List Hrvatske manjinske samouprave
A Horvát Kisebbségi Önkormányzat lapja
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Svim našim čitateljem željimo blagoslovljeni Božić i u miru i zdravlju sprohodjeno,
blaženo Novo lito!
Áldott, békés karácsonyt, valamint egészségben és sikerekben gazdag, boldog új évet
kívánunk minden kedves olvasónknak!
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2011. december 2-án a kisebbségi önkormányzat közmeghallgatásán mintegy ötven érdeklődő előtt számoltunk be az elmúlt év eseményeiről, de itt is szeretnénk
egy kis betekintést nyújtani egyéves munkánkról.
Az elmúlt évben többnyire azokat a programokat, rendezvényeket részesítettük előnyben, amelyek horvát
anyanyelvünkhöz, kultúránkhoz, hagyományainkhoz kötődnek.
A kisebbségi önkormányzatok az idén igen nehéz helyzetbe kerültek, hisz az eddigi állami támogatás egyharmadát kapták csak meg, ami 209 ezer forint volt. A
pályázati lehetőségek a minimálisra csökkentek, a pályázati feltételek viszont sokat szigorodtak.
Nyárra anyagilag már nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, csak a szerencsében bízhattunk, ami hamarosan
megérkezett. Augusztusban jött a jó hír, hogy feladatalapú támogatás címén – amire tavaly decemberben nyújtottuk be az igénylést – több mint kétmillió forintot
kaptunk.
Az elmúlt év eseményeiről bővebben:
– Négy alkalommal jelent meg a Petroviski glasnik,
amely Teklits Tamás jóvoltából megújult (200 ezer Ft).
– Könyv és CD formájában tavaly újra kiadtuk Németh János volt kántor-tanítónk gyermekversekből álló
gyűjteményét (120 ezer Ft)
– A Croatica kiadó segítségével falinaptárat jelentettünk meg (144 ezer Ft).
– Támogattuk a helyi színjátszók 20 éves jubileumát
(25 ezer Ft).
– Hozzájárultunk az iskolás gyerekek Hercegszántóra
és Budapestre történő utaztatásához (70 ezer Ft).
– Tavaly Mikulásra az óvodások és iskolások intézményenként egy-egy CD-lejátszót kaptak (50 ezer Ft).
– A Vöröskereszt karácsonyi segélycsomagjaihoz kétnyelvű imalapot adtunk (10 ezer Ft).
– 100 db horvát kalendáriumot osztottunk szét a családoknak (60 ezer Ft)
– Pályázatot nyújtottunk be a Szentpéterfai Rétbirtokossághoz a Koprive tamburazenekar CD-jének megjelentetésére. A nyert összeg 112.500 Ft.
– Filipovits Rajmund és Temmel Péter jóvoltából megújult a Lipatekst.
– A Polgármesteri Hivatal épületében működő stúdió
egyik helyiségét visszaadtuk az önkormányzatnak.
– Előfizettük az ausztriai Hrvatske Novine-t, amit 40
példányban kapunk és osztunk szét a faluban (15 ezer
Ft). Mindazok elnézését kérjük, akikhez nem jut el az
újság. A jövőben igyekszünk több példányban rendelni.
– Halálának 50. évfordulója alkalmából pályázatot
nyújtottunk be Németh János tanító naplójának kiadására. A több száz oldalas kézirat Subits Eszter és Subits
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Zsófia jóvoltából számítógépre került, a szerkesztés folyamatban van. A nyert összeg 112 ezer Ft.
– 7.000 Ft értékben tombolatárggyal támogattuk a februári alapítványi bált.
– Márciusban könyvbemutatót szerveztünk, amelyen
horvátországi (Sisak) vendégeink meséltek a horvát háború borzalmairól is (25.400 Ft).
– Örömmel fogadtuk a Pécsi Horvát Színház vidám
előadását (50 ezer Ft).
– A tűzoltók horvátországi vendégeinek helyi jellegű
tárgyakat ajándékoztunk (10 ezer Ft).
– Májusban a zelinai gyerekek megvendégeléséhez járultunk hozzá (50 ezer Ft).
– Kulturális tevékenységükért Haklits Anna és Hoós
Bálint végzős tanulók könyvjutalmat kaptak (4.000 Ft).
– Júliusban támogattuk a PETNO fesztivált (50 ezer
Ft) és a sportnapot (10 ezer Ft).
– Szeptemberben részt vettünk a gradistyei horvátok
vásárán Kópházán, amelyre helyi jellegű ajándéktárgyakat és ételeket vittünk. Külön köszönet Hogya Ferencnek és Ildinek a finomságokért, valamint Kapitárné
Gyöngyinek a sok zacskó sudljicáért. (7.000 Ft nevezési
díj, 30 ezer Ft buszköltség).
– 25 ezer Ft-tal támogattuk a szüreti rendezvényt, 25
ezer Ft-tal a Ljubičica kórus 25 éves jubileumát.
– Nem a mi érdemünk, de meg kell említeni, hogy novemberben hat középiskolás – Haklits Tamás, Horváth
Borisz, Mersits Dóra, Paukovits Annamária, Skrapits
Alex és Wágner Márton – horvát nyelvből sikeres érettségi vizsgát tett. A tanulókat Paukovitsné Horváth Edit
készítette fel.
– December elején mi töltöttük meg az óvodások és
az iskolások Mikulás-csomagjait (35 ezer Ft)
– A Vöröskereszt karácsonyi akcióját ismét imafüzettel támogattuk (18 ezer Ft).
– Idén is megrendeltük a 100 db horvát kalendáriumot.
(75 ezer Ft).
– Novemberben a horvátzsidányi Brigovich Lajos
(nyugdíjas pedagógus, festő-grafikus, régiséggyűjtő) falunknak ajándékozta értékes, 26 darabból álló hangszergyűjteményét (gusle), amelynek a kultúrház felújítása
után keresünk méltó kiállítási helyet.
– December 9-én kultúrcsoportjaink a budapesti XII.
kerületi Horvát Kisebbségi Önkormányzat meghívására
sokadszor szerepeltek a horvát kulturális esten. A XII.
és a II. kerület kisebbségi önkormányzatai rendszeresen
támogatják csoportjainkat (100 ezer Ft évente).
– December 17-én kisebbségi önkormányzatunk, az
énekkar és a tamburazenekar Felsőszentmártonban vett
részt a Najselo-találkozón, melyen a kultúrműsor mellett
kiállítást is rendeztünk falunk jellegzetességeiből. (200
ezer Ft buszköltség).
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– Újra megjelent falinaptárunk, amelyben fényképészeink, Dezső Vilmos, Harangozóné Szalai Beáta, Horváth Tímea, Timár Dániel és Timár Nikoletta jóvoltából
72 kép látható a falunkról. Külön köszönet Temmel Péternek a szerkesztési munkákért. A naptár kapható a
helyi postán, a COOP- üzletben és Timárné Skrapits Annánál 1.600 Ft-os áron.

és vezetőiknek azt az áldozatos munkát, amit községünk
érdekében végeznek egész évben.
Külön köszönet a sikeres együttműködésért az önkormányzatnak, az iskolának és óvodának, az alapítványnak,
a Croatica kiadónak, Tamás atyának, a civil szervezeteknek, a Szentpéterfai Rétbirtokosságnak, a Szentpéterfai
Hírmondó külső munkatársainak, valamint Teklits Tamásnak és Kocsis Jolánnak, Horváth Tímea újságírónak,
Jövő évi terveink az eddigi feladatok mellett:
a Lipa TV munkatársainak, illetve Temmel Péternek.
– Németh János kéziratának mielőbbi megjelentetése.
Végül köszönetet mondunk mindazoknak, akik a nép– A kultúrház felújítása után új stúdió kialakítása.
számlálás során vállalták horvátságukat, hiszen ezzel
– Kirándulás szervezése Horvátországba.
nagyban hozzájárultak kis közösségünk sorsának javítá– A helyi tánccsoport fennállása 60. évfordulójának sához és tervezhetőbbé tették jövőnket.
megünneplése augusztusban.
Minden kedves olvasónknak meghitt, békés karácsonyt, valamint egészségben és sikerekben gazBüszkék vagyunk falunk gazdag kulturális életére, és dag, boldog új évet kívánunk!
ezúton is szeretnénk megköszönni minden csoportnak
Horvát Kisebbségi Önkormányzat

2. decembera smo obdržali u kulturnom domu našu
Svim našim čitateljem željimo blagoslovljene i
otprtu sjednicu, na kojoj smo se obračunali s prošlim mirne božićne svetke i srićno Novo lito!
litom. Već od 50 ljudi je došlo skupa, a onim ki nisu bili
nazočni bi rad kratko predstavili naše dilo. Konkretno
Hrvatska manjinska samouprava
za programe ćemo po vugarski pisat, da svi budu
razumili.
U ovom ednom litu smo probuvali dalje nosit ono, što
si je Hrvatska manjinska samouprava ur od početka na
se zela. U prvom redu smo pomagali one programe i
priredbe, koje se vežu uz naš materinski jezik i hrvatsku
kulturu.
Ovo lito su sve manjinske samouprave u teškom stanju
bile, kad smo jako malo pinez dobili od države, na edno
lito nek 209 jezer forintov. Sriću imaju oni, koje velika
samouprava more pomagat. Malo mogućnosti smo imali
za natječaje (pályázat), a ko smo ništo tili nutra dat, to je
jako čuda vrimena i truda potribovalo.
Na srid lita smo jako ločesto stali s pinezi, al kod velu
ednoč odzdola, drugi put odzgora... u augustušu smo
dobili ednu dobru vist: na edan natječaj, kojega smo u
decemberu doli dali, smo več od dvi milijonov dobili.
Tako da ćemo sad edno vrime imat mogućnosti da si
naše cilje ostvarimo.
Zahvaljujemo se svim našim grupam, koje se skrbu za
kulturni žitak u selu. S ove strane smo jako bogati,
moremo bit gizdavi na naš kulturni žitak i ufamo se da
će vo oš dugo vako ostat.
Sad, na kraju lita bi se rad zahvalili svim onim ki su
naše dilo pomagali, a i svim ki su si pri popisivanju
stanovništva zapisali, da su Hrvati! Svaki glas čuda znači
za našu budućnost, ufamo se da ćemo si oš dugo moć
Vridan dar – gusle – od Lajoša Brigovića
čuvat to veliko bogatstvo što su naši stari ostavili na nas.
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A 2011. október 13-i ülésén a képviselőtestület...
– megválasztotta Gerencsér Beátát a Szociális Bizottsága beltagjának,
– ismét csatlakozott a BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázathoz,
– megállapodást kötött az Enerzone Holdinggal az intézményei energia felhasználásnak korszerűsítésére, pályázatok benyújtására.
– megállapodás megkötését engedélyezte a KIKI-nek
a TIOP „2” pályázat benyújtására
– engedélyezte a MVA-LEADER IV. KIKI „Irány a
szabadba” pályázatának benyújtását.
A 2011. november 21-i ülésén a képviselőtestület...
– elfogadta a társult települések kérelmének megfelelően a Többcélú Kistérségi Társulási megállapodás módosítását,
– elfogadta a 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési
tervét.
– Kovácsné Wágner Anikót megválasztotta az Ügyrendi Bizottság kültagjának,
– tudomásul vette a háziorvosi szerződés – társult települések módosítási javaslatait.
– elfogadta a BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatára beérkező 13 „A” és 6 „B” pályázatát, ezáltal
havi 3000 Ft/hó/fő erejéig 10 hónapig támogatja a főiskolán és egyetemen továbbtanuló alábbi szentpéterfai
diákokat:
„A” típusúak névsora:
Szabó Bertalan, Haklits Eszter, Jánny Alexandra,
Jánny Ramóna, Barilovits Zsolt, Jánny Georgina,
Kozma Attila István, Tóth Evelin, Kovács Barnabás,
Timár Dusán Péter, Timár Dániel, Závodi Roland,
Paukovits Eleonóra

November 20-án, vasárnap délután 15 órai kezdettel
tartottuk meg falunkban a már hagyományossá vált „Idősek napját”. A köszöntésre 77 fő 70 év feletti idős falubelit
hívtunk meg. Sokan elfogadták a meghívásunkat, és részt
is vettek a rendezvényünkön.
A polgármester úr köszöntője és Tamás atya imája után
az óvodások kezdték a műsort verses, dalos, körtáncos
összeállítással. Az alsósok versekkel, az iskolai énekkar
és a tamburazenekar pedig közös produkcióval lépett fel,
majd a gyerektáncosok zárták a műsort.
A megvendégeléshez a polgármesteri hivatal adta az
anyagi fedezetet. A sok finom sütemény nagy részét a
vöröskereszt tagjai hozták, de kaptunk édességet nem tagoktól is. Köszönet érte.
Nagy öröm volt, hogy a Szentpéterfai Rétbirtokosság
jelentős anyagi támogatást adott a vöröskeresztnek, amit
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„B” típusúak névsora:
Skrapits Alex, Wágner Márton, Skrapits Anna, Horváth Borisz, Varga Regina Anna, Paukovits Annamária
– egész évi munkájának elismeréseként jutalmat állapított meg Kohuth Győző polgármester részére,
– elfogadta a 10/2011.(XI.22.) számú rendeletét a
2/2011(II.24) számú 2011. évre vonatkozó költségvetési
rendeletének módosításáról
– zárt ülésen döntött ápolási díj megszüntetéséről.
A közmeghallgatáson...
– elfogadta a polgármester beszámolóját az elmúlt év
munkájáról,
– elfogadta az önkormányzat három negyedéves költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóját,
– elfogadta az önkormányzat 2012. évre vonatkozó
költségvetési koncepcióját,
– elfogadta a szennyvíztisztító korszerűsítés ( PinKanAB L00046/01) helyzetéről tartott tájékoztatást.
A 2011. november 29-i ülésén a képviselőtestület...
– elfogadta a polgármester tájékoztatását a körjegyzőség létrehozásának lehetőségeiről,
– elutasította az önkormányzat euróban lekötött pénzeszközének átváltását Ft-ra,
– elfogadta a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló
10/2002.(XII.13.) számú rendelet módosításáról szóló
11/2011.(XI.30) rendeletét,
– elfogadta a víz és csatornadíjakról szóló
2/1994.(II.28.) számú rendelet módosításáról szóló
12/2011.(XI.30.) számú rendeletét.
Dr. Dely Ferencné jegyző

csak erre a rendezvényre használhattunk fel. Így célzott
támogatásként fejenként 2.000 Ft jutott a borítékba.
A délután nagyon jó hangulatban telt el, sokat beszélgettünk és énekeltünk az idősekkel.
Szeretném megköszönni az óvoda és az iskola pedagógusainak, hogy felkészítették a gyerekeket a szereplésre. Köszönet a Szentpéterfai Rétbirtokosságnak az
anyagi támogatásért, a polgármesteri hivatalnak pedig a
megvendégelés finanszírozásáért. Köszönet mindenkinek, aki egy-egy tányér süteménnyel kedveskedett.
És végül külön köszönöm azoknak a vöröskeresztes
tagoknak, akik segítettek a délután zökkenőmentes lebonyolításában.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és egészségben
gazdag boldog új évet kívánunk!
Hogya Ferencné
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KISTELEPÜLÉSEK SPORTBAJNOKSÁGA
A szeptember hónap a kézilabdáé volt. A mérkőzések
során a fiúk 4., a lányok pedig 5. helyezést érték el. Októberben röplabdában a nagyszerű 2. helyen végeztek a
fiúk, a lányok pedig 5-ek lettek. Novemberben a tekében
az erős női mezőnyben értékes 5. helyezést értek el aszszonyaink, lányaink. Az idei versenysorozat zárásaként
a játékos sportvetélkedőben Szentpéterfa csapata a 2. helyen végzett.
A 2011. évi Kistelepülések Sportbajnoksága versenyen a 44 településből 30-an vettek részt a különböző
versenyszámokban. A 10 versenyszám után az idei öszszesített végeredmény a következő lett:
1. Szentpéterfa
114 pont
2. Vasszécseny
92 pont
88 pont
3. Táplánszentkereszt
4. Zsira
55 pont
5. Lukácsháza
52 pont
6. Nárai
51 pont
A versenyeken Szentpéterfát – 124 versenyzőként –
91 fő képviselte. Köszönjük a részvételt, a Szentpéterfa
Sportegyesület segítségét és a Szentpéterfai Rétbirtokosság támogatását. Gratulálunk a versenyzőknek, akiket
évzáró értékelőre hívtunk meg 2011. december 22-én a
kultúrházba.

• • •

ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG
2012-ben is megrendezik az asztalitenisz bajnokságot.
Az időpont (előreláthatólag): 2012. január 15, vasárnap.
A pontos, végleges információkat a Lipatexten, a
Facebook-on, a Szentpeterfa-alapitvany.com weboldalunkon és a hirdetőtáblákon is megjelenítjük.

• • •
A Szentpéterfa Községért Alapítvány kuratóriuma
idén is szeretettel vár mindenkit december 24-én, az éjféli mise után a szokásos meghitt karácsonyi összejövetelre a kultúrház előtti jászolhoz!
A hagyományos farsangi bál 2012. február 4-én lesz.
Zenél a PINKICA.
Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves szentpéterfainak!
I ovo lito Vas srdačno čekamo 24. decembera za
polnoćnicom k Betlehemu na zakipljeno vino i na malo
druženje.
Naš fašenjski bal će 4. februara 2012. bit. Guslat će
PINKICA.
Svim Petrovišćanom željimo blaženi Božić i
srićno Novo lito!
A kuratórium tagjai / Zaklada za Petrovo Selo
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Az őszi időszak ismét mozgalmasan telt. Sok-sok érdekes és izgalmas program várt minket, de sajnos a tanulással és az eredményekkel nem lehetünk elégedettek.
Ahogy azt már a korábbi években megszoktuk, idén is
októberben került sor a Nakovich Szépkiejtési és Szavalóversenyre Kópházán. Soha nem tapasztalt érdeklődést mutattak a jelentkezők, hiszen 70 versenyző vett részt a
megmérettetésen. Tanulóink most sem hoztak szégyent
az iskolára; mindannyian dicséretet érdemelnek, hiszen
szinte kivétel nélkül dobogós helyen végezetek. A résztvevők: Barilovits Lúcia, Handler Danica, Handler
Márkó, Skrapits Iván, Timár Laura, Schlaffer Klaudia,
Skrapits Dániel, Skrapits Róbert, Papp Laura, Szabó Barbara, Iszak Zsófia.
Október 15-én két autóbusszal Budapesten jártunk,
ahol a Nagy vagy! című sportvetélkedőn vettünk részt,
szép sikerrel. Az esemény óriási élmény volt minden versenyzőnek és szurkolónak. A harmadik helyezésre nagyon büszkék vagyunk, hiszen városi iskolákat utasítottunk magunk mögé. Köszönjük mindenkinek a szurkolást, az elismerő szavakat.
A felsősök októberben színházban jártak, sok szép élménnyel gazdagodtak.
A 7. és 8. osztályosok a pályaválasztási vásáron ismerkedhettek meg a megye középiskoláival. Reméljük, segítettünk nekik a megfelelő középiskola kiválasztásában.
Október 23- áról a 8. osztály műsorával emlékeztünk
meg.
Az alsó tagozatosok megkezdték az úszástanfolyamon
való részvételt, ezúttal Körmenden.
Nagyon jó hangulatban telt az idei szülői bál, melyet
mint mindig, most is a szülői közösség szervezett. Akik
nem voltak ott, tényleg sajnálhatják!
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Az öregek napján iskolánk tanulói is köszöntötték a
falu időseit.
Novemberben makettépítő versenyen jártak diákjaink:
Gaál Bianka, Palkovics Eszter, Timár Anna Zorica,
Skrapits Róbert.
Novemberben nyílt napokon vártuk az érdeklődő szülőket az iskolánkba.
Ebben az évben december 5-én érkezett a Mikulás, akinek a zsákját idén a kisebbségi önkormányzat töltötte
meg. Köszönjük az ajándékokat!
December 8-án Zágrábból érkezett hetedikesek karácsonyi bábelőadással kedveskedtek nekünk.
December 9-én tartottuk a karácsonyváró kézműves
délutánt. Bízunk benne, hogy a szülők is örülnek majd a
gyerekek által készített ajándékoknak.
Az iskolások által szervezett karácsonyi műsorra december 18-án került sor. A rendezvényt közös teázással
és süteményezéssel zártuk.
Az iskola tanulói és dolgozói nevében mindenkinek békés, boldog, egészségben gazdag ünnepeket
kívánok.
Paukovitsné Horváth Edit igazgató

• • •

Jesen nam je zopet donesla čuda doživljajev. Na
Nakovićevom naticanju u Koljnofu su naša dica bila
zopet jako šikana- najbolje rezultate smo mi dospili - a
to su: Luca Barilović, Danica Handler, Marko Handler,
Ivan Škrapić, Laura Timár, Klaudia Schlaffer, Daniel
Škrapić, Robert Škrapić, Laura Papp, Barbara Szabó,
Zsófia Iszak.
U oktoberu smo bili u Budimpešti na sportskom
naticanju „Nagy vagy!”, kadi smo zgotovili na trećem
mistu. Jako smo gizdavi na rezultat i jako
dobro smo se čutili.
Školari 7. i 8. razreda su se na sajmu
upoznali s sridnjimi školami naše županije. Ufamo se da su mogli svi najti po
volji sridnju školu.
Školari nižih razredov su začeli plivati u
Kermendu. Tečaj će durati do sredine
januara.
U oktoberu smo bili u Sambotelu na
kazališnoj predstavi, a u decemberu smo
primili lutkare iz Zagreba.
Mikula je došal k dici u kulturni dom,
ovo lito je vriću napunila Hravatska
manjinska samouprava.
Božić smo skupa čekali 18-oga
decembera u kulturnom domu.
U ime školarov i djelatnikov škole
željim svakomu blažene božićne
svetke i srično Novo lito.
Edita Horvath-Pauković
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– Az óvoda gyermeklétszáma folyamatosan változik.
Tavaszig még öt gyermek érkezésére számítunk, így a
végleges létszám előreláthatóan 36 fő lesz.
– Október 5-én megtartottuk az idei nevelési év első
szülői értekezletét, amelyen megtörtént az aktuális kérdések, feladatok megbeszélése, illetve megválasztottuk a
szülői közösség új tagjait.
– November 20-án (vasárnap) részt vettünk az öregek
napi rendezvényen, amelyen gyermekeink kis műsorral
kedveskedtek nagyszüleiknek.
– November 24-én (csütörtökön) délután vidám zenés
színházi előadást láttunk Szombathelyen, amely nagy élményt jelentett gyermekeink számára.
– December 5-én (hétfőn) ellátogatott óvodánkba a
Mikulás, aki átadta gyermekeinknek a szülői közösség,
illetve a kisebbségi önkormányzat ajándékcsomagjait,
amelyet ezúton szeretnénk megköszönni a kicsik nevében is.
– December 8-án (csütörtökön) a helyi művelődési
házban bábelőadáson vettünk részt gyermekeinkkel,
amelyet zágrábi általános iskolások mutattak be. A színházterem megtelt, hiszen nemcsak a helyiek nézték meg
az előadást, hanem eljöttek a felsőcsatári óvodás és iskolás gyerekek is. A felnőttek számára is élvezetes volt a
műsor.
– A karácsonyi Jézuska-várás az óvodában december
20-án (kedden) volt. A fa alá kerülő ajándékok megvásárlását idén is a szülői közösség anyagi hozzájárulásával
sikerült megvalósítani, amelyet ezúton szeretnénk megköszönni nekik gyermekeink nevében is.
– Az ünnepek közötti zárva tartás tervezett időpontja:
2011. december 23. – 2012. január 2. A szünet előtti
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utolsó nap: december 22. (csütörtök). A szünet utáni első
nap: 2012. január 3. (kedd).
Az óvoda dolgozói nevében minden kedves olvasónak békés, meghitt, szeretetteljes ünnepeket kívánunk!

• • •
– Broj naše dice se spolon minja. Do protuljića još
petime čekamo, tako da ćemo sve skupa 36 dice imat u
čuvarnici.
– 5. oktobera smo imali roditeljski sastanak, na kojem
smo se pominali o aktualni problemi i izbrali smo nove
člane roditeljske zajednice.
– 20. novembera na Danu starih su naša dica s malim
programom razveselila majke i dide.
– 24. novembera smo u Sambotelu pogledali jednu
veselu kazališnu predstavu.
– 5. decembera je Mikula i u našu čuvarnicu došal. Ovo
lito je vriće napunila Hrvatska manjinska samouprava i
roditeljska zajednica. U ime malih se zahvaljujemo na
njevom daru.
– 8. decembera smo skupa s školari pogledali jednu
lipu božićnu lutkarsku predstavu iz Zagreba. Izvan naše
dice su došli mala dica i školari iz Gornjega Četara.
Predstava je i za nas odrašćene bila jako zanimljiva.
– 20. decembera je došal Mali Jezuš u našu čuvarnicu.
Za božićne dare se i ovo lito skrbila roditeljska zajednica,
kojoj se i ovput zahvaljujemo na pomoći.
– Zadnji dan pred svetki je bil 22. decembar, a 3.
januara te ze nanovič otprit vrata naše čuvarnice.
U ime svih djelatnikov čuvarnice željim svim čitateljem blagoslovljene i mirne božićne svetke!
Hoósné Milisits Zsuzsanna / Žuža Milišić-Hoós
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A LJUBIČICA KÓRUS HÍREI
A mozgalmas nyár után kórusunk életében sűrű ősz
következett.
Október 2-án a szüreti felvonuláson szervezetten nem
vettünk részt, de tagjaink különböző formációkban
(színjátszók, alapítvány, magánakció) láthatók voltak a
délutáni kavalkádban.
Ezután teljes erővel az október 16-i jubileumi rendezvényre készülődtünk – erről az eseményről külön
cikk szól – , majd miután ez lezajlott, már a szombathelyi
országos horvát nappal kapcsolatos feladatunkra koncentráltunk. A november 19-i programsorban megtisztelő feladatként a Koprive zenekarral együtt a Szent
Márton-templomban megtartott, a varasdi püspök által
celebrált szentmisén „szolgáltunk” az elejétől a végéig.
Őszintén írhatom le, hogy maradandó élményt szerzett
mindnyájunknak az esemény. A délutáni folklórműsorban a minden gradistyei énekkarból 4-4 tagot magába
foglaló közös nagy kórusban énekeltek a mi képviselőink
is. E szereplés előkészületeként 2 alkalommal Undon
próbált a – minden értelemben – vegyeskar.
November 27-én megvolt a hagyományos adventi
hangversenyünk, amelyre idén az osztrák Mjenovo és

LJUBIČICA – 25
Szeptember – október pár hete közösségi életünk egyik
legszebb időszaka volt, ugyanis október 16-án a helyi
kultúrházban adott nosztalgiaműsorral ünnepeltük meg
fennállásunk 25 éves évfordulóját. Az erre való készülődés, a sok próba is izgalmas perceket jelentett, de igazán
emelkedett hangulatot az előadás hozott.
Már tervezéskor elhatároztuk, hogy keresztmetszetét
adjuk a repertoárunknak, hiszen a horvát népdalok mellett – ezek ápolását alapvető feladatunknak tekintjük –
sok más énekes műfajba is kirándulást tettünk. Így elhangzottak lengyel, német és magyar népdalok is. Felcsendült két Verdi – és egy Liszt – kórusmű. Ízelítőt
adtunk a műsorunkon tartott horvát és magyar egyházi
énekekből. Felidéztük a régi farsangi előadások magyar
és horvát táncdalait, az alapítványi bálok fellépéseiből
pedig az Apáca-show-t. A Koprive tamburazenekar minden ötletünket pártolta, s kísért bennünket a délutánon.
Önálló blokkra is kértük a fiúkat, hiszen nagyszerű
játékukat szívesen hallgatja mindenki. A tánccsoport is
megtisztelt bennünket a fellépésével, így a műsor után a
nézők azt mondták: élvezetes, színes előadás volt, s a változatos produkciók miatt nem is érezték, hogy hosszúra
nyúlt a délután.
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Peresznye kórusait hívtuk meg. A hangulatos délutánt
Szabó Bertalan orgonajátéka gazdagította – bizonyára
nem utoljára.
Decemberi szerepléseink a következőképpen alakultak:
– 9-én Budapesten a XII. kerületben énekeltünk a
hagyományos horvát közmeghallgatáson;
– 10-én Nardán az adventi misén és az azt követő
hangversenyen;
– 17-én Felsőszentmártonban a Najselo-falvak találkozóján.
Az évet 18-án az itthoni karácsonyi műsorban való szereplésünkkel zártuk. Örömünkre mindenhol számíthattunk a tamburások közreműködésére, amelyet köszönünk.
Ezúttal nem közhely, ha azt írom: eredményekben
gazdag 2011 áll mögöttünk. A következő se legyen roszszabb!
A Ljubičica kórus köszöni a felajánlóknak az 1%-os
támogatásokból összegyűlt közel 30 000 Ft-ot.
Végezetül a Ljubičica kórus minden tagja nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet kívánok a falu lakosságának.
Kocsis Jolán karvezető

A végén köszöntött bennünket – többek között – Harangozó Bertalan kormánymegbízott és Kovács Ferenc,
a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, aki átadta a kórusnak
testülete elismerő oklevelét. Kohuth Viktor polgármester
a képviselőtestület nevében egy nagy tortával gratulált,
az alapító tagoknak pedig oklevelet nyújtott át. Timárné
Skrapits Anna kisebbségi elnök virágcsokorral és oklevéllel ajándékozott meg bennünket. Filipovits Róbert
alapítványi elnök is szép csokorral gratulált a kórusnak.
A titokban érkezett (csak hárman tudtak róla az énekesek
közül) zágrábi Desiderium kórus az ajándékokon kívül
szép kórusénekléssel is megörvendeztetett minket.
A jubileumi krónikához tartozik még, hogy november
19-én, Szombathelyen az MMIK-ban megrendezett
Országos Horvát Napon Osztrogonácz Józseftől, a
Magyarországi Horvátok Szövetsége elnökétől megkaptuk a szervezet munkásságunkat elismerő díját.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani az alábbi
egyesületeknek azért, hogy a jubileumi rendezvényünk
lebonyolítását segítették: Croatica Kht. (Budapest), Vas
Megyei Közgyűlés kulturális bizottsága, Szombathelyi
Kistérségi Iroda, Szentpéterfa Községi Önkormányzat,
Horvát Kisebbségi Önkormányzat (Szentpéterfa), Szentpéterfa Községért Alapítvány
Kocsis Jolán karvezető
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U KOLO
Jesenski dani nisu bili tako tužni i marzli kako se to jači
u jačkama. Hrvatsko kulturno društvo Gradišće je imalo
dost programov u drugoj polovici lita, med kojimi su bili
i nesakidašnji.
Kako ste mogli štat u prijašnjem Glasniku septembar
smo u Rastini otparli, a 24-oga smo na festivalu naše
mikroregije (Kistérségi forgatag) zastupali Petrovo Selo.
Na veseloj targadbenoj povorki u oktoberu smo se za
eskimove oblikli, ako se spomenete i moralo se, kad je
zimljije bilo nek sad. 16-oga smo doma u kulturnom
domu obogatili jubilejni koncert našega jačkarnoga
zbora Ljubičica. I vako prik novin željimo jim još čuda
lipi trenutkov u dalnjem radu i čuda skupnoga jačenja na
busu kad se vozimo na nastupe!
U novemberu smo 2,5 nastupov imali. Pol je nek zato
kad je na državnom hrvatskom danu 19-oga nek par
naših članov nastupilo, oni su tancali i guslali u skupnim
gradišćanskim atrakcijama. 12-oga smo se „dali izmirit”
u Kermendu na tradicionalnoj folklornoj antologiji.
Ovde se vik edan tanac tanca prik kojega moramo dokazat da si oš vik čuvamo dobro ime. Na kraju miseca
smo u Hrvatskom Židanu nastupili s dvimi tanci, a zatim
smo maru ostali družit se s domaćini, doklje nas je Pinkica zabavljala.
Decembar smo u Molnaszecsődu pozdravili na danu
starjih, kadi su nas polag zrilijih ljudi i dica čekala skupa
s Mikulom. 9-oga smo u Budimpeštu bili pozvani, a mi

kot i svako lito veselo smo i sad otputovali u glavni varoš,
da s našimi tanci i jačkami maru razveselimo naše
Petrovišćane, naše rođake u tuđini. Peljači Hrvatske manjinske samouprave 12. okruga (kerület) su i sad rekli da
doklje je moguće oni te nas vik pozvat, svako lito bar
ednoč k njim.
I vako je minulo vo lito, hudo su se izmaknuli miseci.
Mi smo probuvali dalje odnest to bogatsvo što je vik
karakteriziralo naše folklorno društvo.
U 2012-om litu ćemo obilježit šezdeset lit društva u
Petrovom Selu, i jur sad pozivamo svakoga da se pridruži
k nam 19-oga augustuša, kad ćemo s ednim velikim festivalom svečevat.
Svim Vam željimo mirno i srično novo lito, a tancošem i sviračem marljivost za budućnost!
Andraš Handler
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„GYERE HAZA KARÁCSONYRA!”
Ezzel a mottóval indították útjára azt a törekvést Angliában és Walesben az advent elején, amellyel a ritkán,
rendszertelenül vagy templomba jó ideje nem járó katolikusokat kívánták megszólítani, „hazahívni”.
Maga a gondolat ötletes, s a tapasztalatok alapján sikeres lett a felhívás. Hogy mennyire otthonunk vagy sem
a templom, az sok mindentől függhet: a berendezéstől,
az építészeti stílusoktól, a felhasznált anyagoktól, a
színvilágtól, a díszítéstől, a kényelemérzettől, a társaságtól, a paptól, az Isten-képünktől, de legfőképpen
önmagunktól. Hogyan tekintünk rá, milyen a viszonyunk, vonzódásunk vagy viszolygásunk. Békés, meghitt, megnyugtató
otthonra lelünk-e Isten házában, vagy
kerülendő hellyé és személlyé válik a
mindennapjainkban? Az ember élete
során változhat a templomhoz, Istenhez való hozzáállása. Alábbhagyhat a
lelkesedés, a szent hely csodajellege,
vagy éppen letisztulhat, és tudatos vágyakozás, találkozás színterévé válhat,
ahol otthonra lelhetünk, ahová és Akihez szívesen megyünk.
Közeleg a karácsony, ünnep, amire
készülünk, készültünk. Ismerős a Születés története, a Megtestesülésé. Minden szenteste felelevenedik a Szent
Család sikertelen szálláskeresése, amely során az Istengyermek számára a barlangistálló, a jászol jut „otthonul”,
mert az emberi otthonok zárva maradtak előtte. Akkor.
És azóta? És most?
Az adventi hetek során szépen gyűltek a jászolba a jócselekedet-szalmaszálak, ami bizakodásra ad okot. Isten
Fia nem zárkózik el és be, hanem nyit és közeledik
felénk, hogy Családja tagjai lehessünk. Nem tudja magában tartani és magának megtartani a szeretetét, hanem
nekünk akarja adni, ajándékozni, mint ahogy Ő aján-

dékként jött a világba, hogy nekünk is életünk, örök otthonunk legyen.
A házunk táján történtekről:
– Október 8-án a Magyarok Nagyasszonya ünnepén a
Katolikus Kultúra hetének keretében gyalogosan jártuk
be a plébániánkhoz tartozó falvak egyházi emlékeit.
– Október 14-én a „72 óra kompromisszumok nélkül”
elnevezésű program keretében diákjaink a községből és
községbe vezető utakon, valamint a nagytemplom mellett szedték fel mások elhajigált, nem lebomló szemetét.
– Október 15-én az illmitzi plébánia férficsoportja tett
látogatást és tartott szentmisét Hirschl
József plébánosukkal községünkben.
– November 26-án az esti szentmisében a gyerekek által aznap
délelőtt készített, illetve a szülők által
vásárolt/készített adventi koszorúkat
áldottuk meg, így segítve az imádságos adventi készületet.
– November 27-én a kápolnában
volt a hagyományos adventi hangverseny a peresznyei, mjenovói és a
helyi énekkar és a tamburazenekar
részvételével.
– December 8-án Szeplőtelen Fogantatás ünnepén 9 új ministránst
avattunk.
– December 11-én Hirth Vilmos verbita missziós atya
beszélt élményeiről a nagymisén.
– Betlehemezni a szokás szerint a hatodik osztályosok
jártak, ébren tartva a régi szép szokást.
Plébániánk papsága nevében valamennyi olvasónak, ittlakónak áldott új esztendőt és boldog karácsonyt kívánok, ahol igazi otthonra lelnek szeretteink, az isteni Szent Család és mi magunk is.

Községünk újszülött polgárai:
Kohuth Miklós és Geosits Beáta első gyermeke: Antonija, Kelemen Péter és Pártli Patrícia második gyermeke: Zsófia, Zsarnay Attila és Németh Nikoletta
gyermeke: Marcell

Halálozás: Teklits Gusztávné (sz. Horváth Johanna),
Geosits Istvánné (sz. Szoldatits Paula), Paukovits Imre
Haklits Konrádné (sz. Teklits Veronika), Csercsics Balázs, Németh Ferenc, Geosits Vince, Porcsalmi József

Tamás atya
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Iszak Péter

Élmények, érzetek
Körülleng egy illat,
megnyugtat a harmónia.
Amit egy ember adhat,
a szív ajándéka.
Az izgalom melegsége,
az élmények sokasága.
A mosolyok ereje,
belső titokzatossága.
Kell most ez a pillanat,
a nyugalom csendje.
A várva várt gondolat,
a szeretet ünnepe.
Az ölelések biztonsága,
apró kis tetteink.
Az érzés megóvása,
örök reményeink.

Kovács Barbara a Debrecenben 2011. november 26-án megrendezett
Fogyatékkal Élők II. Országos Úszó Diákolimpiáján korcsoportjában
a legfiatalabb versenyzőként 2. helyezést ért el. Gratulálunk, Barbara!

DRAGI PETROVIŠĆANI!

TISZTELT SZENTPÉTERFAIAK!

Čekamo Vaše oglase i nadalje na e-mail adresu,

Hirdetéseiket továbbra is elküldhetik
az alábbi e-mail címre,

lipatekst@gmail.com,

lipatekst@gmail.com,

ili nazovite zastupnika manjinske samouprave:

vagy keressék a kisebbségi önkormányzat
képviselőjét:

Rajmund Filipovits +36 20 365-3504
Hrvatska manjinska samouprava Petrovo Selo

Filipovits Rajmund +36 20 365-3504
Horvát Kisebbségi Önkormányzat Szentpéterfa
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TAVASSZAL FOLYTATJUK A HARCOT
Egy újabb esztendőt zártunk le, az elmúlt sok-sok év
közül a legnehezebbet. Kezdődött minden a vezetőség
jelentős részének a lemondásával, majd következett a
harc a túlélésért, az anyagi stabilitás megteremtéséért –
és közben a pályán is próbáltunk eredményeket elérni.
Szerintem a klub – sok-sok támogatónak is köszönhetően úrrá lett a nehézségeken.
Kezdjük az elején. A vezetőség decemberi lemondása
után szerettünk volna gyorsan felállítani egy új elnökséget. Mégis egy évet kellett várni az újjáalakulásra. A
polgármesteri hivatal ugyanis hátat fordított a klubnak.
Ebben a helyzetben pedig alaposan át kellett gondolnunk, hogy érdemes-e néhányunknak finanszírozni a
létezést. Végül amolyan „csakazértis” alapon belevágtunk
a dolgokba. A klub elnöke Leidli Géza, alelnöke Kapitár
Szabina lesz. Tímár Ferenc elvállalta a tiszteletbeli elnöki
posztot. Az elnökség tagja lesz továbbá Haklits Tamás,
Tóth Gábor, valamint a négy szakosztályvezető: Paukovits Norbert (labdarúgás), Varga András (női foci), Harangozó Péter (teke) és Dezső Vilmos (lövészet). A felügyelőbizottsági tagságot Jurasits András, Wágner
Szabolcs és Tóth Szabolcs látja el. A papírok készen vannak, várhatóan januárban hivatalba léphet az új vezetőség.
A képviselőtestület többségének pozitív hozzáállása
miatt sikerült rendezni a viszonyunkat a polgármesteri
hivatallal. Ennek köszönhetően szeptemberben és decemberben is 280 ezer forint érkezett a számlánkra.
Amint aláírtuk az együttműködési megállapodást a faluval, rögtön megpróbáltunk pályázatok után nézni, sajnos
addigra már nagyon sok lehetőségről lemaradtunk.
Elsőként 80 ezer forintot nyertünk a megyei közgyűléstől, majd főként Leidli Géza szakértelmének, kapcsolatainak, továbbá egy régi támogatónk, Bangó Béla
pénzügyi lehetőségeinek, segítőkészségének köszönhetően a Magyar Labdarúgó Szövetség egy 2 millió 563
ezer 900 forintos pályázatunkra adta áldását. Utóbbi pályázathoz 712 ezer 100 forintnyi önrészt kell összekaparnunk. Polgármesterünk a klub év végi bankettjén
leszögezte, a falu az idei támogatásnál jövőre sem tud
többet adni. Itt megjegyezném, hogy a támogatást nem
kizárólag a labdarúgócsapat, hanem a négy szakosztállyal
rendelkező, a pályázatokhoz önrészt felmutatni kénytelen Szentpéterfai SE kapja. Az év elején szeretnénk ismét
tárgyalóasztalhoz ülni a képviselőtestülettel, a polgármesterrel. Szeretnénk, ha a korábbi évek gyakorlatához
hasonlóan a következő esztendőben ismét négyszer 280

ezer forintot kapna az egyesület. Bízunk abban, hogy részletesen átbeszélve például az MLSZ-pályázatot, a klub
működési költségeit, településünk vezetői ismét érdemesnek tartanak minket a korábbi támogatási összegre.
Futball. Sajnos tavasszal és ősszel is komoly sérüléshullám sújtott minket. Ennek ellenére a tavalyi bajnokságot
a középmezőnyben zártuk, a kiesés réme nem fenyegette
a csapatot. Az őszt remekül kezdtük, aztán jött egy komoly hullámvölgy, elfogyott a keretünk, de a bajnokság
végére azért kiegyenesedtünk. Furcsa a most futó bajnokság, hiszen a dobogó majdnem olyan távolságra van
tőlünk, mint a kiesőzóna. Azt azért szeretném elárulni,
hogy a nyáron lett volna lehetőségünk igazolni, felduzzasztani, megerősíteni a keretünket, de nem tettük,
tudatosan vágtunk neki ilyen szűk állománnyal a szezonnak ugyanis mindenképpen szerettünk volna lehetőséget
adni a helyi fiataloknak. Sajnos ez sem jött össze annyira,
mint ahogy szerettük volna, ugyanis az ifi is komoly létszámgondokkal küzd, sokszor ők is épp hogy ki tudtak
állni. A keretünkben mindenképpen lesz változás. Az ősz
egyik legjobbja, Varga Domonkos elnyert egy külföldi
ösztöndíjat, Londonban tanulhat, talán az utolsó háromnégy meccsen számíthatunk majd rá. Szimán Bálint
pedig jó eséllyel pályázik egy spanyol – valenciai – tanulmányi ösztöndíjra. Török Roland viszont visszatér hozzánk Ausztriából.
Tavasszal nem lesz más dolgunk, mint folytatni a harcot minden fronton. Végezetül szeretném megköszönni
mindenkinek a segítséget, a támogatást, aki a nehéz
időszakban mellénk állt. Nélkülük már nem létezne a
sportkör és természetesen a jövőben is számítunk mindenki segítségére.
A csapat nevében kívánok mindenkinek boldog
karácsonyt, sikerekben gazdag új évet!
Tóth Gábor

Játszott meccsek: Tóth Szabolcs 15 (ebből kezdő:
15), Wágner Szabolcs 15 (14), Kovács Balázs 14 (14),
Varga Domonkos 13 (13), Stieber Gábor 13 (12), Podani
Gábor 13 (10), Tóth Gábor 12 (12), Rapi Miklós 12 (10),
Jurasits András 11 (8), György Tibor 11 (5), Kurcz Martin 11 (3), Leidli Géza 10 (10), Juranovits András 9 (9),
Hujber Zsolt 9 (9), Wágner Márton 9 (4), Szimán Bálint
8 (8), Skrapits Ferenc 7 (5), Gaál Richárd 4 (2).
Góllövőlista: 1. György Tibor 13, 2. Wágner Szabolcs
6, 3. Varga Domonkos 4, 4. Kovács Balázs 3, 5. Podani
Gábor, Szimán Bálint 1-1.
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SPORTOLT A FALU
KISPÁLYÁS FOCI, ÍJÁSZVERSENY, 11-ES RÚGÁS, SNAPSZERBAJNOKSÁG
Településünkön már komoly hagyománya – talán
rangja is – van a Szentpéterfa Kupa kispályás labdarúgótornának. Ezt a népszerű nyári erőpróbát sikerült a
Szentpéterfai Rétbirtokosság, a Vas Megyei Közgyűlés,
valamint a Vasi Rája Kft. segítségével sportnappá
bővíteni az idén. Július 9-én, szombaton reggel kispályás
focitornával kezdődött a program, amivel párhuzamosan
futott az íjászverseny. „Pihenésként” 11-es rúgó bajnokság
várta a próbálkozókat, aztán következett az egyéni snapszerbajnokság, majd az ünnepélyes díjkiosztó. Végül
kötetlen baráti beszélgetés zárta a rendezvényt és a
napot. A kispályás focira 11 csapat nevezett. Az íjászversenyen több mint 20-an tették próbára a tudásukat.
11-es rúgásra közel 40-en vállalkoztak, a snapszerbajnokság 34 résztvevővel kezdődött. Vagyis óvatos becslés szerint is több mint 200-an vettek részt aktívan a Sportnapon és akkor még nem számoltuk a szintén jelen lévő
családtagokat, szurkolókat. A díjkiosztón a Vas Megyei
Labdarúgó Szövetség igazgatója, Dobány Lajos is részt
vett.
A visszajelzések alapján a Sportnap jól sikerült, ígérhetem, jövő nyáron megpróbálunk ismételni. Annyit
még tudni kell, hogy olyan időpontban rendeztük meg a
tornát, amikor erősen bizonytalan volt a sportkör jövője
vagyis nagyon sok múlt azon, hogy mennyi pénzzel zárjuk a napot. Szerencsére elegendő gyűlt össze ahhoz,
hogy a klubot benevezzük a 2011/2012-es bajnokságra.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani azoknak az

egyesületeknek, vállalkozásoknak, baráti társaságoknak,
magánszemélyeknek, akik – névvel vagy név nélkül –
kisebb-nagyobb összegekkel siettek a segítségünkre.
Magam is meglepődve, meghatódva tapasztaltam azt a
széleskörű összefogást a faluban, ami átsegítette a Szenpéterfai Sport Egyesületet a nehézségeken.
A Szentpéterfa Kupa Sportnap eredményei: Kispályás foci: 1. Vaddisznóbikák (Jurasits András, Wágner
Szabolcs, Leidli Géza, Török Roland, Hujber Zsolt,
György Tibor, Tóth Szabolcs, Tóth Gábor), 2. Kispad
(Wágner Csaba, Geosits Bertalan, Geosits Péter, Hirschl
József, ifj. Varga András, Völgyi Róbert, Juranovits András, Dezső Vilmos, Neubauer Gergely, Skrapits Balázs),
3. Ifi (Eberhardt Péter, Wágner Márton, Skrapits Ferenc,
Gaál Richárd, Haklits Tamás, Wágner Bálint, Iszak Benjamin), 4. Tahin Szóda. A legjobb kapus: Jurasits András (Vaddisznóbikák). Gólkirály: Németh István
(Tahin Szóda). A legjobb játékos: ifj. Varga András
(Kispad). Íjászverseny, felnőtt: 1. Mersits Zoltán, 2.
Leidli Géza, 3. Horváth Attiláné. Gyerek: 1. Szabadfi
Dominik, 2. Horváth Bettina, 3. Horváth András. 11-es
rúgó verseny, felnőtt: 1. ifj. Varga András, 2. Németh
István, 3. Török Adrián. Gyerek: 1. Hoós Áron, 2.
Bárdics Erik, 3. Skrapits Iván. Egyéni snapszerbajnokság: 1. Németh István, 2. Trummer Rudolf, 3. Stéger
Gábor (legjobb szentpéterfai), 4. Völgyi Imre.

Sportnap – 2011. július 9.

Tóth Gábor
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HABKÖNNYŰ TÚRÓS
Hozzávalók:
Tészta: 10 dkg cukor, 16 dkg Rama, késhegynyi szódabikar‐
bóna, 25 dkg liszt, 2 tojássárgája
Töltelék: 2 csomag vaníliás cukor, 8 dkg cukor, 25 dkg túró,
8 dkg vaj vagy sütőmargarin, 10 dkg cukor, csipet só, re‐
szelt citromhéj, 5 egész tojás, 1 evőkanál liszt, 2,5 dl tejföl
Elkészítés:
A tészta hozzávalóit alaposan kidolgozzuk, majd 30 percig
a hűtőben pihentetjük, különben nagyon ragadós lesz a
tészta. Elfelezzük, és az egyiket kinyújtjuk a tepsibe (kb.
30x25 cm‐es), amit előzőleg kibélelünk sütőpapírral, vagy
kikenjük zsiradékkal (pl.: sütőmargarinnal). A töltelékhez
a túrót, a vajjal vagy sütőmargarinnal, a 10 dkg cukorral, a
citromhéjjal, és egy csipet sóval a tojások sárgájával ha‐
bosra keverjük. A fehérjét felverjük habnak. A tejfölt kike‐
verjük a 8 dkg cukorral, és az 1 evőkanál lisz#el. Majd az
egészet összekeverjük és ezt a tölteléket tesszük a két lap
közé.

Előmelegíte# sütőben, 180°C‐on kb. 35‐40 percig sütjük.
Hagyjuk kihűlni, utána szabad szeletelni. Lehet mazsolával
is gazdagítani! Ha sok a tojás o#hon, akkor megduplázhat‐
juk a tölteléket. Nagyon ﬁnom!

SZILVESZTERI
BÁL
SZENTPÉTERFÁN
A KULTÚRHÁZBAN
2011. DECEMBER 31‐ÉN
21 ÓRÁTÓL

ZENE: ČUNGAM
Mindenkit
szerete-el vár
az Óvodás SZK!
Petroviski Glasnik – Szentpéterfai Hírmondó ● Kiadó: Horvát Kisebbségi Önkormányzat Szentpéterfa
Felelős szerkesztő: Timárné Skrapits Anna Munkatársak: Filipovits Rajmund, Handler András, Kocsis Jolán, Teklits Tamás
Nyomdai munkák: Croatica Kht. ● Felelős vezető: Horváth Csaba

