List Hrvatske manjinske samouprave
A Horvát Kisebbségi Önkormányzat lapja
XVIII. 3. broj – Oktober 2011. ● XVIII. évfolyam 3. szám – 2011. október

KEDVES SZENTPÉTERFAI LAKOSOK!
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy az októberben esedékes népszámlálás során – ha nem is lesz
kötelező a nemzetiséget célzó kérdésre válaszolni
– bátran vállalják horvátságukat. Gondoljanak arra,
hogy elődeink közel 500 éven át – sokszor ellenszélben – adták tovább egy-egy új generációnak
horvát anyanyelvüket, népművészetüket, szokásaikat, megőrizve ezzel egy anyaországtól távol került
nép identitását.
Most, amikor már semmi hátrányunk nem származik nemzetiségünk megvallásából, sőt egyre
több területen jelenthet előnyt például anyanyelvünk ismerete, a szívükre (is) hallgatva jelöljék be
a nemzetiség rovatban a horvátot.
Az elkövetkező tíz esztendőben bizonyos, hogy
a népszámlálási adatokat veszik majd alapul a kisebbségi törvények megalkotásánál, a támogatások
odaítélésénél, az intézmények fenntartási hozzájárulásánál, így az önálló iskolánkért és óvodánkért
folytatott küzdelemben fontos szerepe lesz majd a
Szentpéterfán élő horvátok arányának.
Köszönjük!
Horvát Kisebbségi Önkormányzat, Szentpéterfa

•

•

•

DRAGI PETROVIŠĆANI!
Prosimo Vas, da na popisu stanovništva u oktoberu segurno zapišite da ste Hrvati! Budimo svi
gizdavi na to i očuvajmo sve ono što su naše majke
i didi skoro 500 lit očuvali, svoj materinski jezik,
svoju hrvatsku kulturu i hrvatski identitet. Od toga
da si zapišemo da smo Hrvati, niš kvara nećemo
imat, al hasni moremo imat od njega. Nekamo
zabit, ako ne bi bili Hrvati, kuliko bi siromašiji bili!
I naša škola se nek zato mogla do sad obdaržat,
kad smo Hrvati... Čuvajmo i na dalje naše bogatstvo, budućnost je u naši ruka!
Lipo zahvalimo!
Hrvatska manjinska samouprava, Petrovo Selo
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A 2011. augusztus 22-i ülésén a képviselőtestület...
– elfogadta a polgármester beszámolóját a két ülés közötti eseményekről.
– elfogadta az önkormányzat 2011. I. félévi költségvetéséről készített beszámolót.
– elfogadta az önkormányzat 2010-2014 évekre vonatkozó gazdasági ciklusprogramját.
– tárgyalta az Eberau-Szentpéterfa községek közötti
szennyvíztisztításra vonatkozó szerződés tervezetét.
– elfogadta az iskola és óvoda (KIKI) 2010/2011-es
tanévéről szóló beszámolóját.
– meghallgatta a KIKI tájékoztatását a Donja Zelina-i
és a szentpéterfai iskolás gyermekek budapesti kirándulásáról, amely az „Élőlánc a parlament körül” akcióval volt
kapcsolatos.
– elfogadta a belső ellenőr által készített jelentést.
– engedélyezte a volt határőr laktanyában a falburkolat
leszedését és elvitelét egy magánszemély részére.
– lemondott a társtulajdonosok javára a Szentpéterfa,
Kossuth u. 141.számú ingatlanban lévő 1/8 tulajdoni hányadáról az épületen lévő cserép és az udvar rendbe-tétele ellenében.
– kitüntetésre terjesztett fel egyesületet a Vas Megyei
Közgyűlés által alapított díjra.
– elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének beszámolóját.
– albérleti díjhoz hozzájárulást állapított meg a szeptember 1-jétől alkalmazott pedagógus részére.
– rendeletet fogadott el 7/2011.(VIII.22.) számmal a
2011. évi költségvetési rendelet 2/2011.(II.24) módosításáról.

VÉRADÁS
Szeptember 21-én tizenheten adtak vért Szentpéterfán:
Wágner Csaba, Harangozó Gábor, Kohuth Miklós,
Móricz Jenőné, Frányi István, Németh Lajos, Filipovits

Községünk újszülött polgárai:
Varga Zoltán és Pajor Andrea első gyermeke: Bálint
Pataki Péter Simon és Podani Viktória második gyermeke: Jázmin Viktória
Timár János és Sass Hajnalka első gyermeke: Bertold
Teklits Tamás és Takács Mária Veronika első gyermeke: Veronika
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– rendeletet fogadott el 8/2011. (VIII.22.) számmal az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
A 2011. szeptember 9-i ülésén a képviselőtestület...
– elfogadta a polgármester beszámolóját a két ülés közötti eseményekről.
– elfogadta az önkormányzat és a Szentpéterfai Sport
Egyesület közötti együttműködési megállapodást.
– tudomásul vette Gargerné Horváth Gabriella képviselő asszony képviselői és bizottsági tagságának lemondásáról szóló nyilatkozatát.
– tárgyalta a határátkelőhely hasznosításával kapcsolatos tervezetet.
– pályázatot nyújtott be a hosszú távú közfoglalkoztatás támogatására a Szombathelyi kormányhivatal Munkaügyi Központ Szombathelyi kirendeltségéhez.
– pályázatot nyújtott be a Hét Határ Határon Átnyúló
Önkormányzati Szövetséghez (HHÖSZ) testvérvárosi
hálózat kialakítására.
– a Ljubičica Kórusegyesület 25 éves jubileumának
megrendezéséhez (2011.10.16.) anyagi támogatásról
döntött.
– az öregek napjának megrendezéséhez (2011. november 20.) anyagi támogatásról döntött.
Dr. Dely Ferencné jegyző

Ismételten felhívjuk a község lakosságának figyelmét, hogy ameddig országos tűzgyújtási tilalom
van érvényben, addig az önkormányzat rendeletében meghatározott szerdai napokon sem lehet tüzet
gyújtani a község közigazgatási területén!
Rajmund, Filipovits-Horváth Hajnalka, Temmel Miklós, Pipics Hajnalka, Skrapitsné Zsigmond Andrea,
Subits Alfrédné, Handler András, Grabarits Imre, Henits Péter, Szabó Bertalan, Geosits Anna
Köszönjük a vöröskereszt nevében!

Házasságkötés:
Sunyovszki Zsolt és Németh Adrienn
Somogyi Zsolt és Handler Teréz
25 éves házassági évforduló:
Szabó Imre és Milisits Terézia
Neubauer Dezső és Geosits Anna
Halálozás: Kurcz Gábor, Subits Alfréd
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IKSZT
INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TÉR
Reményeink szerint Szentpéterfán megvalósul a kultúrház átalakítására, felújítására nyert pályázat alapján az
IKSZT. Pontosan miről is szól az IKSZT?
Három fő irány, illetve alaphelyzet van, amelyek alapján
működőképes, hasznos lehet az intézmény.
– Szentpéterfa közösségi élete
– Horvátság
– Vallásosság
Ez a három halmaz határozza meg Szentpéterfa jelenét
és jövőjét. Mindhárom halmaz egymással összefügg. Ha
bármelyik gyengül, azzal automatikusan gyengül a többi
szempont is. Nagyon fontos, értékes és törékeny dolgokról beszélünk. Sajnos mindegyik csökkenő tendenciát
mutat. Ezeken segíthet egy jól, nyitottan, ügyfélbarátian
működő szolgáltatás, az IKSZT.
Az IKSZT kialakítására és működtetésére 2008-ban
benyújtott pályázatunkon beruházásra, működtetésre 52
millió forint összegű támogatást nyert a Szentpéterfa
Községért Alapítvány.
Az IKSZT helyszíne a kultúrház régi része. A beruházás során a kultúrház tetőcseréje, a tetőtér beépítése,
a tetőtérben vizesblokk és helyiségek kialakítása történik
meg. 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.
Vállalt feladatok:
– közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése

A kispályás férfi labdarúgócsapat
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– helyszín biztosítása civil szervezetek számára
– egészségfejlesztési programok megvalósítása
Kötelező feladatok:
– helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez
– ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon
követése, ifjúsági információs pont működtetése, fiatalok
közösségi szerveződésének és részvételének támogatása,
ifjúsági információs pult működtetése MMIK-LOGOval kötött együttműködési megállapodás alapján
– közművelődési programok szervezése
– a lakosság és a vállalkozások információhoz való
hozzájutásának elősegítése
– nyilvános könyvtár működtetése
– közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan,
teleházban vagy könyvtárban működő e-Magyarország
ponton (közösségi információs hozzáférési pont)
Az építési engedély iránti kérelmet tavaly, 2010. októberben beadtuk, azonban azt fel kellett függesztenünk.
Mint sokan tudják, a Közlekedésfelügyelet mint szakhatóság nem adta ki az engedélyt, mivel az épülethez nem
tartozna megfelelő bejárat. A tulajdoni lapon a kultúrház
és a posta közötti bejárat, teljesen érthetetlenül, a Magyar
Posta tulajdonában van. Ezért erre a bejáratra a helyi önkormányzat, a Magyar Posta és a T-Com közötti szolgalmi jogról szóló megállapodást kellett létrehozni. Ez
augusztus közepén elkészült, s reményeink szerint e
megállapodás alapján a földhivatalban történő bejegyzést
követően napokon belül jogerős építési engedéllyel rendelkezhetünk, és megkezdődhet a közbeszerzési eljárás.

A Kistelepülések Vas Megyei
Sportbajnoksága ezidáig a következőképpen alakult: 26 település indult
a versenysorozatban, a szentpéterfai
csapat tízből 6 versenyszám után az
1. helyen áll.
Júniusban a kispályás labdarúgásban mind a női, mind a férfi csapat
1. helyezést ért el. Szeptemberben
kézilabdában a női csapat a 7. helyen
végzett, a fiúk pedig 3. helyezést értek el. Októberben röplabda, novemberben teke, decemberben pedig játékos sportvetélkedő várja lelkes fiataljainkat.

Filipovits Róbert, az alapítvány elnöke

A kispályás női labdarúgócsapat
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INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TÉR
KIALAKÍTÁSÁNAK TERVE
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Szinte repültek a napok a nyári szünetben. A vakáció
ugyan elsősorban a pihenésé volt, de tanulóink legnagyobb része becsületesen eljött a nyári gyakorlatként emlegetett kertrendezésre, papírgyűjtésre is. Többen táborokban szereztek új élményeket és új barátokat.
A nyári szünet alatt igyekeztünk felújítani, megszépíteni az iskola épületeit és környezetét.
Ennek keretében
– tisztító meszelést végeztünk mindkét épületben,
– elvégeztük az elengedhetetlen apróbb javításokat,
– elkészültek a felső iskolába a kerékpártárolók, amelyekért köszönettel tartozunk Roznár Róbert úrnak, aki
ismeretlenül támogatta iskolánkat, hiszen munkadíj
nélkül, csak anyagköltségért készítette el ezeket a biciklitárolókat.
Tavasszal egy pályázat segítségével ki akartuk cserélni
a régi drótot az alsó iskola kerítésén. A bontáskor aztán
felmerült, hogy több tennivaló is van az iskola épületén.
Így elindult a lavina. Egymást követték a javaslatok, majd
Tamás atya hívására a helybeli szakemberek összedugták
a fejüket, és megszületett a döntés: az épület tulajdonosa,
az egyház megveszi az anyagot, a mesteremberek és önkéntesek pedig társadalmi munkában elvégzik a munkát.
Tamás atya mellett Filipovits Imre volt az igazi motorja
az elmúlt időszak eseményeinek, Tamás atya beszámolójában pedig olvasható mindazok neve, akik ebben az
óriási munkában részt vettek.
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Magam, a kollégák és a gyerekek nevében szeretném
megköszönni azt az áldozatos tevékenységet, amit társadalmi munkában végeztek. Ezzel bebizonyították azt
is, hogy összefogással mennyi mindent elérhetünk.
A tantestületben ismert és új arcokkal is találkozhatunk. Geosits Lászlóné nyugdíjba vonulása miatt új napközis tanítót köszönthetünk Vidmár Ildikó személyében.
Az éneket továbbra is Kocsis Jolán tanárnő tartja majd,
a kémia óraadó pedig Tangl Balázsné, aki Körmendről
jár iskolánkba.
A kétnyelvű oktatás fontosságát és sikerét még mindig
sokan megkérdőjelezik. Azt gondolom, hogy elődeink
örökségét, a horvát anyanyelvünket és kultúránkat kötelességünk megőrizni és továbbvinni. Aki akarja, középiskolás korában is folytathatja horvát nyelvi tanulmányait.
Jó példa erre az a hat volt diákunk, akik nemrég tettek
sikeres osztályozó vizsgát horvát nyelvből, és októberben érettségizni fognak belőle. A horvát nyelv tanulása
még senkit sem gátolt abban, hogy más nyelveket is tanuljon. Egyetlen titok van: tanulni kell! Ne felejtsük el a
mondást: Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz.
Az új tanév a szülők életében is változást hozott, hiszen a nyári pihenés után megint át kell rendezni a
hétköznapokat. Időt kell szakítani a gyerekekkel való
foglalkozásra, közös tanulásra, irányításra, és nem utolsó
sorban a rendszeres ellenőrzésre. Az eddig is nyújtott
szeretet legyen okos szeretet, amely képes arra, hogy a
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gyermeknek megtanítsa a kötelességtudást és a tiszteletadást. A szeretet mellett azonban szeretném felhívni figyelmüket a számonkérésre, az ellenőrzésre, a következetességre. Kérem, ne vegyék személyes sértésnek, esetleg zaklatásnak, ha szóvá tesszük azokat a dolgokat, amelyekkel nem értünk egyet. Engedjék meg, hogy elmondjuk véleményünket akkor is, ha gyermekük viselkedésével
nem az iskolában vannak gondok. Higgyék el, jót
akarunk Önöknek és gyermekeiknek is. Munkánkhoz 10
hónap, összesen 183 nap áll rendelkezésünkre. Az utolsó
tanítási nap 2012. június 15-e lesz, a 8. osztályosok ekkor
búcsúznak majd az iskolától. Ezen kívül 5 olyan napot
tölthetünk együtt, amikor kirándulunk, megemlékezünk
a madarak és fák napjáról, meglátogatjuk a zelinai
testvériskola nevelőit és tanulóit. A tanulásban, a
munkában elfáradva közösen várjuk majd a szüneteket.
Az őszi szünet ebben a tanévben a mindenszentek ünnepéhez, a téli szünet a karácsony, a tavaszi pedig a
húsvét időszakához kapcsolódik. A szakkörökről szólva
szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy a
választásuk önkéntes, de a jelentkezés egész tanévre szól.
A várható programokról, tudnivalókról szeptember

– A nyári takarítási szünetben megtörtént a tisztítójavító meszelés, valamint a takarítás és fertőtlenítés.
– A szünetet követően 2011. augusztus 22-én nyitotta
meg intézményünk kapuját.
– A júniusban beíratott 9 gyermek közül szeptemberben 5 új gyermek kezdte meg a nevelési évet.
– Tájékoztatjuk a szülőket, hogy október 4-én (kedden)
16.30 órai kezdettel szülői értekezletet tartunk az óvodában, melyre minden szülőt szeretettel várunk.
– November 20-án (vasárnap) a helyi Vöröskereszt szervezésében megrendezik az idei Idősek Napját, ahol az
érintett gyermekek dallal, verssel köszöntik a nagyszülőket.
– Október hónap folyamán sor kerül a nagycsoportos
gyermekek szűrővizsgálatára, ami egy tájékozódó felmérés az iskolába készülő gyermekek iskolaérettségére
vonatkozóan. Ennek kiértékelését követően minden
érintett szülő megtekintheti saját gyermeke munkáját.
– A rászoruló középső, illetve nagycsoportos gyermekek logopédiai foglalkozása még szervezés alatt van,
addig is kérjük a szülők türelmét! Várhatóan napokon
belül megoldódik a logopédushiány, és akkor a korábbi-
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26-án, az összevont szülői értekezleten kaptak tájékoztatást a szülők.
Paukovitsné Horváth Edit

• • •
Hudo je prošlo lito i sad smo zopet na početku nove
školske godine. Od 1-oga septembra nas čeka zopet dilo
i muka. Al ako ćemo lipo dilat, onda ćemo imat vrimena
i za zabavu, i za izlete. To sve visi od nas.
Kot dvojezična škola i na dalje moramo čuvat naš lipi
hrvatski jezik i kulturu.
Moramo bit gizdavi na naše znanje. Moramo govorit
naš lipi jezik ne nek na hrvatskoj vuri nego i međusobno.
Pomoću hrvatskoga jezika te dica dobit već mogućnosti
u svojem cilom žitku. Mogućnost je u naši ruka. Nesmimo zabit poslovicu: Kuliko jezikov znaš, tuliko
človikov si vridan!
Dragi Roditelji, vaša i naša je odgovornost, da sačuvamo naš hrvatski jezik, da se naša dica navuču jezik našeg
naroda, da upoznaju hrvatsku kulturu i da i na dalje živi
u nami nacionalni identitet. Prosim Vas da nam budete
u ovom teškom ali lipom poslu aktivni partneri!
Edita Horvath-Pauković

akhoz hasonlóan folytatódhatnak a fejlesztő foglalkozások.
Hoósné Milisits Zsuzsanna

• • •
– U liti se po čišćenju i mazanju obnovila i polipšala
naša čuvarnica.
– 22. augustuša su se nanovič otpadla vrata pred našom
dicom.
– U juniušu su 9 dice zapisali u čuvarnicu, od nji su
petimi začeli u septemberu.
– 4. oktobera, u torak u 16.30 uri čekamo sve roditelje
na roditeljski sastanak.
– 20. novembera organizira Čedljeni križ Dan starih,
kadi te naša dica zopet pozdravit s jačkami i verši majke
i dide.
– U oktoberu ćemo pogledat naše najvekše, jesu li zrili
na to da drugo lito u školu začmu. Dilo svoje dice te i
roditelji moč pogledat.
– Za tu dicu za koju je potribna logopedska pomoć,
će se kasnije začet dilo, zato prosimo od roditeljev maru
strpljenja.
Žuža Milišić-Hoós
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A SZŐLŐ
Már sok helyen megkezdődött a korai szőlő szüretelése, sőt, mire az újság az olvasók kezébe kerül, a rendes
nagy szüretek is lezajlanak, befejeződnek. A hegy gyümölcse, a szőlő kedvelt jézusi jelkép volt példabeszédeiben. Gondoljunk csak a gonosz szőlőmunkásokra, akik
önzésükben galádul bántak el a termésért küldött szolgákkal, vagy azokra, akiket a nap különböző óráiban fogadott fel a gazda, hogy a szőlőjében dolgozzanak, és a
nap végén ugyanannyit kapott mindegyikük fizetségül.
De lehet említeni Jézus szőlővesszős hasonlatait: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én
őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek.
(…) Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoz-tok,
és tanítványaim lesztek. (…) Maradjatok meg szeretetemben.”
(Jn15,5. 8-9)
A szőlő, a termés milyensége örömre és borúlátásra is
adhat okot. Ahogy végignézünk a szőlőtőről futó vesszőkön függő fürtökön, megelégedés tölthet el minket, ha
szép, telt, gazdag fürtöket látunk. Valami hasonló élményben lehetett részünk a nyáron. Elsősorban ezt szeret-ném megköszönni, s példaként mindannyiunk elé
állítani. Ahogy a kis szőlőszemek sokasága alkotja a meglett fürtöt, úgy álltak sokan össze egy közös ügy, közös
cél érdekében: az alsó iskola külső felújítására. Az iskola
múltjáról tudjuk, hogy egyházinak épült, sokan tanultak
benne. 1948-ban államosították, de továbbra is iskolai
szerepet töltött be a falu életében. A rendszerváltás után
lehetősége volt az Egyháznak visszakérni, mint jogos tulajdont. Erre sor is került, miközben az állam kárpótolta
az önkormányzatot. S ezen jogi ügyletek mellett töretlenül ma is iskolaként működik az alsósok számára, ahol
tudást és alapvető emberi értékeket szívhatnak magukba
a gyerekek.
Először csak a kápolnához autóval érkezők számára
akartuk biztosítani a balesetmentes parkolást és közlekedést, mikor elhatároztuk, hogy saját anyagi forrásból az
iskola és a visszacsatolási emlékmű előtti járdát felújítjuk.
Aztán amikor a jókorára megnőtt fák elkerültek az iskola
elől, akkor jött a szembesülés, hogy a megviselt külsejű
épület lehangolóan nézne ki a szép, új térkőburkolat árnyékában. S ekkor mutatkozott meg az az összefogás,
aminek az eredményét láthatjuk a Március 15. téren.
Szeretném még egyszer megköszönni valamennyi mesterembernek, hogy társadalmi munkát vállaltak az alsó
iskola felújításában. Az asszonyoknak a munkásokról
való gondoskodást, az igazgatónőnek és a tantestület tagjainak a takarítást. Szeretném megköszönni mindenkinek
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a pénzügyi hozzájárulását (augusztus 20-i perselygyűjtés)
a felhasznált anyagok beszerzéséhez. Köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon kivették részüket az iskola megújulásában. Külön szeretném kiemelni a segédkezők felsorolása előtt Filipovits Imrét, egyházközségünk
elnökét, aki az egész felújítást vezényelte, végig figyelemmel kísérte és ő maga is odaállt a munkákhoz. Isten fizesse meg valamennyiüknek nagylelkű munkáját!
(Asztalos István, Barilovits Vince, Filipovits Imre, Filipovits József, Frányi István, Frányi Istvánné (Mária),
Gaál Tamás, Garger Zoltán, Gargerné H. Gabriella,
Geosits Béla, Geosits Rezső, Geosits Róbert, Geosits
Rudolf, Geosits Vince (THG), Hajszán József, Haklits
Tamás, Handler András, Harangozó András, Hoós József, Horváth András, Horváth Arnold, Horváth Attila,
Horváth Attiláné, Juranovits Imre, Jurasits Imre, Keglovics Krisztián, Keller János, Kozma István, Kurcz Róbert, Libricz Tibor, Mersits Tamás, Milisits András,
Milisits Ferenc, Milisits László, Móricz Jenő, Nagy Ottó,
Németh János, Neubauer Gergő, Papp Tamás, Pataki
György, Paukovits József, Paukovits Róbert, Paukovits
Tibor, Sipos László, Skrapits Andrásné, Skrapits Jánosné, Skrapits József, Skrapits László, Szabó Imre, Takács Ferenc (TAKÉP), Takács Ferenc ifj. (TAKÉP),
tantestület, Temmel Péter (THG), Timár Andrea, Timár
Ferenc, Timár Imre, Varga András, Veszelovits Péter)
Milyen jó lenne, ha más helyzetekben, a közös ügyekért
is ilyen erős összefogás, tenniakarás mutatkozna meg! A
Jó Isten áldása kísérjen bennünket, hogy valóban bőséges termést hozzunk Isten dicsőségére.
Végezetül egy kis szemezgetés a nyár eseményeiből:
A nardaiakkal közös autóbuszos lengyelországi zarándokútra augusztus 9-12. között került sor.
A ministránsokkal második nekifutásra, augusztus 23án tudtunk a burgi tóhoz kirándulni, ott fürödni.
Az idei mariazelli gyalogos zarándoklatnak plébániánkról 16-an vágtak neki Dumovits plébános vezényletével
augusztus 24-27. között.
A vasvári búcsúra szeptember 11-én 32-en mentek autóbusszal.
Szeptember 18-án a litánia keretében zártuk az idén
kerek házassági évfordulójukat ünneplő párok köszöntését a Család Éve jegyében.
Október 2-án 15 órakor lesz a nagytemplomban az idei
bérmálás a tavaly ballagott 8. osztályosok számára. Imádkozzunk a 31 bérmálkozóért, hogy a szentség vétele
megerősítse őket hitükben, Isten iránti elkötelezettségükben.
Tamás atya
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DAN FAJBEGARSKE ZAHVALNOSTI
I PUTOVANJE U STARO PETROVO SELO
Ognjogasna delegacija iz Šenkovca prvi put je pohodila
Petrovo Selo, na čelu s Božom Djenadijom, 2008. majuša,
ki je jur onda rekal da će za litodan dopeljati i veliku
štatuu Sv. Florijana, Petrovišćanom. Izjava nije ostala
pusto obićanje, neg je u okviru majuške svetačnosti
2009. lita kip sveca i zaštitnika ognjogascev i dospil u naše
selo kot dar franjevcev iz Visovca ter DVD-a Dubravica,
čiji zastupniki uprav tako su bili nazočni na našem svetku.
Šenkovljani su onda prikdali i koperku s materijalnom
potporom za obnovu petroviskoga ognjogasnoga doma. Na početku ovoga lita još jedno presenećenje je
dočekalo Petrovišćane na šenkovljanskoj sjednici, kad je
došlo do prvoga spravišća med ognjogasci iz slavonskoga Staroga Petrovoga Sela i našega Petrovoga Sela.
Dan fajbegarske zahvalnosti je realiziran po ideji
potpredsjednika petroviskoga ognjogasnoga društva
Zoltana Škrapića ki je sa svojim ocem Janošom bil pravi
pokretač djela i suradnje s hrvatskimi društvi. Obnovljeni ognjogasni dom drugo lito bude blagoslovljen,
prilikom 115. jubileja osnivanja petroviskoga Društva, u
kom dilaju mladi ljudi s angažmanom i dobrom voljom.
14. majuša, u subotu spomenute tri delegacije su se
odazvale pozivu petroviskih ognjogascev ki su s velikim
veseljem dočekali goste iz raznih krajev Hrvatske. Već
se je začelo zaškurivati kad su se pod ognjogasnom
zastavom okupili domaćini i pozvaniki pred ognjogasnim domom da bi u posebnoj povorki došli do crikve
Sv. Štefana u koj su mašu-zahvalnicu služili tri petroviski
farniki i Mate Gverić, gvardijan Franjevačkoga samostana na Visovcu. S ružami nakinčeni kip Svetoga

Florijana je dočekal kraj maše ter potom je pretežak kip
od 120 kg otprimljen na stalno misto u na pola obnovljeni ognjogasni dom. Druženje je nastavljeno u
mjesnom Kulturnom domu, kadi je svečani skup najprlje
pozdravil petroviski načelnik Viktor Kohut ki je ta dan
nazval danom zahvalnosti i uz dobrovoljne pomagače iz
Hrvatske pohvalil je i petroviske fajbegare ki su jedno
čudo napravili, jer u zadnji tajdni su dilali i do jutra da
ognjogasni dom s gornjim katom bude gotov i uredjen
na vrime. U zastupničtvu četveročlane delegacije iz
Staroga Petrovoga Sela je govoril predsjednik DVD-a
Milan Vuković, gdo je ovput pozval petrovisku delegaciju na 120. obljetnicu njevoga društva ka je održana
13-14. augustuša, kamo smo se otpravili četirmi iz
Petrovoga Sela, skupa sa šenkovljanskimi fajbegari.
Usput smo pogledali i grad herojev Vukovar ter Ovčaru
kadi su Srbi mučili, a potom ubili već od 200 betežnikov
i braniteljev iz vukovarskoga špitalja. Otpodne je bila
maša-zahvalnica u mjesnoj crikvi i polaganje vijenca pri
spomeniku palih junakov u Domovinskom boju. U nedilju na svečanoj sjednici petrovoseoskih fajbegarov
burnim aplauzom su pozdravljeni člani bratskoga Društva iz Gradišća, a Viktor Kohut je rekal da smo jako srićni
što smo našli braću u staroj nam domovini. Bogati dari,
obećanja za povratni pohod i pravoda slavonsko kolo bi
nas još duglje držali u našoj nam dragoj Slavoniji, ali je
nas predsjednik Mjesnoga odbora u Šenkovcu, Renato
Turk čekal jur s drugom feštom. Svi naši domaćini pozvani su na oktobarsku trgadbenu prošeciju u naše selo!
Timea Horvat
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A LJUBIČICA KÓRUS HÍREI
Az idei nyár az énekkar számára július 3-án a PETNO
folklórdélutánjával indult. Ezúttal két horvát dalcsokorral szerepeltünk a tamburazenekar közreműködésével, s
a régi nošnjában, hiszen az új mellett ennek viselését sem
szeretnénk elhanyagolni. A délután egyébként – akárcsak
a két nap – jól sikerült, a sátor összefogta a közönséget
is, a Romungro Gipsy Band fellépése pedig szerintünk
új színt és zenei élményt jelentett a műsorban.
A következő vasárnap, július 10-én Hirschl József
plébános úr aranymiséjén énekeltünk 3 dalt, köszöntve
őt a tamburásokkal együtt e szép jubileumon.
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Július 17-én Geositsné Mériéknél kerti partival zártuk
az évadot, amelyre természetesen a zenészeket is meghívtuk. S talán nem is hihető, hogy a rengeteg próba, fellépés, utazás, készenlét után ez alkalommal egy hangszer
sem szólalt meg, egyetlen ének sem csendült fel. Csak
beszélgettünk, mert a programokban elfáradt csapatnak
ez esett jól.
Augusztus 13-án énekkarunk örökifjú és lelkes tagjának, Frányi Máricának szerenádoztunk 70. születésnapján. Az Isten még sokáig éltesse, hogy továbbra is
számíthassunk rá a kórusmunkában.
Augusztus 28-án Szombathelyen a Savaria Karnevál
műsorfolyamában léptünk fel a táncosokkal és a tamburásokkal együtt. Az
Isis galéria utcájában
sok néző tapsolt a
szentpéterfaiak
–
ahogy a szervező galériatulajdonos fogalmazott – értékes, tartalmas és látványos
műsorának.
A mozgalmas nyár
után intenzív próbákba
kezdtünk, hiszen október 16-án jubileumi
műsorral ünnepeljük
meg fennállásunk 25.
évfordulóját.
Kocsis Jolán
karvezető

BESZÁMOLÓ A SZENTPÉTERFAI LJUBIČICA HORVÁT KÓRUSEGYESÜLET
2010. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Az egyesület 2010. évi gazdálkodása során nem rendelkezett befektetett eszközökkel, tehát tárgyi
eszközünk, hosszú távú pénzügyi
befektetésünk nincs. Vállalkozási
tevékenységet nem végeztünk, így
ilyen jellegű tevékenyégből nem
keletkezett bevétel vagy kiadás.

KIADÁSOK:
Cél szerinti kiadások: 80.000 Ft
Útiköltség: 110.000 Ft
Bankköltség: 31.000 Ft
Egyéb kiadások: 13.000 Ft
Összes kiadás: 234.000 Ft
Egyenleg: 170.000 Ft
Ebből lekötve: 0 Ft

JEGYZETT TŐKE: 152.000 Ft
BEVÉTELEK:
Induló tőke: 92.000 Ft
Támogatások: 211.000 Ft
Tagdíj: 101.000 Ft
Összes bevétel: 404.000 Ft

A beszámolót az ellenőrző bizottság a 2011. március 24-én
megtartott ülésén megtárgyalta, és
nyílt szavazással 3 igen, 0 nem és
0 tartózkodással elfogadta.
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HKD GRADIŠĆE U ITALIJI
Ovoga ljeta, od 8. do 12. augustuša, HKD Gradišće iz
Petrovoga Sela je gostovalo u Italiji. Sve ukupno 25
plesačev, tamburašev su ugostili folkloraši Grupe
„Toma...Toma“ iz naselja Montefalcone nel Sannio, iz
županije Campobasso.
Veze s ovim dijelom Italije nisu nepoznate za Petrovišćane, zahvaljujući profesoru Ivanu Kačurovu, ki u
zadnjih 20-25 ljet aktivno pomaže Hrvatom izvan
matične domovine. Dica petroviske osnovne škole su
već 1993. ljeta bila na ovom dijelu Italije.
U povijesti društva turneja je, slobodno moremo reći,
jedan od najznačajnijih dogodjajov. Tako je i to za Petrovišćane, ki u svojoj skoro šezdesetljetnoj povijesti nisu samo nastupali u susjedni zemlja, nego
bili su i u tadašnjem Sovjetskom Savezu.
Montefalcone nel Sannio, simpatičan gradić u
regiji Molise je već po 24. put organizirao medjunarodni folklorni festival, na kom su ljetos uz
HKD Gradišće nastupili i folkloraši iz Litve, Čilea,
Kenije, Havaja. Uz gradišćanske plese, u programu
smo imali i koreografije Hrvatov iz cijele Ugarske.
Angelomaria Primiano, voditelj i organizator, je
bio zadužen za Društvo. Iako je bilo jezičnih
poteškoć, sve je profesionalno i simpatično odradio. Treći dan je bio nastup u susjednom selu
Mafaldi, kade su za povorkom po selu pokazali
tancoši i tamburaši dio bogate narodne baštine
Hrvatov u Ugarskoj.
Zadnji dan je bio najveći festival u gradu Carpinoneu, nastup uz društva iz Gruzije, Španjolske,
Italije, Poljske.

U KOLO
Pravo lito i sezona se pri Hrvatskom kulturnom društvu Gradišće vik s Petno festivalom začme. Pred prvim
vikendom u juliušu ste i sad mogli vidit naše mlade kako
bižu gori-doli da do početka festivala sve bude na mistu,
da sve bude perfektno pripravno. Kako meteorologi nisu
dobro vrime prognostizirali morali smo i veliki šator
naručit, al po vaši pozitivni glasi sve je dobro izašlo, rekli
ste da je vako pod šatorom oš i bolja štimunga. Zlatko
Pejeković i Pinkica su za svakoga lipu večer napravili, a
grupe u nedilju optpodne su isto tako dale sve od sebe.
Augustuš smo u susidnoj Austriji začeli. U Eberavu
smo bili pozvani na športsku feštu, kadi smo u programu
od pol ure razveselili suside. Nismo htili dugo ostat, kad
nas je drugi dan oš dug dan čekal. Terezka Handlarova
nas je skupa s Zsoltom Somogyijem pozvala na njevu
svadbu, tako da nam se šikalo onda i po zeleneo projt,
kinčit, i sve drugo pomagat što se mora kol svadbe. Svi

11

Molise je regija kade živu moliški Hrvati u seli Kruču,
Štifiliću, Mundimitru. Posebna želja Društva je bila posjetiti Hrvate ki imaju sličnu povijest kot i mi, Gradišćanski Hrvati. Vodić Pater Petar, rodom iz Splita, farnik
sela Mundimitra, kratko je pokazao selo, i predstavio
povijest Hrvatov ove regije, a poslije predstavljanja su se
spontano povezala društva iz Petrovoga Sela i Mundimitra u nadi buduće suradnje.
Petodnevni boravak Petrovišćanov je bila uspješna
reklama ne samo za Petrovo Selo ter i cijelo Gradišće
nego upoznavanje nove kulture, ljudi, i jedna nagrada za
plesače, tamburaše ki već niz ljet aktivno djelaju u
Društvu, za Društvo i za svoje selo.
Rajmund Filipović

smo se jako dobro čutili, i vako prik novin željimo oš
ednoč mladomu paru sve najbolje u novom skupnom
žitku!
Zadnji vikend su nas organizatori u Sambotel zvali na
Historijski karneval Savaria. Moram reć da u nedilju na
podne u toj vrućini smo jako čuda gledateljev imali, kad
smo u vulici umjetnosti skupa s Ljubičicami edan lipi
krugli program dali. Uvečer su Koprive oš ednoč i ekstar
na koncertu pokazali kakovi su pravi petroviski tamburaši.
Jesen smo u Rastini pozdrvali na danu sela, istina u
takovoj vrućini kot kad bi oš vik nigdi na sridini lita bili.
I za vrime našega programa su se svi nek u lad vlikli, al
i odnud su morali dobro vidit, kad su nam jako pucali na
kraju.
Kvizno ste čuli da smo bili na tajdan dan u Italiji na
festivali. O tom morete štat u ednom drugom našem
članku.
Andraš Handler
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ISTINSKA PRIČA IZ DRUGOGA SVITSKOGA BOJA S PETROVIŠĆANI
Iz istinske povidajke dvih židovskih prijateljev ki su
spašeni u Nimškom Hašašu od familije Legath, lani je
izdala knjigu u Austriji, autorica Renate M. Schönfeldinger. Na ovu knjigu se bazira cijela predstava režisera
Michaela Muhra ki je trideset ljet dugo djelao u kazališću
u Nimškoj, i dar dvi ljeti dugo živi u Eberavi. Kako je
rekao, sve uloge je htio dati u zube originalnim govoračem, zato je prik tamburaškoga sastava Koprive doznao
za petrovisko Igrokazačko društvo i uspostavio kontakte
s peljačicom Anicom Škrapić-Timar. Ona je s pravom
postala na neki način ne samo tumačica, nego i asistentica oko organizacije cijeloga kusića u Eberavi. Premijera
predstave Menschen wie du und ich/ Ljudi kot ti i ja, je bila
2. septembra, u petak, ku su prethodile probe cijeli
tajedan. Židovi iz Ugarske na kraju samoga boja, marcija
1945. ljeta su bunkere i grabe kopali na silnom djelu
nacistov, polag cijeloga austro-ugarskoga hatara. Zahvaljujući svojoj srići i dobrim ljudem, sambotelski Židov
György Krausz (ki je kasnije disidirao u Izrael i umro
2000. ljeta) i njegov prijatelj Cundra se izmaknu iz
povorke pred sigurnom smrću. Dva tajedne se shranjaju
u lugu, dokle se ne najdu sa zvanaredno hrabrom dicom
Fridom i Martinom. Oni je otpeljaju domon i obiteljski
tanač odredi da ih tribi spasiti. I budu spašeni. Suprot
svih poteškoć i neprilik da ih otkriju i nimški katani.
Ganutljiva predstava je neobična jer se odigrava na razni
mjesti, tako da publika sprohadja glumce od pozicije do
pozicije i sama more doživiti što se zgoda s glavnimi liki.
Zato je broj gledateljev i limitiran na 50-60 peršonov.
U parku ter hambaru na dvoru Erdődyjeve tvrdjave u
Eberavi je zasanjao režiser Michael Muhr polaznu točku
cijele predstave, pred kom se gostom nudja barnasti kruh
i voda. Muški glas puca iz zvučnika i napuni cijeli park
sa strahotom, govoreći o strogom zakonu na nimškom
jeziku, po kom se veljek postrilja svaki stanovnik ki namjerno u svojem stanu skriva Židove. Drivene štige peljaju
nas do prve štacije. Na podu skladišća ležu izmučeni Židovi.- Umrit ćemo, ustriljit će nas! – Neće, neće, zajt
ćemo domom... – čuje se uz jadikovke, dokle SS-ov črni
uniformist ne zapovida na marš. Žute zvijezdice na
fraku, koferi, suhi kruh, zanemarena zgrada i črni čuvar
– elementi su potonule strašne dobi. Strah šakom zgrabi
gledateljsku dušu. Židovska molitva se vliče u kontrastu
na ovom sunčanom predvečerju. Jednoj ženi dojde slabo,
to je trenutak da se izmaknu dva mladići, dokle povorka

krene prema Mauthausenu. Tamás Hompok i Zoltán
Kutnyánszky (profesionalni glumci iz Ugarske, ki jur
osmo ljeto igraju i u kazališću Güssinga) pobignu u lug
i tako gladni, trudni ter ogorčeni predaju se tudjoj, austrijskoj dici. Pucnjava i put strahote, boli i glada pelja pod
vrtli Eberave. Pod drivom Petrovišćanka, Zorica MoriczTimar jači pjesmu Tamo daleko. Istina, ona u ovom
slučaju igra Zdenku, srpsku ženu na silnom djelu. Dica
ju dalje pošalju, tako će hoditi pri staroj hiži i susjeda,
pajtašica od Fride da ni slučajno se ne otkrije tajna, gdo
stanuje u štaglju. Ti zadnji dani daleko od fronta donesu
i naseljavaju u njev stan nimšku jedinicu s jednostavnimi
katani, kim je već dosta borbe i boja. Skupni žitak u hiži
Legath nije dosadan zavolj delikatne situacije, ali po špijuniranju se najde i tele u štaglju, a i dezerteri. Svaka
situacija nevjerojatno duši po stvarnosti. Na samom
vrhuncu kusića gospodarica Gizela viče oficiru ki na nju
zdiže svoj pištolj „Zašto dalje ubijati? Zašto ovo sve, kad
su oni uprav takovi ljudi kot ti i ja?“ Oficir se osramoti,
njoj daje istinu i spusti oružje. Za lokalno veselje se
odsvira zimzelena jačka „Lili Marleen“ ka je postala
zvanaredno popularna i za vrime Domovinskoga boja u
Hrvatskoj. Neočekivano domaršira u ovu idilu poručnik
iz Vojničke policije i izdaje zapovid da se nazočni
spokaju i bižu, kad su Rusi jur na pragu. Domaćini s
primljenimi Židovi vanstavu bijelu zastavu i čekaju Ruse.
Sloboda dojde s puškom, ali kad se shvati da uzniki, a i
sami seljaki ki bi lako mogli biti usudjedni na smrt,
dočekali su kraj boja i za strahotami će im se obrnuti
žitak, to je čas veselja, objamljenja, kuševanja.
Predstava u Eberavi sve skupa je izvedena šest put, a
jur prva izvedba je dobila i aktuelni politički naboj. Redatelj se je pozivao na dobru suradnju s Petrovišćani i
zapitao mjesne funkcionare, zašto nimaju namjeru
napraviti cestu med Petrovim Selom i Šerešlakom. Po
riči Michaela Muhra, Petrovišćani su jur očividno rutinirani igrači teatra, gor im nij morao ništ razložiti, sami su
znali što se očekuje od njih u karakteru Židovov,
nimškoga oficira, ali ruskih katanov. Četverojezični
igrokaz koji je prez sumlje oduševio cijelu pokrajinu,
podupirali su Ministarstvo kulture u Austriji, firma
BEWAG, Samouprava Eberave i Kultur forum Südburgenland.
Timea Horvat
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LJUDSKI PUTEVI
Kada se ogledamo najzad na svoj život nije teško
primjetiti da je to zapravo jedno dugo putovanje. To je
pojedinačni križni put. Netko si nađe svoju Veroniku i
Šimona, netko od nas čak dobije i rubac.
Put koji ima strašno puno raskrsnica. A nikada neznamo smjer taj ispravni, jer nemamo kartu niti putokaze, a
teško nam može bilo tko odgovoriti kuda možemo ili
moramo ići.
Jedva se postavimo na svoje noge, svi se raduju okolo
nas da je dijete prohodalo. Odmah željimo ići sami svojim putem, ali ipak prvi koraki su sigurniji uz majčinu
ruku.
Da, nekoliko godina nas vodi ljubazna majčina ruka. I
s očima nas prati stalno. Dijete raste pa traži stalno svoj
put. Te prve raskrsnice nam ponovo netko pomogne,
obrati nam pažnju na moguće teškoće. Na početku čak
i poslušamo, ali pak postanemo sve sigurniji i željimo već
skoro sami ići svojim putem. Mnogokrat lutamo, moramo se vratiti a iznova tražiti taj širji i ravniji put.
Dok smo mlađi nestrpljivo se guramo naprijed, jedva
čekamo da dođemo na vrh, ali pak je grozno težak pad
iz visine. Mislila bi da se iz toga poučimo. Ne nikako.
Čovjek kao jedino Božje stvorenje koje ima tu veliku milost da bi mogao premišljavati, naučiti i sve opasnosti od
svojih ljubaznih roditeljev. Ne željimo svi mi ići samo
svojim putem, za svojom glavom.
Put u mladosti je vesel, zanimljiv, pokaže nam nevi-
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đenu ljepotu svijeta, nauči nas puno novih stvari, upoznamo nepoznate i nađemo prijatelje na cijeli život,
možda i dobru ženu i dobrog muža. Otkuda nailazimo
na ispravnu cestu bez karte i GPS-a? Možemo se moliti
Bogu da nam pokaže taj pravi put, netko vjeruje samo
sebi a drugi opet računa na pomoć drugog čovjeka.
Sigurno je jedino, idemo dalje i dalje a niti ne primjetimo da smo se promijenili i u duši i na tjelu. U dugom
putovanju, traženju smo se umorili, izmučili, a putovanje
nam je sve teže, moramo se sve više odmarati. Čak možda trebamo pomoć od nekoga. Možda od svog muža ili
žene ako je nismo negdje na putu izgubili. Ako smo porodili i dijete-djecu mogli bi nam i oni pomoći. Oni ali
imaju već drugi program a nemaju vremena jer na
facebooku se stalno netko javlja, ili zvoni mobil ili treba
odgovarati na e-mail, ili tražiti na internetu kamo ići sa
prijateljima.
Primjetimo da smo došli na put koji je stalno ravan.
Ne moramo više tražiti niti posao, zarađivati novce, jer
sve te puteve smo davno prošli možda niti nismo primjetili. Da su bile teškoće to smo sve preživjeli jer smo
trebali ostati fit, flexibilni, stalno se učiti nove stvari da
se prilagodimo novim prilikama. A kako smo sve to
dokazali na tom stalnom putovanju? Uz nekog je stalno
bio jedan anđeo čuvar, pak sve one molitve majčine od
zipke do škole, pa do škole druge i treće. A iznova mamina molitva za sretan brak i zdravu djecu. A da li smo
imali vremena zahvaliti mami za tu stalnu molitvu?
Nisam sigurna, jer smo stalno bili na svojem putu, i išli
dalje i dalje. A kada je mama već bila tak umorna da nije
imala snage niti moliti za nas, tek smo se okrenuli nazad
i primjetili da smo i mi već nekako stariji.
Cijeli svoj život izbiramo sami svoj put, ali pak dođemo
do kraja. Cesta koja već nije po našem izboru, je ta
poslednja. A kakva je? Dali nas i tamo prati ničija molitva, ili smo ostali skroz sami negdje daleko u nepoznatom
mjestu? Čula sam od mudrog čovjeka da nam je zadnji
put zrcalo našeg cjelog životnog putovanja. Bit ispraćen
na tom poslednjem putu uz molitvu svojih poznatih i
bljižnjih je zaista velika milost Božja. Moramo si to ali
zaslužit.
Nikada neću zaboraviti kako se lijepo molilo i za našu
mamu. Čut ću do kraja života sve one hrvatske molitve
koje su teta Julča, Luca i svi drugi molili. Mama je jako
blažena bila. Ja vjerujem da je negdje iz daleka na svojem
zadnjem putu čula kako smo ju ispratili.
Ne zaboravljajmo naše lijepe molitve, osobito te stare
hrvatske, koje smo se naučili bez knjiga samo od naših
starih roditelja. Trebat ćemo je i mi. Putujemo jako brzo,
a na svakog čeka taj poslednji…
Klara Filipovits „Varbanova“
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ÚJ SZEZON, ÚJ CSAPAT, ÚJ REMÉNYEK
A tavalyi szezon – a tavasz – a túlélésről szólt, azt a feladatot pedig megoldottuk, tehát sikeresen zártuk az évet.
A nyáron sokak segítsége, továbbá sok játékos – légiós
és péterfai egyaránt – áldozatvállalása kellett ahhoz, hogy
a 2011/2012-es évadban is a megyei II-es mezőny tagja
lehessünk. Végül is rajthoz állhattunk, ám egy teljesen új
csapatot kellett összehoznunk, ugyanis alapembereket
vesztettünk.
Csatár Miklós a megyei I. osztályú Ménfőcsanakhoz
igazolt, Török Roland, Boldizsár István és Tóth Attila
pedig Ausztriában folytatja pályafutását. Az első körben
megpróbáltunk péterfaiakat a csapathoz csábítani, ezért
felvettük a kapcsolatot ifj. Varga Andrással, illetve Török
Adriánnal. Ám egyikük sem gondolkodik még a hazatérésen, amit természetesen megértünk, de az öltözőnk ajtaja továbbra is nyitva áll előttük. Tehát igazolnunk
kellett. A védőként bevethető 21 éves Varga Domonkos
Sopronban ismerkedett meg a futball alapjaival, korosztályos válogatottságig vitte, ám tanulmányai Szombathelyre szólították, így az amatőr foci felé fordult – szerencsénkre. A 22 esztendős Podani Gábort rokoni szálak
fűzik Szentpéterfához, legutóbb az NB III-as Kőszeget
erősítette, szélsőként, támadóként lehet rá számítani. A
26 éves támadó, Rapi Miklós pályafutása nagy részét a
megyei I-ben töltötte, Egyházasrádócról szerződtettük.
Hozzáteszem: mindhárom srác mögött hosszabb-rövidebb kihagyás van, talán ezért is tudtuk megszerezni
őket. Úgy gondolom, hogy jól igazoltunk. És végül: a
napokban az eddig inkább kosaras berkekben ismert
Trummer Rudolf is aláírt hozzánk. Rudi jó focista, bizonyára komoly erősítést jelentene, csak rajta múlik, hogy
mikor csatlakozik hozzánk, mennyire veszi komolyan a
futballt. Sajnos a keretünk nem túl bő, ezt az eltelt néhány forduló is megerősítette. Rapi Miki munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud mindig a rendelkezésünkre állni.
Jurasits András izom-, Leidli Géza pedig bokasérülés
miatt dőlt ki korán. Stieber Gábor a csípőjével, a forgójával, György Tibor a hátával bajlódik. Ha mindenkire
számíthatnánk, és lehetne forgatni, variálni a csapatot,
akkor nem lenne különösebb gondunk, így azonban egy
ideig még problémát fog okozni a szűkös létszám. Sajnos
egy új szabály értelmében az MLSZ az idén nagyobb figyelmet fordít az utánpótláscsapatokra. Az ifistáknál egyegy meccsen meghatározott létszámban a pályán kell
tartózkodnia U19-es és U21-es játékosoknak is. Így pedig
nem tudjuk feltölteni a felnőtt keretet kényünk-kedvünk
szerint ifistákkal, ráadásul sokszor ők is alig tudnak kiállni. Sok péterfai fiatal futballozik Ausztriában, nekünk
sajnos már „nem jut gyerek”.

Október végén-szeptember elején – köszönhetően a
képviselőknek – rendeztük a viszonyunkat a polgármesteri hivatallal (addig közel 800 (!) ezer forintot költöttünk
el olyan kötelező jellegű kiadásokra, amiről számlánk
van). Ennek értelmében szeptemberben és decemberben
is 280 ezer forint érkezik a számlánkra. Ebből a pénzből
a futballcsapat és a tekecsapat is be tudja fejezni az évet,
mert ugye sokan elfelejtik, hogy a Szentpéterfai Sport
Egyesület nem csak a focistákból áll. De a lényeg az,
hogy a hivatallal együttműködési megállapodást kötöttünk, ami számunkra elengedhetetlen volt egy az MLSZhez benyújtott komolyabb pályázathoz. A képviselőkkel,
a polgármesterrel abban maradtunk, hogy jövőre ismét
tárgyalóasztalhoz ülünk.
Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek, aki a
nehéz időszakban mellénk állt, és segített nekünk életben
tartani a klubot. Az eredményekről, a tervekről, a célkitűzésről egyelőre korai beszélni, nagyon a bajnokság elején vagyunk, de eddig szégyenkezésre nincs okunk.
Eredmények, bajnokság:
1. forduló: Szentpéterfa–Sé 4-2 (2-1). Gólszerzők:
György T., Wágner Sz., Kovács B., Szimán B. 2.: Ják–
Szentpéterfa 2-2 (2-1). G.: Podani G., György T. 3.:
Szentpéterfa–Söpte 1-0 (0-0). G.: György T. 4.: Balogunyom–Szentpéterfa 3-2 (2-1). G.: Kovács B. 2. 5.:
Szentpéterfa–Püspökmolnári 2-2 (0-1). G.: György T.,
Wágner Sz.
Magyar Kupa:
1. forduló: Bucsu–Szentpéterfa 0-3 (0-0). Gólszerzők:
Kovács B., Varga D., Szimán B. 2.: Nagykölked–Szentpéterfa 1-6 (0-3). G.: Wágner M., Podani G.,. Tóth Sz.,
Kurcz M., Wágner Sz. 2. 3.: Szentpéterfa–Tanakajd 0-1
(0-1).
Tóth Gábor
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TEJFÖLÖS CSODASÜTI
Hozzávalók:
50‐60 dkg háztartási keksz, 2 nagy pohár tejföl, 3 csomag vaníliás cukor,
9 evőkanál cukor, 1 evőkanál kakaópor
Elkészítés:
Az egyik pohár tejfölben elkeverünk 4 evőkanál cukrot, és 2 csomag va‐
níliás cukrot. A másik pohár tejfölben elkeverünk 5 evőkanál cukrot, 1 cso‐
mag vaníliás cukrot és 1 evőkanál kakaóport. Egy közepes méretű tepsibe
(20x30) lerakunk egy sor kekszet, ráöntjük a vaníliás tejföl 2/3‐át, befedjük
keksszel, ráöntjük a kakaós tej‐
föl 2/3‐át, megint befedjük
keksszel, és ráöntjük a maradék
vaníliás, majd kakaós tejfölt.
Egy fogvájóval összekeverjük a
ké ajta tejfölt a tetején, így
még mutatósabb lesz, és leg‐
alább 12 órára hidegre tesszük,
hogy megpuhuljon. Nagyon ﬁ‐
nom és mutatós sütemény.
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Iszak Péter

Érzés
Simogat egy szellő,
Lengedezve ringat.
Ha az a valaki eljő,
Szép álmokat hozhat.
Elmond egy mesét,
Úgy altat el.
S ha megfogod a kezét,
Már soha nem hagy el.
Csókot nyom arcodra,
Hosszan néz le rád.
Elsuttogja újra,
Jön, ha újra várnád.
Ő itt lesz, ha kell,
Ha hiányozna ismét.
Szívvel, lélekkel,
Úgy, ahogy szeretnéd.

SZÜRETI NAPOK
2011. október 8. (szombat)
21.00 órától

SZÜRETI BÁL
Zene: ČUNGAM

2011. október 9. (vasárnap)
15.00 órától

SZÜRETI FELVONULÁS
17.00 órától
GULYÁSPARTI, ZENÉS DÉLUTÁN
a kultúrház udvarán
Idén is számítunk a felvonuló csoportok és egyének részvételére.
Minden érdeklődőt szerete8el vár a Szentpéterfa Községért Alapítvány
Srdačno Vas čekamo 8. oktobera (u sobotu) u TARGADBENI BAL,
a drugi dan, u nedilju u 15.00 uri će se začet TARGADBENA POVORKA po selu.
Srdačno čekamo sve male i velike!
Petroviski Glasnik – Szentpéterfai Hírmondó ● Kiadó: Horvát Kisebbségi Önkormányzat Szentpéterfa
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