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List Hrvatske samouprave
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat lapja
XIX. 2. broj – Juli 2012. ● XIX. évfolyam 2. szám – 2012. július

Mila okolina,
Pinčena dolina,
draga meni, draga...
(Lajoš Škrapić)
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VIS TI SAMO UPR AVE • Ö NKO RM ÁNY ZATI H ÍR EK
Képviselőtestületünk
2012. március 30-án...
• döntött a felnőtt étkezés térítési díjának módosításáról,
• módosította a szociális rendeletet.
2012. április 30-án döntött...
• a két ülés közötti eseményekről
szóló polgármesteri beszámoló elfogadásáról,
• a rendőrség 2011. évi munkájáról
szóló beszámoló elfogadásáról,
• a pénzmaradvány elszámolásáról,
• a belső ellenőr 2011. évre vonatkozó jelentésének elfogadásáról,
• a belső ellenőr óvodai utóvizsgálatra vonatkozó jelentésének elfogadásáról,
• a belső ellenőr önkormányzati fejlesztési bevételek és kiadások alakulására vonatkozó jelentésének elfogadásáról,
• a belső ellenőr önkormányzati
költségvetés készítésére és a gazdálkodás elemzésére vonatkozó jelentését
elfogadta,
• a gyermekvédelmi tevékenységről
szóló 2011. évi beszámoló elfogadásáról,
• a Polgármesteri Hivatal 2011. évi
munkájáról szóló jegyzői beszámoló
elfogadásáról,
• a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat házi segítségnyújtásra és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra készített 2011. évi pénzügyi beszámoló
elfogadásáról,
• a szentpéterfai 1. helyrajzi számú
ingatlan 1/6 részben tulajdonában álló
önkormányzati ingatlan eladásáról,
• ingatlan-értékbecslő megrendeléséről a volt határőr laktanya hasznosítása ügyében,
• az önkormányzati bérlemények
bérleti díjának 2011. május 1-jétől való
emeléséről,
• a ravatalozó helyreállításához árajánlatok bekéréséről.
Ezen az ülésen...

• nem tárgyalta a közbeszerző által
nem megfelelően elkészített közbeszerzési előterjesztést,
• tudomásul vette a Szombathely és
Térsége Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás gyermekjóléti szolgálatához való csatlakozás ismételt bejelentését (amelyet már 2011
decemberében eldöntött és elküldött),
• eldöntötte, hogy a szombathelyi
bölcsődei ellátás igénybevételéért nem
fizet a normatíván felül és nem gyakorol méltányosságot,
• nem kérte a Rétbirtokosságtól a
Goricához vezető út felé a 300.000 Ftos pályázati támogatást,
• tudomásul vette a VOLÁN menetrendváltozásáról szóló tájékoztatót,
• elfogadta Kohuth Győző polgármester lemondását.
A következő rendeleteket alkotva...
• módosította a 2011. évre vonatkozó költségvetését,
• elfogadta a 2011. évi költségvetésének zárszámadását,
• a szemétszállítási díjakra vonatkozóan módosította a helyi környezetvédelemről és köztisztaságról szóló rendeletét,
• módosította a szociális rendeletét.
2012. május 14-én...
• döntött a PinKanAb L00046 számú szennyvíztisztító projekt közbeszerzési felhívás kiegészítésekkel történő elfogadásáról,
• 30 napra visszavonta az 1. helyrajzi számú 1/6 részben saját tulajdonát képező ingatlan eladási szándékát,
amíg az állam az elővásárlási jogáról
nem nyilatkozik.
2012.május 18-án...
• döntött a Közbeszerzési Bizottság
tagjainak megválasztásáról,
• megbízta Skrapitsné Jurasits Ágnes alpolgármestert, hogy a volt határőrlaktanya bérleti szerződésének elkészítésével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot dr. Forstóber Gábor ügyvéddel,

• nem írta alá a Felsőcsatár Községi
Önkormányzat és a Felsőcsatári Nemzetiségi Önkormányzat levelét, melyet
a KIM-nek írtak az Önkormányzati
törvény 85.§.(10) bekezdésének módosítására,
• megbízta az alpolgármestert, ismét vegye fel a kapcsolatot a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelővel a volt határátkelő hasznosítása ügyében,
• jóváhagyta a Szentpéterfa Községi
Önkormányzat és az Eberaui Önkormányzat (a hozzá tartozó településekkel együtt) között létrejött PinKanAb
L00046 projekt aláírását,
• elfogadta az alpolgármester tiszteletdíját és költségátalányát.
2012. május 23-án...
• egyetértett a Közbeszerzési Hatóság hiánypótlási felszólításával, azt a
PinKanAb L00046 projekthez egyeztetés és módosítás után jóváhagyta.
2012. május 28-án...
• elfogadta a Szentpéterfa 384/1.
helyrajzi számú 13468 m2 nagyságú
volt határőrlaktanya adásvételi előszerződésével vegyes bérleti szerződését,
mellyel Szentpéterfa Községi Önkormányzat bérbe adja azt a Magyarország Nyugdíjasaiért Alapítvány részére,
• felhatalmazta az alpolgármestert
az önkormányzat és a Magyarország
Nyugdíjasaiért Alapítvány között létrejövő adásvételi előszerződéssel vegyes bérleti szerződés kiegészítésének
aláírására,
• elfogadta az önkormányzat 2012.
évre vonatkozó közbeszerzési tervét,
• A PinKanAb L-00046 projekt (a
szennyvíztisztító korszerűsítése) és az
IKSZT keretében megvalósuló művelődési ház felújításhoz – mivel mindkettő utófinanszírozásos – 200.000.000
Ft (kétszáz millió forint) hitel felvételét
tervezi. Megbízta az alpolgármestert és
a jegyzőt, hogy három banktól (Savaria, OTP, Sopron Bank) kérjen ajánlatot
és tájékoztassa őket az eredményről.
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Elfogadta...
• a Szentpéterfa község vagyonáról,
vagyonhasznosítási rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásának szabályairól szóló rendeletet,
• a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes önkormányzati rendeletek
módosításáról szóló rendeletet.
Tájékoztatás:
2012. május 1-jétől – a lemondott
Kohuth Győző polgármester helyett –
Skrapitsné Jurasits Ágnes alpolgármester asszony látja el a polgármesteri teendőket. A Helyi Választási Bizottság
2012. május 14-én tartott ülésén 2012.
július 22-re tűzte ki az időközi polgármester választást. A szavazás helyszíne:
Szentpéterfa, Alsó iskola (Március 15.
tér 1.)
• • •
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
a temető környékét társadalmi munkában megtisztították az oda hordott szeméttől. Ezúton is megköszönjük a
résztvevők önkéntes, áldozatkész munkáját. Kérjük, óvják környezetünket.
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Példaértékű összefogás

I

smét bebizonyosodott, hogy Szentpéterfán össze tudunk fogni, ha igazán
szükséges. Június 13-ára társadalmi munkát hirdettünk, hogy még a lom-

talanítás előtt megtisztítsuk a temető környékét, amit sajnos sokan szeméttelepnek használnak.
Aztán jött az ötlet, hogyha sikerül megmozgatni a falut, talán sokan is leszünk
ehhez a munkához, úgyhogy más jellegű tevékenységet is betervezhetnénk erre
a napra. Égető szükség volt már a templomhoz vezető árokban és az óvodában
található kiálló fatuskók kivágására, ugyanis évek óta nagyon körülményes volt
ezeken a helyeken a fűnyírás. Végül szép számmal verbuválódtak férfiak, akik
ezt az igencsak nehéz munkát elvégezték.
Tudjuk, hogy az útjaink állapota is nagyon rossz. Ezért összeálltak az utcabeliek, hogy a kátyúkat, ha csak ideiglenesen is, de rendbe rakják.
A gyerekek, lányok, asszonyok a temető körül szemetet gyűjtöttek, a férfiak
legallyazták a temető körüli fákat, valamint füvet nyírtak.
Egy csoport a sportpálya körüli elhanyagolt részt tisztította meg, egy másik
csoport pedig az alsó iskola hátsó udvarát rakta rendbe.
Este már nagyon fáradtan még kiürítettük a könyvtárat. Erre a művelődési
ház megkezdett munkálatai miatt volt szükség.
Köszönjük a felajánlott italt és a frissen sült sóskiflit, amit a nap végén jóízűen
elfogyasztottunk.
Szép volt, Szentpéterfa!

Dr. Dely Ferencné jegyző

Skrapitsné Jurasits Ágnes alpolgármester

VIS TI IZ M ATI ČNE K NJ IGE • ANYAKÖ N YVI HÍR EK
2012. Á P RI LI S – JÚNI US
Születés: Paukovits Rita és Hoffmann Jan első gyermeke: Jan, Jakob
Halálozás: Krámer Dorottya, Németh Ferencné (sz. Skrapits Mária), Kovács József, Geosits Ferenc, Jánny Erzsébet

04-05_Layout 1 2012.07.03. 8:23 Page 1

4

Juli 2012.

Petroviski glasnik

Š KOL SK E V ISTI • ISKO L AI H ÍRE K

I

skolánk tanulói közül a legtöbben sikeresen eleget tettek a tantervi követelményeknek. Szomorúan vettük tudomásul, hogy ebben
a tanévben két tanulót javító vizsgára kell köteleznünk, de emellett a kitűnő tanulóink száma öt, jeles tanulóink száma tizenhárom.
Az első osztályosok megtanultak írni, olvasni, megismerkedtek a számok világával. A nyolcadik osztályosok nehéz
döntés előtt álltak az első félév végén: új iskolát kellett választaniuk, ahol majd szeptembertől folytatják tanulmányaikat: ketten gimnáziumba, heten szakközépiskolába, ketten
pedig szakképző iskolába jelentkeztek.
Idén számos probléma merült fel a szakköri hiányzások
és igazolatlan mulasztások körül. Sokan valószínűleg túl
sok mindent vállaltak be – felelőtlenül. Több tanulót kellett
figyelmeztetni arra, hogy a szakkörökön való megjelenés
is kötelező. A rendszeres késések, órákról való lógások következménye az a sok igazolatlan óra, amire a mi iskolánkban eddig nem volt példa. A jövő tanévtől ezeket még az
ideinél is szigorúbban fogjuk figyelni.
A programok, versenyek felsorolása szinte lehetetlen.
Nemzeti ünnepeinket, október 23-át és március 15-ét a
hagyományokhoz híven a kultúrházban rendeztük meg.
A 7. és 8. osztályosok a Pályaválasztási Vásáron ismerkedtek a megye középiskoláival.
Ezeken kívül természetesen együtt vártuk a Mikulást, a
karácsonyt. Az ajándékkészítést közös kézműves délután
segítette.
A farsangi rendezvény idén is nagyon színvonalas volt.
Bevételéből a kirándulások útiköltségéhez járultunk hozzá.
Március 6-án egy regionális konferencia házigazdái voltunk, ahol Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megye horvát
iskoláiból és a fenntartó önkormányzatoktól fogadtunk
vendégeket. A tartalmas konferenciát bemutató órák színesítették. Köszönöm minden résztvevőnek a közreműködést.
Zágrábi bábelőadást élvezhettünk a kultúrházban az
óvodásokkal és a felsőcsatáriakkal közösen.
Anyák napján színes műsorral köszöntöttük az édesanyákat.
Ebben a tanévben a horvátországi testvériskola vendégei
lehettünk, ahol tartalmas két napot töltöttünk el.
A gyereknapi rendezvény ebben a tanévben a Holdfényliget drótkötélpálya kipróbálása volt, amit a szülői közösség anyagi hozzájárulásának köszönhetünk. Mindenki
megmutathatta bátorságát, erejét, valóban felejthetetlen
nap volt.
Ha már a sportról beszélünk, nem szabad elfelejtenünk
a NagyVagy! televíziós vetélkedőt sem, ahol az előkelő 3.
helyen végeztünk.

A legbátrabbak idén is részt vehettek a sítáborban Niki
néni, Peti bácsi és Tamás atya vezetésével.
A Nemzetiségi Kupa házigazdái is mi voltunk idén. Öszszesítésben a 2. helyen végeztünk ugyan, de büszkék vagyunk a sportolóinkra, focistákra, kézilabdásokra egyaránt,
hiszen hősiesen küzdöttek. Sőt, két gólkirályunk is lett:
Kozó Bálint és Horváth Bettina.
A Madarak és fák napja alkalmából rendezett akadályversenyen az esős idő miatt idén a faluban mérték össze tudásukat a tanulóink.
Az alsósok az iskolai rendezvényeken kívül is sok közös
programot szerveztek: jártak Szombathelyen színházban,
kirándulni pedig Sümegen és Balatonedericsen voltak. A
hagyományos óvoda–iskolai napon az elsősök megmutatták tudásukat a nagycsoportosoknak. A bátrabbak az idén
is részt vettek az úszástanfolyamon.
A felső tagozatosok is részt vettek valamennyi közös
programban. Ezen kívül eljutottak színházba, ahol két előadást is megnézhettek. Az idei tanulmányi kiránduláson
az Északi-középhegység szépségeivel ismerkedhettünk.
No és persze az egészséges békaügetés sem maradt ki a
három nap programjából. A kirándulás abban is megerősített minket, hogy a mobiltelefon felesleges kelléke a kirándulásoknak. Éppen ezért jövőre nem is engedjük meg.
Az osztályok önálló programokat is szerveztek:
1. osztály: játékdélután, farsangi osztálydélután, kézműves foglalkozás, óvodások fogadása, szombathelyi Váci iskola 1. osztályának fogadása.
2. osztály: Hüllőkiállítás.
3. osztály: Vasfüggöny Emlékpark megtekintése (Bildein).
4 . osztály: Vasfüggöny Emlékpark megtekintése, adventi
koszorú készítése, biciklitúra, osztálydélután.
5. osztály: múzeumlátogatás, játékdélután, karácsonyi
ajándékozás.
6. osztály: betlehemezés, korcsolyázás, kerti parti, karácsonyi ajándékozás, osztálybuli, biciklis kirándulás, filmvetítés.
7. osztály: Vasfüggöny Emlékpark megtekintése, PÁV,
karácsonyi ajándékozás, korcsolyázás, kerékpártúra.
8. osztály: PÁV, nyílt napok, karácsonyi ajándékozás,
mozilátogatás.
A rengeteg program mellett sok-sok verseny is várta tanulóinkat. Minden résztvevőnek gratulálok, és köszönöm
a nevelők felkészítő munkáját is.
Büki tanulmányi verseny: Handler Danica 1. hely, Kelemen Patrícia 2. hely, Stankovits Borbála 1. hely, Horváth
András, Handler Márkó
Grajam (horvát dalverseny): Timár Laura 1. hely
Katasztrófavédelmi verseny: Szombathelyi döntő 3. hely
Megyei 8. hely, Hoós Áron, Skrapits Bálint, Skrapits Róbert, Timár Anna Zorica.
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Alsós közlekedési verseny: 4. hely.
Közlekedési rajzpályázat: Varga Krisztián különdíj, Gombás Márton különdíj.
Nakovich verseny (mindenki dobogós helyen végzett):
Barilovits Lúcia, Handler Danica, Handler Márkó, Skrapits
Iván, Timár Laura, Schlaffer Klaudia, Skrapits Dániel,
Skrapits Róbert, Szabó Barbara, Papp Laura, Iszak Zsófia.
Horvát nyelvi verseny: Handler Márkó 1. hely, Szymon
Martynovic 3. hely, Vujcic Luka 2. hely, Timár Anna Zorica
1. hely, Schlaffer Daniella 1. hely, Papp Laura 1. hely, Iszak
Zsófia 4. hely.
Magyar gyümölcs c. rajzpályázat: Stankovits Borbála 1.
hely.
Sportversenyek:
Labdarúgás: Sorkifalud 5–6. osztály 1. hely, 7–8. osztály
3. hely.
Asztalitenisz bajnokság: Bárdics Erik 1. hely, Timár Dávid
2. hely, Sipos Dominik 3. hely. Horváth Bettina 1. hely, Gaál
Bianka 2. hely, Timár Anna Zorica 3. hely.
Savaria Közlekedési verseny: 2. hely (Nagy Barbara,
Potzmann Márk, Wágner Kornél).
Megyei közlekedési verseny: Kelemen Patrícia, Haklits
Bence.
Makettépítő verseny: Gaál Bianka, Palkovics Eszter,
Timár Anna Zorica, Skrapits Róbert.
Derko-verssoroló gála: Schlaffer Klaudia.
Agora Gyermek Művészeti Fesztivál: Schlaffer Klaudia
2. hely.
Schlaffer Daniella meghívást kapott a XVI. Dunántúli Regionális vers- és prózamondó versenyre, azonban a felkészülési idő rövidsége miatt a programon nem vett részt. (10
nap alatt 3 irodalmi alkotás bemutatására kellett volna felkészülnie).
Tanulóink, akiknek sikerült a 100 ötöst összegyűjteni:
Barilovits Luca, Gaál Roxána, Kelemen Patrícia, Schlaffer
Klaudia, Schlaffer Daniella, Timár Anna Zorica, Skrapits
Róbert, Harangozó Flóra, Pataki Vivien, Gombás Márton,
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Handler Danica, Kozma Rita, Varga Krisztián, Stankovits
Borbála, Henits Kristóf, Vujcic Luka, Harangozó Bálint,
Góber Kornélia, Horváth András, Skrapits Bálint, Tóth
Meláni, Palkovics Blanka, Máté Bettina, Hoós Gergő,
Handler Márkó, Pataki Regina, Bárdics Szabina.
Kedves Gyerekek! Ne feledjétek, hogy a szünetben is iskoláshoz méltó viselkedést várunk tőletek. Vigyázzatok
magatokra a közlekedésben, a pinkai fürdőzéskor. Attól,
hogy nincs tanítás, ne csavarogjatok késő éjszakáig az utcán. Az alkoholt és cigarettát is ráértek még kipróbálni. A bicikliken pedig lehetőleg egyesével közlekedjetek, este pedig a lámpát is használjátok. Na és persze a fékezésnél is legyetek óvatosak! Visszavárunk benneteket szeptemberben.
Tamás atya kérése, hogy a szünetben se feledkezzetek
meg a misére járásról, diákgyónásról.
Minden tanulónknak, szülőknek és kollégának jó pihenést, kellemes nyaralást kívánok. Viszontlátásra az új tanév
küszöbén.
Paukovitsné Horváth Edit igazgató

• • •
Jako hudo je odletilo jedno lito i zopet moramo račun dat
od našega školskoga dila.
Na žalost ovo lito su dvama buktili, ali gizdavi smo na
naše dobre školare. Petimi su bili odlični, a
trinadestimi jako dobri. Školari prvoga razreda su se navučili štat, pisat i računat, a najstarji
su si morali izbrat jednu sridnju školu, kadi te
se od jeseni dalje vučit.
Jako čuda programov, naticanjev smo imali
i ovo školsko lito. Zaistinu moremo bit gizdavi
na naše školare i na učitelje, ki su je pripravili.
Draga Dica! Nekate zabit, da se i u liti
morate ponašat, kako se to za školare šika. Pazite si jako na se na putu i pri Pinki! Nekate
se uvečer dugo stipat po selu! Alkohol i cigarete još lazno imate isprobuvat. Čuvajte si
zdravlje! Čekamo vas najzad u školu u septemberu. Svim našim školarom, roditeljem i kolegam željim lipe i vesele litnje dane!
Edita Horvath-Pauković
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VIS TI Č UVARN ICE • ÓV ODAI H ÍREK
• Az óvodába a gyermekek felvétele folyamatos, így jelenlegi létszámunk 38 fő.
• Az idei nevelési évben két egymást követő napon színházi előadáson vettek részt gyermekeink. Az elsőre április
17-én Szombathelyen az Agora Művelődési Központban
került sor, ahol a Fehérlófia c. zenés mesejátékot tekintettük
meg; a második pedig egy horvát nyelvű bábjáték volt
anyaországi fiatalok előadásában, amelyet április 18-án a
helyi kultúrotthonban mutattak be.
• Április 23-án délután szülői értekezletet tartottunk az
óvodában.
• Az idén rendhagyó módon bonyolítottuk le az anyák
napi műsorunkat. Az édesanyák köszöntése az óvodában
történt, s a pozitív szülői visszajelzések alapján szándékunkban áll hagyományt teremteni a megemlékezés ilyen
formájából.
• Június 4–5-én megtörtént a leendő óvodás gyermekek
beíratása a következő nevelési évre.
• Június 8-án ünnepélyesen lezártuk a 2011/12-es nevelési évet, valamint elballagott a 8 nagycsoportos gyermek,
akik ősztől iskolába mennek. A ballagók névsora: Filipovits
Dóra, Geosits Gergő, Geosits Hanna, Juranovits Marcell,
Németh Nikol Mária, Pap Réka, Pataki Barnabás és Stankovits György Levente.
• Június 18-án kiránduláson vettünk részt gyermekeinkkel a szomszédos Bildeinben és környékén. Sétakocsikázás
során megnéztük a szőlőhegyet, útközben eberaui fagyizás
is szerepelt a programban, illetve egy háztáji gazdaságot is
megtekintettünk, ahol sokféle állatot láthattunk. Ráadásként szamárháton is ülhettek gyermekeink. A program
rendkívül gazdag, mindannyiunk számára élvezetes és érdekes volt. A traktoros utaztatás költségeit a Szülői Közösség

finanszírozta, köszönjük nekik gyermekeink nevében is!
• A nyári karbantartási, takarítási szünet 2012. július 16-tól augusztus 17-ig tart, kezdés
augusztus 22-én, kedden.
• Mindenkinek kellemes, vidám nyarat kíván az óvoda
alkalmazotti közössége!
Hoósné Milisits Zsuzsanna

• • •
• U čuvarnici sad 38 dice imamo.
• Ovo lito smo dva put bili u kazalištu. U Sambotelu smo
jednu vugarsku, a u našem kulturnom domu hrvatsku
predstavu pogledali.
• 23. aprila smo daržali roditeljski sastanak.
• Na početku majuša smo zvanaredni Majkin dan imali,
kad smo mame u čuvarnici pozdravili s kratkim programom. Pokidob da se ovo večimin vidlo, i u budućnosti bi
rad ov dan vako svečevali.
• 4. i 5. juniuša su zapisali novu dicu u čuvarnicu.
• 8. juniuša je osam dice dalo zbogom našoj čuvarnici.
• 18. juniuša smo s traktorom prošli na izlet u Beled i
okolicu. Bili smo u jednom gospodarstvu, kadi su naša dica mogla vidit domaće životinje. Bili smo u gorica, a i
fanjski sladoled ni izostal iz programa. Bogati u doživljaji
smo zašli domon. Zahvalimo roditeljskoj zajednici financijsku pomoć, koju su nam dali za ov izlet.
• Od 16. juliuša do 17. augustuša će čuvarnica zaparta
bit. 22. augustuša, u torak ćemo začet.
• U ime svih djelatnikov čuvarnice željim svakomu
veselo lito!
Žuža Milišić-Hoós
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T

alán sokan észrevették, hogy elkezdődött a kultúrház
felújítása és bővítése, amely az Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítását szolgálja.
A közbeszerzési eljárás befejezését követően a Szentpéterfa Községért Alapítvány, mint építtető, vállalkozási szerződést kötött a Takép-2000 Kft.-vel, amely kivitelezőként
hajtja végre a beruházást. A projekt műszaki ellenőri feladatait a szintén szentpéterfai Dezső György vállalta el. A
beruházás befejezése a tervek szerint 2013. január 31-ig
megtörténik.
A kultúrház régi részében valósul meg az átalakítás, ezért
az itt található helyiségek építési területnek minősülnek,
ezekben tartózkodni tilos!

A könyvtár, illetve a teleház működése ideiglenesen szünetel, a kultúrház szabadon használható termei a posta
felől közelíthetők meg.
A terveknek megfelelően a lépcsőház kialakítása után a
tetőt fedő pala cseréje valósul meg. Ebben a munkafázisban
a szentpéterfai lakosok segítségét is szeretnénk majd kérni.
A különböző helyiségek (könyvtár, teleház, tornaterem)
kiürítésében segítők munkáját köszönjük, és reménykedünk a továbbiakban is a falu lakóinak önzetlen segítségnyújtásában, hiszen meggyőződésünk, hogy nemcsak a
jövő generációinak, hanem mindannyiunknak hasznos
szolgáltatást nyújtó közösségi térrel leszünk gazdagabbak.
Filipovits Róbert elnök

VIS TI Č EDL J ENO GA KR IŽA
A HE LY I V ÖR ÖS KER ESZ T H ÍR EI
2012. április 25-én és 2012. június 27-én véradás volt fa-

Ódor Gyula. Köszönjük a Vöröskereszt nevében!

lunkban. Az áprilisi véradók névsora: Frányi István, Kalo-

2012. április 20-án taggyűlést tartottunk, amelyen az el-

csai Károly, Temmel Miklós, Jurasits Zoltán, Haklits Tamás,

múlt időszakban elvégzett munkáról szóló beszámolót a

Filipovits Róbert, Filipovits Rajmund, Geosist Rudolf,

tagság elfogadta, és megválasztotta az új vezetőséget.

Kohuth Miklós, Závodi Péter, Pipics Hajnalka, Wágner

A vezetőség tagjai: Hogya Ferencné, Skrapits Andrásné,

Viktória, Kozma Attila, Pártli Péter, Skrapits Erik, Henits

Geosits Anna, Kohuthné Bokor Erzsébet, Kozmáné Jánny

Péter, Horváth Krisztián, Jánny Imre, Geosits Anna, Móricz

Bernadett, Paukovitsné Horváth Edit. A városi gyűlésre

Jenőné, Handler András, Harangozó Péter, Skrapits Péter.

Hogya Ferencnét választották küldöttnek.

A júniusi véradók névsora: Pipics Szilvia, Pipics Haj-

További fő feladataink: véradások megszervezése, az idő-

nalka, Frányi István, Filipovits-Horváth Hajnalka, Závodi

sek napjának megrendezése, az 50. házassági évfordulót

Péter, Skrapits István, Lantosné Kurcz Anna, Skrapits

ünneplők köszöntése, ruhagyűjtések, csatlakozás az orszá-

János, Horváth Krisztián, Filipovits Róbert, Jurasits Miklós,

gos szemétgyűjtési akciókhoz és a helyi rendezvényekhez.

Geosits Rudolf, Barilovits András, Móricz Jenőné, Wágner
Csaba, Filipovits Tamás, Kohuth Miklós, Molnár Miklós,

Szeretettel várjuk az új tagok jelentkezését.
Hogya Ferencné vöröskeresztes elnök
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Megalakultunk

H

osszas gondolkodás és várakozás után, a felmerült
igényeknek megfelelően – az akkori polgármester,
Kohuth Viktor segítségét kérve – 2012. április 25-én a kultúrházba meghirdetett beszélgetés eredményeképpen megalakítottuk a Szentpéterfai Nyugdíjasok Klubját. A klub
foglalkozásait jelenleg havi egy alkalommal tartjuk, igény
esetén (pl.: télen) számukat emelni is lehet.
Terveink között szerepel: a hagyományok felkutatása, továbbadása; régi emlékek, történetek, dalok stb. felidézése;
kirándulások szervezése; más falvak klubjainak meglátogatása tapasztalatcsere céljából; előadások szervezése és
tartása.
Egyelőre beérjük ennyivel, de minden jó ötletet szívesen
fogadunk, melyekkel színesíthetjük, gazdagíthatjuk klubunk életét. A klub mindannyiunké, az egész falu lakossá-

gáé, amennyiben úgy érezzük, összetartozunk és lehetnek
közös feladataink, tevékenységeink.
Külön tisztelet és köszönet támogatóinknak, akik anyagi
segítsége nélkül nem szervezhettük volna meg első egészségügyi előadásunkat: Geosits Bertalan, Geosits Vince,
Geosits Alfréd, Teklits Veronka, Várhelyi Tamás atya, Skrapits Zoltán, Teklits Péter, Hirschl Csaba, Hirschl Péter,
Temmel Péter, Juranovits Imre, Kohuth Zorán, dr. Kohuth
Viktor. Meghívott vendégünk, dr. Papp Lajos világhírű
szívsebész június 8-án járt nálunk.
Amennyiben érdeklődnek a klub tevékenysége iránt,
kérem, tiszteljék meg összejöveteleinket jelenlétükkel, kortól függetlenül.
Papp Lajos professzor úr jelmondatával élve várunk minden nyugdíjast közénk, hogy megmutathassuk, mi még
mindig tudunk egymásért tenni, mert: „Semmi sem győz
meg, csak az igazság! Semmi sem ment meg, csak a szeretet!”
A nyugdíjas klub nevében: Henitsné Marianna

A napok esőcseppek, az időben elperegnek,
Halovány árnyaként lanthangú szeleknek.
Nem tudjuk, merre nyit az élet sorsüveg ablaka,
Lényeg, hogy az ember maradjon önmaga.
(Tóth Ervin)
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AZ Ö NK ÉN TES TŰZ OLTÓ EGYES ÜL ET HÍR EI

A

Szentpéterfai Önkéntes Tűzoltóság eddigi tevékenységéről szeretnék néhány mondatban beszámolni.
A tűzoltóság irodáját fel kell emelni, szigetelni, betonozni, vakolni. Ezek a munkák még hátravannak. Beadtunk egy pályázatot külső vakolásra és nagykapu készítésére, de ezen sajnos nem nyertünk.
Másik pályázatunk védőfelszerelésre – sisakokra, csizmákra – szólt, ennek az eredményét még nem tudjuk.
Harmadik pályázatunkat a Szentpéterfai Rétbirtokossághoz nyújtottuk be. A nyert összegből – közel 60 ezer forint
– egy Tajfun Profi C sugárcsövet vásároltunk. Ezúton is köszönjük a támogatást!
Idén két versenyen – járásin és megyein – vettünk részt,
amelyeken eredményesen szerepeltünk. Itt szeretném felhívni a szentpéterfai fiúk és lányok figyelmét, hogy aki
kedvet érez, álljon be közénk, szívesen látjuk a testület tagjai között.
Együttműködési szerződést kellett kötnünk a Körmendi
Állami Tűzoltósággal, mert csak így lehet pályázni.
Ne lepődjön meg tehát senki: hivatalosan a körmendi
tűzoltókhoz tartozunk, mert ők vannak közelebb.
Szomorúan vettük tudomásul, hogy elhunyt Szentpéterfa
legidősebb tűzoltója, Geosits Ferenc, Berci bácsi, aki lelkes
tagja és zászlósa volt az egyesületnek, amíg egészsége engedte. Sok ember példát vehetne róla: még betegen is hű

szolgálója volt falunknak. Ezúton is szomorú szívvel búcsúzunk tőle.
Köszönetet mondunk a falu azon lakóinak, akik vashulladékkal támogatják az egyesületet. Akinél még van készlet, jelezze nekünk, szívesen elmegyünk érte.
Kérem a falu vállalkozóit és lakóit, hogy segítsenek egyesületünknek egy darab vízszállító tűzoltófecskendőt vásárolni. A régi zászlót is restauráltatni kellene, ami szintén
nagyon sok pénzbe kerülne.
A nyári hónapokra jó egészséget és tűzmentes napokat
kívánok a falu lakóinak az egyesület tagjai nevében is:
Skrapits János parancsnok

A Szentpéterfai Rétbirtokosság pályázata

A

beérkezett pályázatok mindegyike megfelelt a pályázatban kiírt célkitűzéseknek, azaz megvalósításuk
esetén fejlesztő hatást gyakorolnak a falu kulturális és/
vagy sportéletére, infrastruktúrájára, a faluképre, Szentpéterfa hírnevét emelik az ország határain belül és kívül egyaránt.
Kivétel nélkül minden pályázó tevékenységét, terveit és
céljait nagyra becsüljük, és lehetőség szerint támogatandónak tartjuk. A nagy igényre való tekintettel azonban a Kuratórium nem tudott minden pályázó terveinek megvalósításához hozzájárulni, illetve azt a kért teljes összeggel támogatni, bármennyire is ez volt a szándéka.
Prioritást élveztek azok a pályázatok, melyek megvalósítása kézzelfogható, hosszú távon is fenntartható eredménnyel jár, valamint amely tevékenység támogatása a falu
lakosságának széleskörű rétegeit érinti.
Beérkezett pályázatok száma: 6
Megpályázott összeg: 849.860 Ft
Támogatásra rendelkezésre álló összeg: 370.000 Ft (a
megpályázott összeg 43%-a)

Öregek napjára megítélt összeg 2011 novemberében:
154.000 Ft
(2000 Ft /fő támogatás a falu 70 éven felüli lakói számára)
2012-es pályázati évben támogatást nyert intézmények
és tevékenységek:
• Szentpéterfai Horvát-Magyar Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda: Irány a szabadba! Egységes pólók vásárlása
a programban résztvevő diákok számára (50.000 Ft),
• Szentpéterfai Horvát-Magyar Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda: Az óvodai mászóvár felújítása (100.000 Ft),
• Szentpéterfai Sport Egyesület: Szentpéterfa Kupa Sportnap – mezek, labdák beszerzése (40.000 Ft),
• Szentpéterfai Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Eszközfejlesztés – Tajfun Profi C sugárcső beszerzése (59.700 Ft),
• Ljubičica Horvát Kórusegyesület: A Ljubičica kórus öltözékének megújítása (120.000 Ft).
A támogatásra megítélt összeg: 369.700 Ft
A Szentpéterfai Rétbirtokosság Kuratóriuma
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Egy irányba nézés, azaz összefogás a közös célért

A

két apostolfejedelem, Szent Péter és Szent Pál, akiket

István ny. plébános pappá szentelésének 60. évfordulója al-

a hétvégén ünnepeltünk, mind az egyházi, mind a

kalmából.

világi búcsún, nekünk, ma élőknek is tartogatnak üzenetet.
Főképpen az összhang, az összefogás terén lehetne tőlük

• Június 25-én szentségimádási nap és szentmise volt dr.
Egidije Živković eisenstadti püspök úr részvételével.

többet tanulni. Ha életrajzukat vesszük nagyító alá, láthat-

• Június 25-e és július 1-je, valamint július 9–15. között

juk, hogy voltak dolgok, amikben nem értettek egyet, külön

Kovács József frissen szentelt diakónus töltötte, illetve tölti

utakon is jártak. Például Péter inkább a zsidók között térí-

majd nyári gyakorlatát plébániánkon, ismerkedve a lelki-

tett, és jobban ragaszkodott az ószövetségi előírásokhoz,

pásztorkodás gyakorlati fortélyaival.

Pál azonban a pogányok felé nyitott, és nem kényszerítette

• Június 30-án, szombaton számos jubiláns házaspárunk

rájuk az ószövetségi előírásokat. Mégis mindketten tudták,

fogadta el megyéspüspök úr invitálását az idei jubiláns há-

hogy mi az a cél, amiért fáradoznak, amiért és akiért készek

zasok ünnepségére a székesegyházba. Gratulálunk minden

feláldozni az életüket. Az is nyilvánvaló volt számukra,

kerek házassági évfordulót ünneplő családnak!

hogy bár különböző nézeteket vallottak egyes dolgokban,

• Július 1-jén a világi búcsúi nagymisét Horváth Árpád

ezeken felül tudtak emelkedni a közös cél érdekében, hát-

SJ jezsuita szerzetes pap tartotta, aki szabadkai születésű,

rahagyva az egyéni előnyöket, érdekeket, magát az önzést,

és a jezsuita havilap, a Szív főszerkesztője.

mert tudták, hogy együtt, közös erőfeszítéssel még hatéko-

• Július 3-án Hirschl József plébános vezetésével Illmitz-

nyabb és hitelesebb lehet a térítő munkájuk. Az sem vélet-

ből jöttek vendégek községünkbe, ahol többek között szent-

len, hogy Egyházunk ugyanazon a napon (június 29-én)

misét is tartottak.

ünnepli mindkettőjüket, nem szétválasztva őket. Bár a kezdeti időben is előfordult, hogy egyesek ezzel vagy azzal tartottak, szakadások is voltak, de mikor kellett, mindig össze-

•

•

•

• Július 15–21-e között plébániánk 18 diákja Zalaszentmihályon vesz részt az idei imatáborban.

álltak a közös jó ügy, illetve cél érdekében. Ezért az össze-

• Július végén a plébánia jóvoltából és a hívek adomá-

fogás jegyében buzdítom a helyieket, hogy egymásban a

nyaiból megújul a temetőben lévő nagykereszt, illetve az

testvért keressük és lássuk meg, akinek bár a véleményével,

alsófalusi Goricánál lévő kőkereszt.

nézetével mindig nem is tudunk vagy akarunk azonosulni,
de magát a személyt tiszteljük, és saját érdekeinken túl lássuk meg a közös célt!
Közös rendezvényeink voltak:
• Június 9-én gyalogos és buszos zarándoklat Stinatzba
a mariazelli Vándor Szűzanya szobrához.

• Augusztus 19-én 14 órakor lesz a tánccsoport 60 éves
fennállásáért a hálaadó szentmise.
• Augusztus 26-án, vasárnap a litániára várjuk az új elsősöket szüleikkel a hittanbeíratás végett.
A nyári vakációban különösen legyen gondunk az Istennel való kapcsolatunk elmélyítésére. Ehhez jó lehetőség a

• Június 20-án a nagy nyári forróságban a ministráns fo-

rendszeres hétköznapi szentmise. A gyerekeket, szüleiket

cista fiúkkal a moschendorfi strand hűsítő hullámaiban

külön is buzdítom, hogy a nyári szünetben se hanyagolják

örültünk a sikernek. Mégha az egyházmegyei döntőbe idén

el lelki életük ápolását. Az unatkozás vagy értelmetlen dol-

nem is jutott be a csapat, azért az ezüstérmek se rosszak.

gok helyett legyen hasznos időtöltés a napi imádság mellett

• Június 24-én szintén Ausztriába vitt az utunk. Klingenbachban adhattunk hálát községünk szülötte, dr. Geosits

Ami az előző számból kimaradt

F

ebruárban diákjaink jó része felnőtt kísérettel síelni
volt az ausztriai Hebalmban. Ezt azért érdemes pár
gondolat erejéig megjegyezni, mert van mit megköszönni,
hiszen mostanra elértük, hogy saját sífelszereléskészletet
gyűjtöttünk össze.
Abból a megfontolásból, hogy a síelésnél a családoknak

a kápolnai esti szentmise.
Tamás atya

ne kelljen óriási összegeket kiadni bérlésre vagy saját felszerelés vásárlására – főleg úgy, hogy a gyerek a síbakancsot a következő évre esetleg ki is növi – legyen egy
iskolai (plébániai) készlet. Ebben jó részük volt az ausztriai horvát plébániáknak, plébánosoknak, magánszemélyeknek és hazai szponzoroknak, segítőknek is. Köszönet
érte. Így most, ha valaki a jövőben síelni akar menni, elég
helyben kölcsönkérni.
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A Ljubičica kórus hírei

S

zokatlan helyszínen szerepeltünk a táncosokkal és a
zenészekkel április 15-én: a Szombathelyi Országos
Büntetésvégrehajtási Intézetben, rövid – és népszerűbb –
nevén: a börtönben. Hosszú lenne elmesélni, hogyan jött
létre ez a fellépés, a lényeg, hogy megtörtént. Azon lehetne
vitatkozni, hogy megérdemlik-e a rabok a szórakoztató
műsorokat. De az intézmény kultúrosa szerint ezek az alkalmak, akárcsak a munkavégzések, terápiás jelleggel is
bírnak, hiszen oldják a börtönélet egyhangúságát, ezáltal a
bentlakók könnyebben kezelhetők lesznek. A rabok a körletben kitett plakátok alapján szereznek tudomást a lehetőségekről, önként jelentkezhetnek nézőnek, tehát nem
kötelező nekik a részvétel.
A műsorunk tetszést aratott a körükben. Élvezettel hallgatták a tamburazenekar számukra addig nem ismert
hangzását, a dalcsokrok alatt pedig kezük-lábuk is mozgott. Főleg a cigánydalok voltak sikeresek. Legjobban a táncok során élénkültek fel. Egy nigériai fiatalember a kalapos
tánc alatt csápolt nagyokat. Egy idősebb szerb vagy horvát
férfi pedig végig velünk énekelte a dalokat, illetve a táncdallamok szövegét, közben pedig folytak a könnyei.
Május 20-án kórusunk a helyi hősök napi megemlékezésen szerepelt. A tábori mise után megtartott ünnepség idén
is bensőséges volt. Az alkalomhoz illő dalok mellett elhangzott verseket Pataki Anna és Skrapits Evelin adta elő mély
átéléssel. Ugyanez írható le Pintér Vivien trombitaszólójáról is. Az elhangzott Bach-dallam tökéletesen illett a koszorúzás ünnepélyességéhez. Skrapitsné Jurasits Ágnes gondolatai is méltóképpen szóltak Szentpéterfa háborús halottairól, illetve az összefogás, a segítés és a tiszteletadás fon-

U kolo

I

stina da smo sad s organiziranjem 60. jubileja obložni,
al zano smo i ovo zadnje vrime imali par nastupov.
15. aprila smo skupa s pjevačkim zborom Ljubičica dobili
mogućnost, da zajdemo nutra u sambatelsku tamnicu – al
hvala Bogu nek na par vuri – da pokažemo kratak program. Mogli smo i to pogledat, kako se živi u ednoj modernoj tamnici. Zarobljenikom se jako vidil naš program,
al najbolje su mladim divičicam pucali. Je komu su na
parvu hrvatsku melodiju suze curile, a kasnije je s nami
skupa jačil hrvatske i makedonske jačke.
27. majuša smo zopet u Genči tancali, kot svako lito na
Duhe. S njevom grupom imamo ur izdavno dobru prijateljsku vezu, tako da vik rado projdemo na njeve priredbe.
Drugi dan, 28. majuša, na Duhovni pondiljak smo u Zalaegerszeg bili pozvani na Hrvatski dan.

tosságáról. Kár, hogy a tűzoltók idén nem vettek részt az
ünnepségen, pedig jelenlétük még inkább emelte volna az
ünnep fényét.
Június 3-án az ausztriai Mjenovóban jártunk az ottani
egyházi énekkar meghívására. Velük 2009-ben Zágrábban
szerepeltünk együtt a Desiderium kórus 25 éves jubileumán. Tavaly a mi vendégeink voltak az itteni adventi hangversenyen, idén pedig a Ljubičica adhatta vissza a látogatást a szentháromság napi búcsújukon. Gradistyei népdalokat énekeltünk, ezúttal a tamburások kísérete nélkül.
Június 9-én a Zala megyei Tótszentmártonban rendezték
meg a Najselo-falvak találkozóját. Itt szintén a zenekar nélkül énekeltünk szentpéterfai horvát népdalokat. Mindkét
helyen megható volt látni, hogy az idősebb nézők közül
többek szeme elfátyolosodott a szép régi dallamok, illetve
szövegek hallatán.
Június egy harmadik szereplési alkalmat is tartogatott
számunkra. 30-án Felsőcsatáron énekeltünk – szintén horvát népdalokat – a helyiek által szervezett trianoni emlékprogram keretében.
Kocsis Jolán karvezető

9. juniuša smo po staroj navadi zopet u Répcelaku gazili
na festivalu Laki kalinkó. To je drugo takovo misto, kamo
smo svako lito pozvani. Zbog ovoga festivala na žalost
nismo mogli projt u Sumarton, na susret Najsela. Onde su
naše selo zastupale naše Ljubičice i člani igrokazačkoga
društva.
30. juniuša smo u Gornjem Četaru dali kratak program s
drugimi grupami skupa.
Sad se ur jako pripravljamo na naš 60. jubilej – stari i
mladi skupa. Jako nas veseli da se blizu sto bivših tancošev
najavilo na skupni program. Dobro je vidit kako smo
čudami na proba, a za tancanjem si koč i zajačimo, al s
veseljem poslušamo, kad se starji tancoši pominaju za stare
čase.
Ufamo se, da ćemo s ednim dobrim programom
razveselit našu publiku 19. augustuša u velikom šatoru,
kamo svakoga srdačno čekamo!
Eszter Subits
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da i mi nismo bili tako oklapljeni kot u sobotu u toj velikoj
žgalini. Put nas je peljal dalje u Sisak, kadi su nas ur čekali
naši poznaniki – koji su lani imali prezentaciju knjige pri

lizu pedeset ljudi se najavilo na izlet, kojega je naša

nas – Ivica Pandža Orkan, pukovnik u mirovini, i Željko

Hrvatska samouprava organizirala na srid majuša.

Maljevac, novinar. Za mašom u sisačkoj katedrali nas je

Cilj našega putovanja je bil glavni grad Zagreb, a drugi dan

srdačno pozdravil i nagostil katedralni farnik. Velika nam

Sisak. Parva štacija u Zagrebu je bil Hrvatski državni arhiv,

je bila čast da se pri crikvi pridružil k nam i Željko Kardaš,

kadi smo pogledali dokumentarni centar domovinskoga

predsjednik županijske skupčine. U Sisku smo pogledali

boja. Naši domaćini su nas u toj velikoj vrućini s marzlim

Gradski muzej, položili smo dva vince pri spomeniku

pilom čekali, što nam je jako dobro spalo. Čuli smo za

upalih braniteljev, a zatim je tužno bilo vidit kipice onih

strašne dogadjaje, vidli smo oš strašnije kipe od boja, a što

mladih, ki su si žitak aldovali za domovinu. Za teškimi

je najstrašnije, da se to sve dogodilo nedavno, u današnjem

trenutki nas je u ednom hotelu čekal bogati stol, napunjen

modernom svitu. Direktor centra, dr. Ante Nazor i njegov

s fanjskimi hrvatskimi špecijaliteti. Za obidom smo dali

kolegar Ivan Radoš nas nisu pustili dalje s praznimi

zbogom našim domaćinom, kuji su nas s ovimi riči otpra-

rukami: svi smo dobili paket knjig od boja. Zatim se dobro

vili: Vi nam niste bili gosti, vi ste naši, i svaki put vas srdač-

bilo prošetat do centra Zagreba, al oš bolje nam je spalo

no čekamo! Zadovoljni i puni u doživljaji smo se ganuli

edno marzlo pivo al edan sladoled u vrućini od 34 celzijov.

domon kasno otpodne. Skroz po putu smo si lipe hrvatske

Za bogatom večerom smo zadovoljno seli u kazalište blizu

i vugarske jačke jačili, i spominali smo se, da ćemo te jačke

katedrale, kadi su nas ur čekale cedulje na mjuzikl Jalta,

po dugi zimski večera zet gori na magnetofon, da ostanu

Jalta. Dvi stranice bi se napunile, kad bi morala pisat od te

današnjemu pokoljenju.

fantastične predstave, neka bude tuliko dost: to bi svaki

Ovde bi se rad zahvalila u ime svih nas našoj novinarki,

moral bar jednoč u žitku pogledat. U noći se vrime pok-

Timei Horvat, da nam je pomogla u organizaciji i sastavlja-

varilo, cilu noć je godina išla, al to nas u ugodnom motelu

nju programa našega izleta.

oš i maru ni burkalo. U nedilju ujtro je ur hladnije bilo, tako

Ana Škrapić-Timar
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A terv teljesítve
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II. Sportnap • 2012. június 30.
(részletek a következő számban)

z elmúlt másfél-két évben komoly nehézségekkel
kellett megküzdenünk. Először „csak” az anyagi

gondokkal. Aztán a névtelen feljelentések sora okozta
problémákkal. Viszont vagyunk néhányan a csapatban,
akik nem szerették volna, ha néhány „derék ember”
semmi perc alatt lerombolja mindazt, amit hosszú évek
kemény munkájával felépítettünk. Ezért küzdöttünk –
úgy, ahogyan a pályán szoktunk.
A felvázolt problémák tükrében a mögöttünk hagyott
szezon több mint elfogadható – mind a pályán, mind a
tárgyalóasztalnál. Még működik az egyesület, ráadásul
fejlődtünk is, hiszen pályázatokat adtunk be, megszépült az öltöző. Továbbá magam is meglepődtem azon,
hogy a sok sérült, hiányzó ellenére is könnyedén őriztük meg megyei II-es tagságunkat. Elismerem például,
hogy a pályázatok miatt önként vállalt, illetve a feljelentések eredményeképpen ránk szakadt papírmunka,
rohangálás közepette kevesebb idő maradt a lényegre,
magára a futballra. Alig-alig volt például edzésünk, így
a csapat hullámzó teljesítménnyel rukkolt elő. Értünk
el bravúros eredményeket, de szenvedtünk el nem várt
vereségeket. Mind a felnőtt, mind az ificsapat szűk kerettel rendelkezett, ami szintén rányomta a bélyegét az
eredményekre. Ugyanakkor bevallom azt is, hogy jelen
helyzetünkben csak az érdekelt minket, hogy ne essünk
ki – ezt a feladatot pedig ugye megoldottuk. Minden további energiánkat az életben maradásért folytatott harc
emésztette fel – ezt is megoldottuk.
A jövő egyelőre bizonytalan, mindenesetre nem reménytelen. Az idén megsérült játékosaink közül sokakra (Varga Domonkos, Orbán László, Török Roland)
még az ősszel sem számíthatunk. A keretünk nagyon
szűk, így ránk férne az erősítés – és az ifi csapatot is rendbe kellene tenni, legalább létszámilag. Nehéz ugyanis
úgy szemezgetni az ifiből, ha a fiatalok is rendre létszámproblémákkal küzdenek. Adtunk be egy-két pályázatot, ezeknek várjuk az eredményét. Most szusszanunk néhány hetet, aztán megyünk, harcolunk tovább.
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki a
nehéz időszakban is kitartott mellettünk, aki csak egy
kicsit is segített nekünk – sokan voltak. Mert szerencsére nem csak névtelen feljelentőkkel hozott össze a
sors mostanában minket.
Tóth Gábor
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Szelet kétféle krémmel

Iszak Péter

Nyár

Hozzávalók:
4 tojás, 200 g porcukor, 4 kanál víz, 200 g darás
liszt
elkészítés:
A tojássárgáját a porcukorral és a vízzel habverővel sűrűre verjük. A sűrű masszába belekeverjük a lisztet és a keményre vert
tojáshabot. A tepsit kikenjük, liszttel meghintjük, és a tésztát egyenletesen rákenjük. Előmelegített sütőbe tesszük, és mérsékelt tűzön megsütjük. A kihűlt
tésztát megkenjük kakaókrémmel, erre rákenjük a diótölteléket, és leöntjük csokoládémázzal. Hideg helyre állítva hagyjuk, hogy a krém kemény legyen, és csak
azután szeleteljük fel.
kakaókrém:
Hozzávalók: 2 tojássárgája, 80 g porcukor, 30 g kakaó, 250 g vaj. A tojássárgáját,
cukrot és kakaót habüstbe tesszük, és gőz fölött sűrűre verjük. Hűlni hagyjuk,
majd hozzáadjuk a vajat, és jól kikeverjük.
Diótöltelék:
Hozzávalók: 100 g vaj, 150 g porcukor, 250 g dió, 1 dl rum. A vajat a porcukorral
habosra keverjük. Hozzáadjuk az őrölt diót és a rumot, és jól kikeverjük.
Csokoládémáz:
Hozzávalók: 100 g csokoládé, 100 g vaj. A megpuhított csokoládéhoz adjuk a
vajat és keverjük, míg keményedni kezd.

In memoriam Jánny Erzsébet
Idén a húszéves általános iskolai osztálytalálkozónkra
készülünk. Sajnos, Te már biztos, hogy nem fogsz velünk
együtt emlékezni az elmúlt évekre.

Petroviski glasnik

Simogat a napsugár,
suttog a szellő.
Elringat a nyár,
átölel egy felhő.
Gondolatid szállnak,
mosolyogsz a csendben,
Élmények várnak,
ez így van most rendben.
Változik a világ,
most felpezsdül az élet.
Illatozik a virág,
boldogság-ígéret.
Álmokkal ébren,
lehunyt szemmel.
Egy forró éjjelen,
kitárt szívvel.
Kell most ez az álom,
hogy velünk játszik.
Rá kellett találnom,
hisz emlékké válik.

A temetéseden rengeteg volt osztálytársad és évfolyamtársad volt jelen. Szomorú volt a szívünk, de lelkünk mélyén mégis mindannyian égi születésnapodat ünnepeltük.
Köszönünk minden szépet és jót, amit a 34 év alatt Tőled
kaptunk. Nyugodj békében, Erzsi! Kérlek, imádkozz értünk!
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