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List Hrvatske samouprave
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat lapja
XIX. 1. broj – April 2012. ● XIX. évfolyam 1. szám – 2012. április

VIS TI HRVATS KE SAM OU PRAVE
A HO RVÁT NEM ZETIS ÉGI ÖN KOR MÁN YZ AT HÍR EI
Pokidob su se zakoni minjali, od januara ovoga lita
je naše novo ime Hrvatska samouprava Petrovo Selo.
Kako smo u zimskom broju Petroviskoga glasnika
napisali, važno dilo nas čeka u novom litu: izdanje
dnevnika Ivana Nemetha, staroga školnika. S veseljem vam nazvišćujemo, da se knjiga pojavila, 1. aprila
smo imali prezentaciju u kulturnom domu.
12. i 13. majuša organiziramo izlet u Hrvatsku. Parvi
dan, u sobotu bi pogledali znamenitosti glavnoga
grada, Zagreba. Uvečer ćemo pogledat ednu poznatu
komediju – Jalta, Jalta – s jačkami (musical), a za skupnom večerom će svaki imat slobodni program. Drugi
dan, u nedilju ćemo se odvest u Sisak, kadi ćemo projt
k maši, a zatim ćemo pogledat varoš. Cina na ove dva
dane je 10.000 Ft-ov po paršoni. Najavit se morete do
20. aprila pri Ani Škrapić-Timar.
• • •
2012. január 1-jétől a törvény értelmében az új nevünk Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa.
Decemberi számunkban egyik fő feladatunknak jelöltük meg Németh János volt szentpéterfai kántortanító kéziratának megjelentetését. Örömmel tudatjuk
a falu lakóival, hogy a könyv – ami nagyrészt magyar
nyelven íródott – megjelent, április 1-én volt a bemutatója a kultúrházban.
2012. május 12-én és 13-án kirándulást szervezünk
Horvátországba. Első nap, szombaton Zágráb nevezetességeit tekintjük meg, majd este az egyik legismertebb horvát zenés komédiát (musicalt) nézzük
meg Jalta, Jalta címmel. Másnap Sisak városával és
környékével ismerkedünk. A kirándulás ára személyenként előreláthatólag 10.000 Ft. Ez az összeg tartalmazza az útiköltséget, a belépőjegyeket, a színházjegyet, valamint a szállás, a vacsora, a reggeli és az
ebéd költségeit.
Jelentkezni Timárné Skrapits Annánál lehet április
20-ig.

ÁLDOTT HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET!
BLAŽENE VAZMENE
SVETKE!
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VIS TI SAMO UPR AVE • Ö NKO RM ÁNY ZATI H ÍR EK
Képviselőtestületünk
2012. január 24-én határozatként...
• a szennyvíztisztító-korszerűsítés projektjéhez bankgaranciát kért
az NFÜ részére,
• nyilatkozott arról, hogy a Takarékszövetkezet által kért fedezet –
az NFÜ bankgaranciához – nem
haladja meg az önkormányzat saját
bevételeinek 70 %-át.
Rendeletként…
• elfogadta a hulladékszállítás
módosításáról szóló 1/2012.(I.25.)
számú önkormányzati rendeletét,
• elfogadta a víz- és csatornadíjakról szóló 2/2012.(I. 25.) számú
önkormányzati rendeletét annak
hatályon kívül helyezéséről.
2012. január 26-án közös képviselőtestületi ülésen a Pornóapáti
körjegyzőségen határozatként...
• elfogadta a közös védőnői szolgálat 2011. évi költségvetéséről szóló beszámolót,
• elfogadta a közös védőnői szolgálat 2011. évi tevékenységről szóló beszámolót,
• elfogadta a közös védőnői szolgálat 2012. évi költségvetési tervezetét,
• elfogadta a közös háziorvosi
szolgálat működéséről szóló tájékoztatót.
2012. február 6-án határozatként
közmeghallgatáson...
• elfogadta a 2011. évi gazdálkodásról, pénzügyi helyzetről szóló
polgármesteri beszámolót,
• megbeszélést tartottak a leendő
önkormányzati hivatal létrehozási
lehetőségeiről.

A Polgármesteri Hivatalban tovább folytatva az ülést…
• elfogadták az önkormányzat
2012. évre vonatkozó munkatervét,
• tárgyalták az önkormányzat
2012. évi költségvetését. (I. forduló). A 2012. évi költségvetési rendelet átdolgozására a „B” változatot
fogadták el,
• elfogadták a Szentpéterfai Sport
Egyesület és a Szentpéterfai Községi Önkormányzat közötti megállapodást,
• támogatást nyújtottak a Szentpéterfa Labdarugó kupa megrendezéséhez.
2012. február 23-án közös képviselőtestületi ülésen a Pornóapáti
körjegyzőségen határozatként...
• a képviselőtestület elvi szándéknyilatkozatot tett Pornóapáti,
Horvátlövő, Vaskeresztes községek képviselőtestületeivel közös
önkormányzati hivatal létrehozására, melyből nem zárják ki Felsőcsatár és Narda településeket sem.
E kérdésben két héten belül egyeztetést kezdeményeztek valamenynyi képviselőtestület részvételével.
2012. március 8-án határozatként...
• tárgyaltak a „Goricához” vezető út karbantartási lehetőségiről,
• elfogadták Molnár Csaba útfelügyelő szerződés módosítási javaslatát,
• elfogadták a KIKI I. féléves beszámolóját,
• döntöttek az óvodai, iskolai beiratkozás időpontjáról,
• döntöttek értékbecslő felkérésről a Szentpéterfai 1. hrsz-u – részben önkormányzati tulajdonban

álló – ingatlan értékesítéséhez,
• a ravatalozó állagmegóvásához
még két árajánlat bekéréséről és
statikai vélemény kéréséről döntöttek,
• úgy határoztak, hogy kikérik a
lakosság véleményét az újonnan
kialakított építési telkekhez vezető
utca elnevezéséhez, erről felhívást
tesznek közzé a Lipa TV-ben,
• a volt laktanya épület hasznosításával kapcsolatos elképzeléseit
írásban kérik meg Magyarország
Nyugdíjasaiért Alapítványtól, ennek birtokában döntenek az értékbecslő megrendeléséről,
• a sportöltöző felújításához hozzájárulásukat adták a Sportegyesület részére pályázat benyújtásához,
mint az épület tulajdonosa,
• az Alapítvány IKSZT pályázata
keretében megvalósuló művelődési ház felújításához biztosítják a
4,5 millió Ft-os többletkiadást,
• tudomásul vették az önkormányzatok adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek megállapítására vonatkozó tájékoztatást,
• elfogadták az önkormányzat új
közbeszerzési szabályzatát.
2012. március 13-án határozatként...
• felhatalmazást adott a polgármesternek az NFÜ-vel kötött megelőlegezési szerződés aláírására.
Rendeletként...
• elfogadta az önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló
3/2012. (III.14) számú önkormányzati rendeletét a könyvvizsgáló véleménnyel együtt.
Dr. Dely Ferencné jegyző
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Tisztelt Lakosság !
Az Önkormányzat Képviselőtestülete és Polgármesteri Hivatala ezúton és ismételten felhívja a lakosságot,
és egyben kéri, hogy a háztartásokban felgyülemlett szemetet ne más tulajdonát képező üres területekre
vigyék ki. Idén is lesz lomtalanítás – a veszélyes hulladékokon kívül – a MÜLLEX mindent elszállít, és az
Önkormányzat fizet érte. Az építési téglát, vakolatot és cseréptörmeléket pedig a Polgármesteri Hivatalba
való előzetes bejelentés után a „Gorica” felé vezető útra szállíthatja annak tulajdonosa.
Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. A lakóházak udvarán és külterületen is tilos a tűzgyújtás.
A tűzgyújtással okozott környezetszennyezés elkerülhető a komposztálással.
Kérjük a lakosságot, hogy kutyáikat saját ingatlanukon az állattartás szabályainak megfelelően tartsák,
közterületre jutásukat akadályozzák meg. Az utcán, sportpályán, iskolaudvarban kóborló ebek megtámadták az iskolásokat. Az Önkormányzat pedig a gyepmesterrel kötött megállapodás alapján begyűjtette
és elszállíttatta azokat. Egy kiszállás 20.000 Ft-ba kerül, s mivel általában a kutya gazdája nem jelentkezik,
vissza sem tudja igényelni azt. Kutyával való veszélyeztetés – szabálysértés esetén 30-50.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható a kutya gazdája.

A „Pinka menti szennyvíztisztító rendszer bővítése és korszerűsítése
– L00046-PinKaAb” című projekt nyitórendezvénye
Szentpéterfa, valamint Eberau és Deutsch Schützen
települések 2012. március 28-án Szentpéterfán aláírták
a térségükben keletkező szennyvizek Magyarországon való tisztítását lehetővé tevő magyar-osztrák határmenti projekt megvalósításának és majdani működtetésének kereteit lefektető szerződést. A projekt teljes
költségvetése 1.631.674,63 Euró, azaz kb. 465 millió Ft,
amelynek nagyrészt az Európai Regionális Fejlesztési
Alap a támogatója. A megvalósítás a tervek szerint
2013 nyaráig befejeződik.

VIS TI Č EDL J ENO GA KR IŽA
A HE LY I V ÖR ÖS KER ESZ T H ÍR EI
2011. december 19-én véradás volt falunkban. A véradók névsora: Jurasits Miklós, Kriston Barbara, Skrapits Péter, Geosits Rudolf, Timár József, Timár Dusán,
Kozma Attila, Kozma Bernadett, Kozma István, Paukovits Róbert, Lantosné Kurcz Anna, Barilovits András, Milisits Izabella, Filipovits-Horváth Hajnalka,
Pártli Péter, Skrapits István, Filipovits Róbert, Móricz
Jenőné, Szabó Bertalan, Grabarits Imre. Köszönjük!
A 2012. évi véradások időpontjai: április 25. 17:00 –
19:00, június 27. és november 27.

Minden régi és új véradót szeretettel várunk!
2011. karácsonyára a helyi vöröskereszt ajándékcsomagokat készített az idősek és betegek részére. A csomagokat adományokból állítottuk össze. A hozzávalókat helyi csoportoktól, vállalkozóktól és a vöröskereszt tagjaitól kaptuk. Mindenki nagy örömére 98 db
csomag került szétosztásra. Bízunk benne, hogy idén
karácsonyra ismét tudunk kedveskedni a falu lakóinak.
Hogya Ferencné vöröskeresztes elnök

VIS TI IZ M ATI ČNE K NJ IGE • ANYAKÖ N YVI HÍR EK
2012 . JA NU ÁR – M Á RC IU S
Halálozás: Barilovits Józsefné (szül. Szoldatits Róza), Tóth Bertalanné (szül. Ökrös Éva), Skerlec Lajosné (szül.
Dodner Teréz)
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Š KO L SK E V ISTI • ISKO L AI H ÍRE K
A téli szünet után gyorsan elérkezett az első félév
zárása. Vannak, akik elégedetten, mások kissé csalódottan forgatták a bizonyítványukat. Pedig mindenki
a saját munkájának gyümölcsét kapta kézhez...
A bizonyítványt és az elképzeléseket egyeztetve választották ki a nyolcadik osztályosok azt a középiskolát, ahol tovább szeretnének tanulni.
Az iskolai farsang ebben az évben is hangulatosan
telt. A szülők támogatásának köszönhetően a közel
150.000 Ft-os bevételből az iskolai kirándulásokat és
a jutalomkönyvek vásárlását támogatjuk majd.
A legbátrabbak – huszonheten – Niki néni, Peti bácsi
és Tamás atya szervezésének köszönhetően február
16. és 18. között az osztrák hegyekben a síelés örömeibe is belevethették magukat.
Az Önkormányzat elfogadta a 2012. évi költségvetésünket. A korábbiakhoz hasonlóan ez az év sem lesz
könnyű. A hiányzó pénzt pályázati támogatásokból
próbáljuk majd előteremteni, hogy a fenntartónak
minél kevesebbet kelljen hozzátennie az intézmények
működéséhez.
Március 6-án egy szakmai konferencia házigazdái
voltunk, amelyen a több, mint 50 résztvevő bemutató
órákon ismerhette meg a kétnyelvű oktatásban bevált
módszereinket, majd a NEFMI Nemzetiségi Főosztály
vezetője a törvényi változásokról adott tájékoztatást.
Ezután pedig a Croatica Kiadó interaktív tananyagaival ismerkedhettünk meg.
A március 15-i műsorról idén az 5. osztályosok gondoskodtak, a 8. osztályosok pedig egy bemutató órán
vettek részt.
Az Agora Művészeti Fesztiválon a Schlaffer-lányok
képviselték iskolánkat. Daniella dobogós helyen végzett, harmadik helyezést ért el.
Március 26-án a felsősök Szombathelyen megtekintették Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regényének
színpadi változatát. Ugyanezen a napon 9 alsós tanuló tanulmányi versenyen vett részt Bükön.
Köszönettel várjuk továbbra is a papírt, amit az új
iskolában gyűjtünk.

Büszkék vagyunk volt tanulónkra Haklits Annára,
aki a tavalyi év eredményei alapján elnyerte az idei JÓ
TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ címet. Gratulálunk, Anna!
Paukovitsné Horváth Edit igazgató

Po zimski svetki je hudo došal kraj prvoga polugodišta. Jedni su bili zadovoljni s rezultati, a drugi ne.
To su bili rezultati školskoga dila od septembera do
sridine januara. Svi su to dobili što su si zaslužili...
Školari osmoga razreda su si izabrali sridnje škole i
poslali prijavnice. Na kraju aprila te doznat, u kuju
školu su je zeli gori.
Fašenjsko otpodne u februaru smo i ovo lito sprohodili veselo. Pineze što smo sabrali na programu,
ćemo potrošit na izlete i kupit ćemo knjige na kraju
školskoga lita.
Najhrabriji školari su na srid februara mogli isprobuvat i šijanje. Zimski program za tri dane su jim organizirali naši učitelji i gospodin farnik.
6. marcijuša smo bili domaćini jedne konferencije.
Na ovom stručnom danu smo imali već od 50 sudionikov. Mislim da je bil jako uspješan i koristan dan.
Svetačni program za 15. marciuš su nam predstavili
školari 5. razreda.
Pred Vazmi su viši razredi pogledali jednu kazališnu predstavu u Sambotelu, a devetimi iz nižih razredov su bili u Biku na jednom naticanju.
I na dalje čekamo stare novine i papire, što u novoj
školi sabiramo.
Ana Haklić je nedavno dobila titulu DOBRA UČENICA, DOBRA ŠPORTAŠICA za svoje lanjske rezultate. Ana, gratuliramo ti, gizdavi smo na te!
Edita Horvath-Pauković
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VIST I Č UVAR N ICE • ÓVO DAI HÍR EK
Az óvoda gyermeklétszáma jelenleg 35 fő, ami a nevelési év végére újabb két gyermekkel bővül.
Február 19-én megtartottuk hagyományos farsangi
jelmezbemutató műsorunkat, amellyel gyermekeink
– reményeink szerint – megörvendeztették a közönséget. Az óvodások farsangi mulatsága aztán az
óvoda keretein belül folytatódott – húshagyó kedden,
amikor egész napos bolondozással búcsúztunk az idei
farsangi időszaktól. A szülőknek köszönjük a sok-sok
finom süteményt, amelyet erre az alkalomra készítettek gyermekeink számára.

Az idei évben is a szülők anyagi hozzájárulásával
sikerült megörvendeztetni gyermekeinket húsvétra,
így tudtuk frissíteni udvari játékállományunkat. Köszönet érte gyermekeink nevében is!
Április 17-én (kedden) az alsós gyermekekkel
Szombathelyre, az AGORA Művelődési és Sportházba látogatunk, ahol megtekintjük a Fehérló fia c. zenés
mesejátékot. Az előadás délután 14.30-kor kezdődik,
az utazás pedig különjáratos autóbusszal történik.
Április 23-án délután 16.30 órai kezdettel szülői értekezletet tartunk az óvodában, melyre ezúton is szeretettel hívjuk a kedves szülőket.
Mivel az idén május 1-je keddi napra esik, ismét
munkanap áthelyezés lesz. Az április 30-i (hétfői) nap
ledolgozására április 21-én (szombaton) kerül sor.
Május 4-én (pénteken) 16.00 órai kezdettel tartjuk
anyák napi műsorunkat a művelődési házban. Szeretettel várunk minden kedves nézőt!
Az idei évben – előreláthatóan – a kirándulást a
szombathelyi Gyermekek Házába szeretnénk megszervezni, ahol színes programokra, játékra, alkotásra
is lehetőségük lesz gyermekeinknek. Az időpont még
egyeztetés alatt van.
Június 8-án (pénteken) délután 16 órai kezdettel
tartjuk idei évzáró – ballagási műsorunkat, melynek
pontos helyszíne az időjárás függvénye. Jó idő esetén

az óvoda udvara, rossz idő esetén pedig a helyi művelődési ház lesz.
A nyári karbantartási – takarítási szünet az idén július 16 – augusztus 17. között lesz.
Minden kedves olvasónak kellemes húsvéti ünnepeket kíván az óvoda összes dolgozója!
Hoósné Milisits Zsuzsanna

• • •
Broj dice u čuvarnici je 35, a do kraja školskoga lita
još čekamo dvoj malih.
19. februara smo imali fašenjski program u kulturnom domu. Ufamo se da su naša dica razveselila
sve nazočne. Na zadnji Fašenjak, u torak smo u čuvarnici dalje mulatovali. Zahvalimo roditeljem fanjsko pečeno, što su donesli dici na ovu priliku.
Na Vazam smo uz pomoć roditeljev mogli kupit još
već igranja na dvor, s čim smo dici veliko veselje
napravili. Lipo se zahvaljujemo!
17. aprila, u torak ćemo u Sambotelu pogledat jednu
mešu, koja će se u 14:30 začet. Dicu će ekstar autobus
vozit.
23. aprila u 16:30 ćemo imat roditeljski sastanak, na
kojega čekamo sve roditelje.
Pokidob da 1. majuš na torak spada, zopet te premistit radne dane. Misto pondiljka (30. april) ćemo 21.
aprila, u sobotu dilat.
4. majuša, u petak ćemo daržat Majkin dan u kulturnom domu. Na program srdačno čekamo svakoga!
Ovo lito izlet planiramo u Sambotel, kadi dicu čeka
dobar program, igra i ručni rad.
8. juniuša, u petak u 16:00 uri ćemo imat opraštanje.
Od vrimena visi, kadi će se program obdaržat.
Čuvarnica će od 16. juliuša do 17. augustuša bit
zaparta.
U ime svih djelatnikov željim blažene Vazmene
svetke svim čitateljem!
Žuža Milišić-Hoós
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VIS TI ZAK L ADE
AL APÍTVÁN YI HÍR EK

Jelmezbál Szentpéterfán
A Szentpéterfa Községért Alapítvány 2012. február
4-én tizenkettedik alkalommal rendezte meg hagyományos álarcosbálját. A helybeliek tudják, hogy nem
szokványos bálok, nem egyszerű falusi mulatságok
ezek. Mindegyiknek előre meghatározott témája van.
Ez idén a mesék világa volt. Ennek megfelelően például az alapítvány elnöke Csizmás Kandúr jelmezében pompázott, s a kuratóriumi tagok is egy-egy mesealak ruháját viselték. Mesehősök ültek a pénztárban, árusítottak a büfében – amely idén stílszerűen
egy tökéletesen elkészített kacsalábon forgó várat
mintázott-, szolgálták fel az italt, árulták a tombolát,
egyszóval tevékenykedtek a rendezvény sikeréért. A
zenét szolgáltató Pinkica tagjai is jelmezben játszottak. Képzeljék el Micimackót a szintetizátornál, Nyuszit a dobnál, Fülest basszusgitárral, Zsebibabát és Malackát gitárral, miközben Róbert Gidával énekelnek.

A mesevilág hangulatát a két terem díszítése is erősítette: a falakról sok-sok mesealak tekintett a bálozókra, akik nagy része is jelmezben szórakozott. A
színpadról pedig egy óriás játékmackó figyelt a rendre.
A jó hangulatot a 9-kor kezdődő vidám műsor alapozta meg, amelyre helyi csoportok és vállalkozókedvű „magánzók” készültek.
A Ljubičica kórus a „köztisztasági” jelenete után
(Söprik az utcát...) cicashow-val nevettette meg a közönséget. A Cani-házaspár, Jutka és Attila, valamint
szomszédaik, Barbara és Melinda egy pecás bohózattal léptek fel. Attila körül csak úgy sürögtek-forogtak
a lányok mint aranyhal, kukac és sellő. Még egy béka
is horogra akadt, aki aztán – ahogyan ez már a mesékben történni szokott – titokzatos királyfivá változott.
Bodó Jutka és Móricz Márica idén sem hazudtolták
meg önmagukat. Nagy átéléssel bizonyították be,
hogy a szerelemhez nem kell szépség, nem kell pénz,
nem kell más, csak SZERELEM – és egy felfújható sátor. A szenior táncosok egy ottani fociklub indulójára
Dél-Amerikába röpítettek bennünket. Igaz, a dolognak volt némi hupikék „beütése”, de hát ők sem vonhatták ki magukat a mesék világából. S így még
ütősebb lett az amúgy is jókedvű produkció.
A műsor után aztán a Pinkica horvát és magyar
táncdalaira hajnalig ropta a jókedvű közönség. Természetesen volt elég étel és ital (az óvodai konyhások
által készített finom kocsonyával), tombolahúzás gazdag nyereménylehetőséggel (minden felajánlónak köszönet), finom pogácsa az asztalokon (hála a vöröskeresztes asszonyoknak), és a hagyományos fényképezkedési lehetőség a mesehangulatú fotoboxban (köszönjük Lengyel Krisztián önzetlen közreműködését).
Feltétlenül meg kell említeni a „várbüfét” felépítő régi
és új segítők munkáját, és végül mindenkiét, aki bármilyen módon részt vett az előkészületekben, a lebonyolításban és a bált követő rendrakásban.
A mulatság egy-egy mozzanata bizonyára még sokáig beszédtéma marad a résztvevők között. Ez így
természetes és jó. A bevétellel pedig az alapítvány a
kultúrház felújításának a költségeihez járul hozzá.
Kocsis Jolán
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A nagyböjtről
Hamvazószerdával idén is elkezdődött a nagyböjt,
a húsvéti előkészület ideje. Lehet, hogy első pillantásra hosszúnak tűnt számunkra az a 40 böjti nap, amely
során a megszokottnál visszafogottabb életet éltünk,
böjtöt és bűnbánatot tartottunk, bizonyos dolgokról
lemondtunk. De ha végiggondoltuk, hogy mi a célja
a nagyböjti időnek, akkor láthattuk, hogy nagyon is
rövid ez az időszak. A nagyböjt ugyanis arra való,
hogy közelebb kerüljünk Jézushoz, aki felszólít minket a hitelesebb keresztény életre. Ezt az időt, amely
Jézus halálával fejeződik be, arra kell felhasználnunk,
hogy lélekben megértsük az értünk szenvedő és a kereszten meghaló Urunkat. Az Ő kínszenvedése és halála emberi szemmel nézve a legnagyobb tragédia. De
meg kell értenünk, hogy mindez Isten akarata szerint
történt, mégpedig azért, hogy beteljesedjék megváltásunk, és az örök életre juthassunk, azaz mi is feltámadhassunk az üdvösségre. Nagypénteken Jézus halálát szemlélve azt éljük át, hogy elveszítjük Istenünket, akit aztán három nap múlva, húsvétvasárnap újra
láthatunk, mert az Atya feltámasztja őt a halálból. Jézussal mi is meghalunk a bűnnek, hogy megigazultan
támadjunk fel Ővele. Meghalunk önzésünknek, hogy

megnyíljunk a nagylelkűség felé. És vállaljuk Jézussal
a szenvedést, hogy dicsőségének is részesei legyünk.
Hagyományosan azt szoktuk mondani, hogy a nagyböjt a lemondások ideje. Dicséretes, ha vallásos meggyőződésből, Isten iránti szeretetből le tudunk ilyenkor mondani számunkra kedves dolgokról (édesség,
alkohol, cigaretta, számítógép, stb.). Mindemellett
azonban – mivel a böjt nem csupán tevékenységeink
korlátozását jelenti – több olyan dolgot is kell tennünk, amire esetleg máskor kevesebb időt szentelünk,
s amelyek megtétele nem csak hasznos, hanem üdvös
is számunkra.
Az elmúlt időszakban a következő eseményekben
lehetett részünk:
• Február 26. és március 18. között négy vasárnapon
keresztül az új evangelizáció jegyében Merkli Ferenc
vend származású vasszécsenyi plébános beszélt a túlvilággal kapcsolatos dolgokról.
• Nagyböjt vasárnapjain a litániák keretében keresztutat jártunk, imádkoztunk a diákok tevékeny
részvételével.
• Bekapcsolódhattunk az egyházmegyei Karitász
nagyböjti akciójába, kis perselyekbe helyezve lemondásunk forintjait, majd azt a nagyhéten eljuttatva a rászorulóknak.
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Négy vasárnapon keresztül Merkli Ferenc atya beszélt
a túlvilággal kapcsolatos dolgokról

A Talentumok együttes az idei nagyböjtre
rockpassióval ajándékozott meg bennünket

• Az énekeseinkből, zenészeinkből, önkénteseinkből verbuválódott Talentumok együttes az idei nagyböjtre rockpassióval ajándékozott meg bennünket
március 31-én a kultúrházban, hogy más műfajban is
átélhessük Krisztus értünk vállalt keresztáldozatát.
Köszönet érte, és a felkészüléssel járó próbákért, áldozatvállalásokért is!
• Gospodin jobb egészségi állapotának köszönhetően március első vasárnapjától ő tartotta a nagymiséket és szentbeszédeivel buzdította a híveket.
És ami előttünk áll:
• Április 14-én, szombaton rendezik meg a kerületi
hittanversenyt Jákon. Községünket 1 leány- és 1 fiúcsapat képviseli a 6. osztályból.
• Április 30-án lesz az idei egyházmegyei ministráns nap Zalaegerszegen, melyre a szokás szerint készülünk.
• Május 1-jén Vasvárra hívja a megyéspüspök úr a
híveket az egyházmegyei zarándoklat kapcsán. Autóbuszt indítunk.

• Május 6-án a 10 órás szentmisében lesz az idei elsőáldozás. Helyben 5 fiatal, egy kislány pedig Szombathelyen veszi magához első alkalommal Jézus Szent
Testét. Imádkozzunk elsőáldozóinkért, hogy rendszeres szentáldozókká váljanak.
• Május 20-án lesz idén a hősök napi megemlékezés, tekintve, hogy május utolsó vasárnapja idén pünkösdre esik.
• Június 9-én, szombaton lesz gyalogos zarándoklat
Ausztriába a mariazelli vándor Szűzanya szobrához
a kőszegi és horvátzsidányi hívekkel együtt.
• Június 24-én lesz plébániánk községeinek idei kórustalálkozója Vaskeresztesen.
• Június 25-én, szentségimádási napunkon a záró
esti szentmisét (18.00) a kismartoni püspök úr, dr.
Egidije Živković tartja horvát nyelven.
Áldott húsvéti ünnepeket kívánok plébániánk papsága nevében:
Tamás atya

VIS TI OGN J OB RAN SKO GA DR UŠT VA
AZ Ö NK ÉN TES TŰZ OLTÓ EGYES ÜL ET HÍR EI
Egyesületünk 2012-ben a tűzoltószertár külső vakolására és a nagykapu cseréjére adott be pályázatot,
amelyet a kiíró befogadott és most van elbírálás alatt.
Szervezetünk csak pályázati pénzekből tudja finanszírozni működését (üzemanyagköltség, új eszközök
beszerzése, versenyekre való nevezés, útiköltség), hiszen támogatást sehonnan sem kapunk. Bevételre
csak a tagdíjakból számíthatunk, ez viszont nem számottevő összeg.
Ezért szívesen fogadjuk a személyi jövedelemadók
1%-ának felajánlását. Adószámunk: 18890387-1-18
Sajnos március 18-án – gondatlanság miatt – tűzeset
volt a majorban. Testületünk 16 tagja vett részt az ol-

tásban. Ha lett volna vízszállító tűzoltókocsink, hatékonyabban és gyorsabban ment volna a munka. Ráadásul a majorban nincs vízvételi hely – ezt az állami
tűzoltók is kifogásolták. A régi tűzcsapról pedig legfeljebb csak permetezőt lehet megtölteni. Az érintett
tulajdonosoknak erre már régen felhívtuk a figyelmét.
A dohányosokat is kérjük, ne dobjanak el felelőtlenül
égő csikkeket, főleg tűzgyújtási tilalom idején.
Ha bárkinek bármilyen gondja van, forduljon bizalommal a helyi tűzoltóegyesület tagjaihoz, akiknek
nevében minden szentpéterfainak tűzmentes napokat
és kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!
Skrapits János parancsnok
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A Ljubičica kórus hírei
Mint minden új év elején, 2012-ben is két hagyományos fellépéssel indult együttesünk szereplési sorozata.
Február 4-én az alapítványi bálban „söpörtük az
utcát” Hofi Géza dalára helyi müllexeseknek öltözve,
majd (Ljubi)cicákká átlényegülve a Hofi-Koós paródia segítségével cicavízió, pontosabban cicashow következett, természetesen egerekkel „fűszerezve” a
műsorunkat. Mindig nagy igyekezettel készülünk
ezekre a báli fellépésekre, magunknak is bizonyítva,
hogy a felnőttekbe is sok bolondozási kedv szorult.
Február 17-én Szombathelyen az MMIK színpadán
a Koprive tamburazenekar közreműködésével a „Vas
megyében születtem...” népzenei találkozón szerepeltünk. Ezúttal Mura-vidéki horvát népdalokat énekel-

tünk, amelyek – országunk közelsége miatt – igen sok
magyar zenei vonással rendelkeztek.
Ilyenkor év elején minden amatőr együttes legfőbb
gondja: miből finanszírozza majd az év során a fellépések útiköltségét, vagy a helyi vendéglátások költségét, esetleg az öltözékek megújításának, kiegészítésének költségeit? A pályázati lehetőségek, a támogatások igen beszűkültek. Ettől persze működni még
lehet, a közeli meghívásoknak eleget is tehetünk, de
például egy zágrábi fellépést már nem biztos, hogy el
tudnánk fogadni. Szerencsére a nehezedő körülmények nem veszik el a kedvünket a közös énekléstől,
munkánkat töretlen intenzitással folytatjuk 2012-ben
is. Ezt fogalmaztuk meg a március 8-án tartott közgyűlésünkön is.
Kocsis Jolán karvezető
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60 lit skupa
Kot kad bi nek čer bilo da smo slavili 50. jubilej
Hrvatskoga kulturnoga društva Gradišće, a sad se ur
na 60. obljetnicu pripravljamo.
Šezdeset lit ni malo u žitku ednoga civilnoga
društva. Nek pomislite na to koliko ljudi je prošlo
kroz društvo čezava lita. Kvizno imate i vi nikoga
doma al u široj familiji gdo je tancal al guslal u
folklornom društvu. Kulikrat ste pucali našim mladim kad su od sarca jačili i tancali na pozornici, i marbit i gizdavi bili kad su nas i stranjski ljudi dičili. A vi,
koji ste na kraće-duže vrime člani bili, i vi nekate
prestat gizdavi bit na vašu prošlost u društvu.
Pred Kraljevom, 18-19. augustuša ćemo organizirat
festival u velikom šatoru na športskom igrališću. U
sobotu uvečer te vas hrvatske grupe zabavljat, a u
nedilju će se svekšega sve kol društva obračat. Svetač-
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nost ćemo s taborskom mašom otprit, zatim te nastupit različne tancoške grupe, a uvečer ćemo zopet skupa moć mulatovat na mužiku Petroviskih grupov.
Pred desetimi liti smo pozvali sve naše nigdašnje
tancoše i mužikaše da se zopet priključu k nam da s
svojom generacijom istancaju ednu koreografiju. Sad
zopet pozivamo svakoga koji tako ćuti da bi stal nutra
med folkloraše bar nek na edan dan. Ov put nete
generacije ekstar tancat. Kanimo pokazat u programu
da je naše društvo neprestalno dilalo u ovih 60 lit i da
ova tradicija polag lipe prošlosti ima i budućnost.
Zato te svi koji se najavu mišano, skupa tancat s
današnji člani. Da to moremo najbolje skupa donest
moramo na vrime začet pripravit skupne koreografije,
zato vas prosimo da nam se na vrime javite. Čekamo
vas!
Andraš Handler

Hrvatsko kulturno društvo Gradišće poziva sve svoje nigdašnje tancoše i mužikaše da se neka javu
do 30. aprila, ako kanu sudjelovat u kulturnom programu 19. augustuša na šezdesetom jubileju društva.
Da moremo na vrime začet s organiziranjem, prosimo vas daržite se datuma prijave!
Informacije i prijava: Rajmund Filipovits, 20/365-3504, rayfilip@gmail.com
A Gradišće Horvát Kulturális Egyesület kéri minden egykori táncosát és zenészét, hogy jelentkezzen
április 30-ig, ha szeretne szereplőként részt venni augusztus 19-én a hatvan éves évforduló kulturális
programjában. Kérjük, tartsák be a jelentkezési határidőt, hogy időben elkezdhessük a szervezést.
Információk és jelentkezés: Filipovits Rajmund, 20/365-3504, rayfilip@gmail.com
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Srce na pravom mistu
Ni se parvi put dogodilo da smo se zakasnili s
igrokazom, tako da je protuljično sunce ur toplo
svitilo obar nas, kad smo se 4. marciuša na podne
ganuli u Undu. Pokidob je to ur stara navada u našem
selu, da u postu ne igramo na domaći daska,
premijeru našega novoga igrokaza smo ovo lito u
Undi imali. A zatim smo se svaku nedilju morali
stikat s obidom da se u dobi ganemo na gostovanje u
Koljnof, Nardu i Hrvatski Židan. Svagdir smo imali
zahvalnu publiku, dobre glase smo čuli za ovu igru,
tako da ćemo mirno stat pred domaću publiku na
Vazmeni pondiljak. A po Vazmi nas oš čekaju naši
Petrovišćani u Budimpešti, zatim smo dobili poziv u
Gornji Četar i u Čajtu, tako da će nam se dos razvlič

vrime igrokazanja... al to niš ne pači, doklje nas ljubezno čekaju.
Kratko bi nek tuliko pisala od igrokaza, da su ga s
niškoga jezika prevodili gospodin dr. Štefan Geošić.
Dogadja se pred bojem, u vrimenu moramo najzad
projt dar 70 lit. Glavna misal igre je da ljudska dobrota
i ljubav k drugim ljudem more zajt tako dalko, da si
človik svoj privatni žitak alduje za to da druge za
srićne napravi. Hvala Bogu, i danas se najde takovi
ljudi, tako da je tema vik aktualna. Na dalje neka
kipici govoru misto mene...
Ako ste dobili volju, da na dvi-tri vure zabite
svakidašnje poteškoće i da se maru razveselite,
dojdite nas pogledat na Vazmeni pondiljak u 15:00 i
19:00 uri, mi ćemo Vas srdačno čekat!
Ana Škrapić-Timar

A SZENTPÉTERFAI SZÍNJÁTSZÓ KÖR
szeretettel vár minden érdeklődőt húsvéthétfőn 15:00 és 19:00 órakor
legújabb darabjának bemutatójára, melynek címe:
SRCE NA PRAVOM MISTU, magyar fordításban: HELYÉN A SZÍVE!
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Nehéz tavasz vár ránk
A keretünk erejéhez, létszámához képest, valamint
a túlélésért folytatott mindennapi harc, az anyagi gondok árnyékában a megítélésem szerint nehéz, de elfogadható őszt produkáltunk. A tavasz sem lesz
könnyű, sőt...
A keretünkben a télen jelentős változások történtek.
Csapatunk egyik legjobbja, Varga Domonkos tanulmányai miatt Londonba távozott. Reményeim szerint
talán az utolsó három-négy meccsre visszatér közénk.
A szintén alapembernek számító Stieber Gábor családi problémák miatt távolodott el a csapattól – bízom
benne, hogy néhány mérkőzésen azért számíthatunk
rá. Visszaigazoltuk Ausztriából Török Rolandot, aki
nagy pechünkre egy téli teremtornán keresztszalagszakadást szenvedett. Szintén Ausztriából igazoltuk
Orbán Lászlót. Rutinos, jó focista révén tőle sokat vártunk, ám a harmadik meccsen, Söptén, ő is térdsérülést, szintén keresztszalag-szakadást szenvedett. A
tavasszal tehát egyikükre sem számíthatunk, de nagyon úgy néz ki, hogy még az ősszel sem... Ausztriából tért haza Török Adrián, nagyon bízunk benne,
hogy komoly erőssége lesz csapatunknak. Érkezett továbbá Bükről Kántor Dávid, valamint Gyöngyöshermánból Lukács Dániel. Mindkét srác mögött hosszabb
kihagyás van, nagy kérdés, hogy mennyi idő alatt érik
utol magukat annyira, hogy tényleg a segítségünkre
legyenek – ráadásul utóbbi fiút munkahelyi gondok
is hátráltatják a játékban. Végül még egy távozó:
Szimán Bálint felhagyott a nagypályás futballal. Az

ősszel kisebb-nagyobb szerepet már kapott ifis-tákra
számítanánk, ám a fiatalok kerete (is) nagyon szűk,
csak elvétve tudnak játékost nélkülözni... Összegezve:
szerintem a keretünk jelentősen meggyengült, és sajnos tovább szűkült. Ha belefutunk egy-két eltiltásba,
sérülésbe, akkor komoly gondjaink lesznek.
Az önkormányzat az idei évre – akárcsak a tavalyi
esztendőre – kétszer 280 ezer forint támogatásban részesít minket. Három csapata (felnőtt, ifi futball, teke)
van egyesületünknek, ez a pénz az alapvető működési költségekre sem elég. Próbálunk életben maradni.
Az öregfiúk – köszönet érte – „átadták” nekünk a húsvéti bulit, amit április 8-án, vasárnap rendezünk meg
(a Čungam zenél). Továbbá a nyáron szeretnénk megrendezni a hagyományos, tavaly komoly sikert aratott
Sportnapunkat – a pontos időpontról időben értesítjük Szentpéterfa lakosságát. És természetesen böngésszük, nézzük az egyre szűkülő pályázati lehetőségeket. Minden apró támogatást, ötletet, ami előrébb
viszi a sportkört, örömmel fogadunk.
Más. A mindennapi gondok, nehézségek ellenére is
úgy döntöttünk, hogy a tavaszi szezon rajtja előtt egy
kisebb felújítást, átalakítást végzünk el az öltözőben.
Sokkal szebb, modernebb, praktikusabb lett az öltöző.
A segítségért, támogatásért elsősorban id. Takács Ferencnek kell köszönetet mondanunk, továbbá hálásak
vagyunk id. Skrapits Ferencnek, Timár Imrének,
Timár Jánosnak, Filipovits Ambrusnak.
Nagyon nehéz tavasz vár ránk. Kérek mindenkit,
hogy legyen türelmes, és támogasson minket.
Tóth Gábor

A Szentpéterfa Községért Alapítvány szervezésében másodszor került megrendezésre a helyi asztalitenisz bajnokság. Január második vasárnapja telitalálat volt, hiszen nem csak sok
versenyző, hanem rengeteg néző, szurkoló is figyelemmel kísérte a színvonalas, szórakoztató és izgalmas mérkőzéseket. A
kultúrház mindkét termében öt asztalon folyt a csata 44 induló
részvételével.
Végeredmény:
Nők: 1. Jánny Ramóna 2. Kapitár Szabina 3. Horváth Bettina
4. Palkovics Anikó; Férfiak: 1. Skrapits Ambrus 2. Gyöngyösi
Attila 3. Geosits László 4. Paukovits András
A versenyt természetesen jövőre is megrendezzük, addig is
lehet készülni, edzeni és 2013-ban ismét nevezni.
2012. március 14-én a megyeházán tartott ünnepi közgyűlésen Timár Ferenc sokéves sport-tevékenységéért „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Sport Tagozata” kitüntetést kapott. Gratulálunk!
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Misli školarov 6. razreda o protuljiću...
A 6. osztályos tanulók gondolatai a tavaszról...
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Barackos tiramisu

Petroviski glasnik
Iszak Péter

Hozzávalók (6 darabhoz):
46 darab babapiskóta, kb. 3/4 dl őszibaracklikőr, 45 gramm zselatin, 1 doboz (850
ml) őszibarackbefőtt, 1 kg túró, 500 g joghurt, 15 dkg cukor, 2 zacskó vaníliás
cukor, 500 g habtejszín, a díszítéshez mentalevél
Elkészítés:
Egy 35 x 24 cm-es jénai tál aljára 21 babapiskótát fektetünk, és meglocsoljuk a
likőr felével. A zselatint a csomagoláson megadott módon, hideg vízben feloldjuk.
A befőttet lecsöpögtetjük, közben a levét felfogjuk. A díszítéshez 3 fél barackot ráteszünk,
a többit felaprítjuk. A túrót elvegyítjük a joghurttal, a kétféle cukorral és 1,5 dl befőttlével,
majd hozzákeverjük a feloldott zselatint. A tejszínt kemény habbá verjük, és a felaprított barackkal együtt a krémhez adjuk. A krém felét a
lerakott babapiskótára simítjuk, majd befedjük
21 piskótával, és meglocsoljuk a maradék likőrrel. Végül a megmaradt krémet lazán rásimítjuk, és kb. 3 órára hűtőszekrénybe állítjuk. A
tiramisut a félretett felszeletelt barackkal, a
megmaradt, darabokra tördelt babapiskótával
és mentalevéllel díszítjük.

Tavasz
A tavasz illatai a széllel.
Egy kis melengető napfény.
Nincs több fagyos éjjel,
csak a mámorító élmény.
Színek kavalkádja,
új álmok színtere.
Földünk megújulása,
a természet ereje.
Virágillat, vágyak,
szerelmek és szárnyak.
Új élet fakad,
a derű hangjai szállnak.
Itt van a tavasz,
ő ölel most át.
Alszik már a tél,
és készülődik a nyár.

A Szentpéterfai Rétbirtokosság 2012-ben is meghirdeti pályázatát Szentpéterfa és civil szervezetei, intézményei fejlesztésének támogatására. A pályázásra jogosultak köre: Szentpéterfán működő civil szervezetek, sport- és kulturális egyesületek, oktatási intézmények, egyéb, nem üzleti célú intézmények, Szentpéterfán élő magánszemélyek.
Beadási határidő: 2012. április 30. 24.00 óra.
A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a http://www.facebook.com/#!/groups/tvlipa/ honlapról.
A pályázattal kapcsolatos további információ a retbirtokossag@gmail.com e-mail címen kérhető.

Dnevnik staroga školnika
Németh János kántor-tanító „naplója”
Na 50. obljetnicu smrti Ivana Nemetha (1880-1961) smo izdali njegov
dnevnik, njegove zapise koje je napisal o Petrovom Selu, koji se čuva
u županijskom arhivu.
Knjiga ima već poglavljev u koji se na hrvatskom i ugarskom jeziku
more štat od gospodarstvene, crikvene i školske prošlosti našega sela.
Polag toga moremo najt u knjigi prirodoslovne zapise i nikoliko jačkov
iz pera staroga školnika. Cina knjige: 2000 Ft.
• • •
Németh János (1880-1961) halálának 50. évfordulója alkalmából rendeztük nyomda alá a megyei levéltárban őrzött kézzel írt „naplóját”,
feljegyzéseit, legfőképpen azokat, amelyek Szentpéterfáról szólnak.
A könyv több fejezetben, horvát és magyar nyelven tárja az olvasó
elé Szentpéterfa történelmét, gazdasági, egyházi és iskolaügyi múltját.
Ezek mellett természettudományi magyarázatokkal és a tanító által írt
dalokkal egészül ki a kötet. A könyv ára: 2000 Ft.
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

