünk, hogy a falut ne járassuk le.
Más. Legendás összegek keringenek közszájon a kocsmai megmondóemberek között arról, hogy mi mekkora
pénzeket fizetünk a légiósainknak. Ha tényleg így van,
akkor az elmúlt években hogyan csábíthatta el tőlünk a
Kőszegfalva (!) Korényi Rudolfot, a Sé (!) Mikos Tamást,
a Gyöngyöshermán Versegi Vajkot és Szabó Zoltánt?
Még rengeteg dolog kikívánkozna az emberből, de kezdetnek – vitaindítónak – ennyi talán megteszi. És persze
azt is megértjük, hogy nincs pénze az önkormányzatnak
– bizonyára ezért nyírja a füvet „külsős” cég.
A kivéreztetés nem sikerült. Egyelőre. Ugyanis mindennek van határa. Július végén be kell fizetnünk a nevezési díjat, a játékengedélyeket, és az új szabályok szerint vélhetően a játékvezető díjak egy jelentős részét is
előre. Amennyiben nem lesz pénzünk befizetni az előírt
összegeket, úgy már nem nyúlunk a zsebünkbe, hanem
nem nevezünk. Ebben az esetben a csapat a 2011/2012es szezont kihagyja, és majd csak a 2012/2013-asra nevez, a megyei III. osztályban. Sok reményt fűzünk a
július 9-ei Sportnapunkhoz. Talán sikerül annyi pénz
összeszednünk, hogy ne polgármesterünk kénye-kedve
szerint alakuljon sportegyesületünk jövője. Jólesik, hogy
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sok támogató állt a Sportnap mellé. Úgy tűnik, hogy
azért akad, aki szerint nem baj, ha van futballcsapat
Szentpéterfán.
Természetesen a felvázolt viszonyok, problémák közepette az elért eredményünket jónak ítélem. Nem is
tudom, hogy a tavalyi ezüstérmet volt nehezebb megszerezni, vagy most életben maradni. Polgármesterünket
természetesen várjuk a szezonzáró bankettunkra. Szemtől szembe is lehet beszélgetni. Tapasztalatból tudom,
hogy ez célravezető módszer.

GÓLLÖVŐLISTA
1. Wágner Szabolcs 9 gól
2. György Tibor 7 gól
3. Kovács Balázs, Szimán Bálint 6-6 gól
4. Török Roland 5 gól
5. Stieber Gábor, Geosits István, Eberhard Péter,
Gaál Richárd, Wágner Márton, dr. Csatár Miklós,
Lakatos Bálint 1-1 gól
A tabellák, az ifjúsági csapaté is a www.mlsz.hu internetes oldalon tekinthetők meg.

KISTELEPÜLÉSEK SPORTBAJNOKSÁGA
Áprilisban a sportlövészettel folytatódott a versenysorozat,
ahol az egyik női csapatunk 5. helyezést ért el.
Májusban atlétikában a férfi csapatunk 2., női csapatunk pedig
1. helyezést ért el, összetettben pedig az 1. helyen végzett településünk.
A csapat tagjai a következő eredményeket érték el:
1. hely Haklits Anna síkfutás 100 m, 400 m
1. hely Pintér Vivien magasugrás, súlylökés
1. hely 4x100 síkfutás (Haklits Anna, Skrapits Klaudia, Timár
Nikoletta, Pintér Vivien)
1. hely Haklits András súlylökés
3. hely Jánny Zoltán súlylökés
2. hely Timár Nikoletta távolugrás
4. hely Góber Dániel távolugrás
2. hely Kurcz Martin síkfutás 400 m
2. hely Gaál Richárd magasugrás
2. hely síkfutás 4x100 (Gaál Richárd, Haklits Tamás, Neubauer
Gergely, Góber Dániel)
Június a kispályás labdarúgás hónapja volt, férfi és női csapatunk is bejutott a július 2-án Vasalján megrendezendő döntőbe.
Jelenleg összesítésben településünk a 3. helyen áll. Eddig közel
70 szentpéterfai vett részt a különböző sportágakban. Köszönjük
minden résztvevőnek, hogy hozzájárult a sikeres szerepléshez!
Szentpéterfa Községért Alapítvány
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KEFIRES SÜTEMÉNY – GYORS ÉS FINOM
Hozzávalók:
2 pohár keﬁr, 2 pohár cukor, 4 pohár liszt, 1 pohár olaj, 4 egész tojás, 2 vaníliacukor,
1 sütőpor
Elkészítés:
A négy tojás sárgáját felverjük a cukorral és a vaníliacukorral, hozzáadjuk a keﬁrt,
az olajat, a felvert habot, végül a sütőporral elkevert lisztet. Tepsibe öntjük, majd a
tetejére tetszés szerint szórhatunk bármilyen gyümölcsöt. Jó étvágyat!

Petroviski glasnik
Iszak Péter

Emlékek a múltból
Emlékek a múltból,
Apró kis fények.
A sötét éjszakából
A világosba lépek.
Életünk titokzatos,
Rejtvényekkel tűzdelt.
A múltunk poros,
De a jövőnkért ne add fel.
Bátornak születtünk,
Harcos szívvel.
S ha néha el is estünk,
Büszkén keltünk fel.
Csoda az életünk,
De törékeny gyémánt.
Élj úgy, hogy büszkék lehessünk,
Szeress, de igazán!

Anton Leopold

Lito je ovde

Dragi Petrovišćani!
Srdačno vas čekamo na PETNO fes)val 2‐3. juliuša. Probuvali smo dobre programe sas‐
tavit da si svaki najde ništo zavol česa je vridno dojt. Znamo da je za većime preveć
pinez u subotu pla)t ulaznicu, al u nedilju se ne praha pla)t za kulturni program. Mi se
čuda trudimo zato, da se svako lito dobro nagoda ov veliki fes)val. Al tužno je da si
čudami ne zamu tuliko truda da dojdu u kulturni dom, da se maru zabavljaju, nek misto
toga volu doma pred TV sest. Nekate zabit: TV morete gledat svaki dan, al PETNO je
nek ednoč u litu. Mi ćemo vas čekat!
Organizatori

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.
Kupat se u bistroj vodi,
da se tijelo preporodi.
Projt na izlet, plazat brige,
koč pokuknut i u knjige.
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