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Lajoš Škrapić: Materinski jezik
(odlomak – részlet)
Povi mi, brate, istinu trizno:
zviranjak iskat je li još vridno?
Shorat, zasijat stare parage,
očistit riči, prašne, hrdjave.

Je li naš jezik na smrt osudjen?
Ali človik je grišan, pobludjen
koji si rič s ust matere zabi,
ki ju sramuje, zataji, kvari?

Gdo si jezik – svoje – za ništ cini,
otkud je segurnost da ’vo čini?!
Ki materinsku rič ne poštuje,
mater, oca, narod kara, psuje!
Ni kasno još, bori se, ne zdvoji!
Uči jezike, svojega goji!
Zgubit ga slobodno, al' ponovit:
'vo pitanje moraš odgovorit!
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DAN NAŠEGA SELA • FALUNAP

Falunap szüreti
felvonulással

M

ár két héttel a falunap és a szüreti felvonulás tervezett időpontja előtt komoly aggodalommal figyeltük az időjárási előrejelzéseket.
Aztán a pár esőcseppet kivéve kegyesek voltak
hozzánk az égiek, igazán kellemes napot tölthettünk a szabadban, nemcsak a hőmérséklet, hanem az együtt eltöltött idő miatt is.
A főzőverseny résztvevői már 8 óra tájban nekiveselkedtek a finomabbnál finomabb fogások elkészítésének. Azt, hogy ezek az ételek nagyon ízletesre sikerültek, mi sem bizonyítja jobban, minthogy fél kettő körül már csak az üresen tátongó
edények látványa tárult elénk. A délelőtt folyamán
jókedvű csapatok versenyeztek egymással különböző ügyességi játékokban.
A legnagyobb örömöt a generációk sokszínűsége okozta: szép volt kacagó gyermekeket és hahotázó nagymamákat látni, ahogy versenyeztek
egymással. A festett arcocskájú apróbb gyermekek
vidáman rajzolgattak, vettek részt a különféle kézműves foglalkozásokon, és élvezték az ugróvár
örömét. Mindezek mellett a körmendi tűzoltók elképesztő bemutatóját is megcsodálhattuk. Délután
– ötletes jelmezekkel és lelkes közönséggel – tömegeket mozgatott meg a szüreti felvonulás. Ezután
a sátorban a szombathelyi rockisok fergeteges műsorát láthattuk, majd örökzöld slágerekkel a csepregiek derítettek jókedvre minket. A napot jó hangulatú bállal zártuk, amihez a talpalávalót a Čungam szolgáltatta. Boldogan konstatáltuk, hogy
nemcsak dolgozni tudunk együtt egymásért, hanem örülni, szórakozni is, ha éppen úgy akarjuk.
Ez is szép volt, Szentpéterfa!
[Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester]
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M

ŠKOLSKE VISTI • ISKOLAI HÍREK

inden tanév kezdetén ugyan-

Nem könnyű a helyzete a nyolcadi-

ših bivših školarov. Čudami se i u

teniük kell, milyen középiskolát vá-

znanje k otomu su u našoj školi dobili.

az a mondat jut eszünkbe:

kosoknak sem, hiszen hamarosan dön-

Valóban sokaknak rövidnek tűntek

lasztanak. Reméljük, a Pályaválasztási

gyorsan elrohant a nyár...

sridnji škola dobro vuču, a osnovno

Al k otomu se i vučit moralo i mora!

Vásár megtekintése és a nyílt napokon

Ne moremo čekat da će nam nigdo u

tanévkezdést. A korábbi évekhez ha-

zásban.

ništo za to učinimo. A to znamo da

ján kezdtük meg az új tanévet. Idén

iskolában. Sportolóink rendszeresen

ahhoz, hogy teljesítsük a törvény által

nak szervezett foci- és kézilabda-mér-

nyebb, mint a többi. Sok-sok változás

sabb tanulók pedig teljes erővel ké-

Ufam se da te uspješno i zadovoljno

kívül színházba is eljutottunk, ahol a

imali ovo lito s petim razredom. Poki-

a nyári szünet hetei, de remélem,

akadnak olyanok is, akik már várták a

sonlóan szeptember első munkanap-

182 tanítási nap áll rendelkezésünkre

előírtakat. Ez az év sem lesz könyvár ránk: pl. januártól állami fenntar-

tásba kerülnek az iskolák, a változás

való részvétel segít majd az elhatáro-

A felsoroltak mellett zajlik az élet az

glavu naljat znanje prez toga da i mi

marljivo dilo donese dobar sad.

Ovo lito imamo 77 školarov, med

részt vesznek a városkörnyéki iskolák-

njimi su osmimi u prvom razredu.

kőzéseken, a horvát nyelvben járta-

s njevom mladom učiteljicom skupa.

szülnek a Nakovich-versenyre. Ezen-

Najmanji školari su jako čekali školu

zgotovit prvi razred. Težak posal smo

miatt az óvoda megint önálló intéz-

„Valahol Európában” című zenés dara-

iskolai alapdokumentumokat, stb.

ban már remélhetőleg sok-sok érdekes

da nimaju lafko dilo nit školari, nit

molhatunk be. Addig is kívánok min-

skupnom moćom sve poteškoće moć

mény lesz, újra át kell dolgoznunk az

bot néztük meg. A következő újság-

Emellett természetesen fő feladatunk

programról, versenyeredményről szá-

vallottunk eddig szégyent: volt diák-

denkinek kitartást, erőt, egészséget,

a nevelés-oktatás. Úgy gondolom, nem

jaink mindenhol megállják a helyüket.

Sok-sok középiskolás jó tanulmányi
eredménnyel büszkélkedhet, amihez

az alapokat nálunk kapta meg. Persze,

ehhez tanulni is kellett és kell! Nem
várhatjuk, hogy majd valaki a fejünk-

jókedvet.

N

[Paukovitsné Horváth Edit igazgató]

prevladat.

I školari osmoga razreda nimaju

lita nas ista misal obajde: hudo

da će si svaki najt svoje najbolje misto

a početku svakoga školskoga

je odletilo lito...

Čudamin se zaistinu tako činilo da

munka meghozza gyümölcsét.

Novo školsko lito se 1. septembera za-

77 kisdiák koptatja az iskola padjait,

školniki, nit roditelji, al ufamo se da te

lafko dilo, kad si vrijeda moraju izbrat

•

su litnji dani hudo prošli, al zato se

közülük 8 első osztályos, akik nagy iz-

skupa vrič s šestim razredom. Znamo

•

•

be tölti a tudást anélkül, hogy mi is

tennénk érte valamit. A szorgalmas

dob da su nek trimi, morali smo je

u kuju sridnji školu te dalje. Ufamo se
i na dalje.

Kot svako lito, i sad imamo čuda

programov u školi. Naši športaši redo-

ufam da su čudami ur čekali školu.

vito idu na nogometne i rukometne

čelo i 182 dane imamo za to da si up-

hrvatsko naticanje Naković u Koljnof.

ravimo naše dilo. I ovo lito nam neće

utakmice, a drugi se pripravljaju na
Školari viših razredov su bili u Sambo-

galommal várták az új feladatot. Ta-

bit lafko: od januara ćemo zajt u ruke

telu u kazalištu, kadi su jednu lipu

kezdődött a tanév, hiszen ő is most

od nas, moramo si predilat naše škols-

U zimskom Glasniku ćemo još već

nító nénijüknek hasonló izgalmakkal

kezdte meg a munkáját első munkahe-

lyén. Kívánom, hogy szép sikerekkel

zárják a tanévet. Komoly fejtörést okozott a mindössze 3 fős ötödik osztály

helyzetének megoldása. A sok rossz
közül a legjobbnak az összevonás tűnt,

ami természetesen komoly kihívás ta-

nárnak, diáknak, szülőnek egyaránt.

Bízom benne, hogy közös erővel, első-

sorban a pozitívumokat figyelembe
véve meg tudunk birkózni ezzel a
nehéz feladattal. Ehhez azonban min-

denkinek türelemre, kitartásra, a diákok részéről nagyobb önállóságra és

együttműködésre van szükség.
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države, čuvarnica će zopet ekstar bit

predstavu pogledali.

ke dokumente, al polag ovoga svega

moć pisat za naše programe i rezul-

gojimo našu dicu. Ja mislim da se i do

moći, izdržljivost, zdravlja i dobru

nam je najvažnije dilo da vučimo i
sad nismo prahali sramovat zbog na-

tate. I donidob željim svakomu čuda
volju.

[Edita Horvath-Pauković ravnateljica]
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VISTI ČUVARNICE • ÓVODAI HÍREK

A

nyári takarítási szünetet köve-

Október 29-én (hétfőn) nevelés nél-

tően augusztus 21-én nyitotta

küli munkanapot tartunk, tehát gyer-

év szeptember 1-jével indult, kezdő

A tavaszi – Rétbirtokosság által kiírt

meg kapuját az óvoda. Az új nevelési

létszámunk ekkor 32 volt. Azóta újabb

mekeink számára szünet lesz.

mo do kraja ovoga lita 38 dice imat u
čuvarnici.

25. septembera smo obdaržali parvi

roditeljski sastanak, kadi smo se polag

– pályázaton elnyert 100.000 Ft össze-

korisnih informacijov pominali i za

velési év végéig pedig előreláthatólag

günk nyílik az udvari mászóvár cseré-

Od septembera će svaki tajdan dojt

Szeptember 25-én megtartottuk év

már folyamatban vannak. Reménye-

nos információk ismertetése mellett ak-

mekeink hamar birtokba is vehetik

2 gyermek felvételére került sor, a ne-

38 főig gyarapodik még a létszámunk.

eleji szülői értekezletünket, ahol hasztuális kérdéseket is megvitattunk.

gű támogatás segítségével lehetősé-

aktualne teme.

jére, amelynek előkészületi munkái

u čuvarnicu logopedkinja na pomoć

ink szerint – szülői segítséggel – gyer-

I ovo lito te se morat radni dani pre-

onoj dici, kojoj je to potribno.

mistit. 22. oktobera, u pondiljak neće

majd a játékeszközt. Az ő nevükben is

bit čuvarnice, misto toga ćemo 27. ok-

mű támogatást és segítséget, amit en-

29. oktobera, u pondiljak će čuvarni-

Az új nevelési évvel megkezdődtek

szeretnénk megköszönni mindenne-

sok is, amelyek továbbra is heti rend-

nek megvalósítása kapcsán kaptunk,

ca zopet zaparta bit.

rintov na edan natječaj, tako da ćemo

a litnjim odmorom je naša

na dvor. I u ime naše dice bi se rad za-

nőnap lesz, amelynek ledolgozására

Z

[Hoósné Milisits Zsuzsanna óvónő]

reláthatólag 13 óráig lesz nyitva.

dvoj dice zeli gori. Tako izgleda, da će-

az idei logopédiai fejlesztő foglalkozászerességgel nyújtanak lehetőséget az

arra rászoruló gyermekek fejlesztésére.
Idén is több alkalommal lesz munka-

nap áthelyezés. Az elsőre ebben a hó-

napban kerül sor: október 22-én pihe27-én kerül sor. E napon az óvoda elő-

illetve még kapunk!
•

•

•

čuvarnica 21. augustuša nanovič

otpadla svoja vrata. 1. septembera je
32 dice došlo k nam, a odnidob smo oš

tobera, u sobotu do 13 uri bit otparti.

Na protuljiće smo dobili sto jezer fo-

imat mogućnosti kupit novo igranje
falili za svaku pomoć što dobijemo, da

se naša dica oš bolje budu mogla čutit

u čuvrnici.

[Žuža Milišić-Hoós]
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KLUB PENZIONEROV • NYUGDÍJAS KLUB

alunap – egy nap a falu életében,

szönjük mindenkinek. Éreztük, meg-

adók mindannyian kivették részüket a

amely megmozgatja kicsi és

tapasztaltuk, hogy milyen fontos egy

szervezéstől a munka befejezéséig. Az

vágyát, hogy részese legyen a meghir-

zét szorosan fogva megvalósítani el-

lepetésünkre friss, illatos, még gőzöl-

nagy, fiatal és öreg szívét, lelkét, tett-

detett kihívásoknak. Mi is gondoltunk

egy nagyot, és beneveztük a klubot a

kis közösséghez tartozni, egymás ke-

tervezett céljainkat. Klubunk kortalan,
hisz csak az a fontos, hogy vidám, ten-

otthon maradt klubtagjaink nagy meggő sóskiflivel leptek meg bennünket,

hogy a nagy izgalomban, munkában

főzőversenyre. A 12 induló csapat leg-

ni akaró és nyugdíjas légy. Újra és so-

ne maradjunk éhesek. Szükségünk is

legfinomabb óramű szerkezetében a

Téged is közénk, hogy erősítsd sorain-

ám az összetartozás ereje! Örömünk

jobbjai között egy kis csavar, mint a
legkisebb, mely nélkül nem indulhat

kadszor szeretettel hívunk és várunk

kat, és Veled együtt még bátrabbak,

volt erre a kiürült bogrács mellett. Ez
határtalan volt. Az emléklap?! Mind-

el a bonyolult szerkezet. Ilyennek érez-

még kitartóbbak legyünk minden el-

ezek betetőzése. Jövőre ugyanitt Vele-

99%-hoz fontos a hiányzó 1%, hogy a

Szeptember 29-e emlékezetes nap

vagyunk a falu életében. Várjuk az „új”

tük magunkat a kihívásban, hisz a

határozásban.

100%-ot elérhessük.

marad rövid működésünkben. Ezen a

ba értünk, megküzdöttünk a 12 „ellen-

éreztük, amikor a déli harangszó után

fogadtak bennünket, éreztük a bizal-

és begyűjtöttük a több mint 50 kupont.

Jelentkeztünk, megmérettettünk, cél-

féllel”. A kezdeti csodálkozás után el-

mukat, a bíztatást, a segítséget. Kö-
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tek! Ígérjük. Klubunk működik, jelen

nyugdíjasokat. Híreinkről a Lipatekst-

napon a legnagyobb elismerést akkor

ben tájékozódhattok.

az elsők között ürült ki a bográcsunk,

tudod, kicsi a bors, de erős. Hajrá,

Főszakácsok, kukták és segítők, kézre-

[Henitsné Marianna]

Gyere velünk, maradj köztünk, hisz

nyugdíjasok!
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A

VISTI OGNJOBRANSKOGA DRUŠTVA
AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYESÜLET HÍREI

ugusztusban restaurátorhoz vittük az 1926-

ban készült zászlónkat. A szakértő szerint kö-

rülbelül 200 órányi munkával lehet rendbe tenni, s
nagyjából 200.000 Ft-ba fog kerülni a javítás.

Szeretnénk egy vízszállító kocsit venni, amivel

szükség esetén a hivatásos tűzoltók megérkezéséig
megkezdhetnénk a helyi tűzoltási feladatokat. A

körmendiek ugyanis körülbelül 20 perc alatt, a
szombathelyiek nagyjából 25 perc alatt tudnak ki-

érni Szentpéterfára, s ennyi idő alatt igen nagy bajok
történhetnek. Ezért kérjük a falu lakóit, illetve vál-

lalkozóit, hogy pénzbeli adományokkal segítsék a

kocsi megvásárlását. A felajánlásokat előre is köszönjük.

A szeptember 29-i falunapon a körmendi tűzoltók

bemutatót tartottak a sportpálya mellett, ami ember-

mentésből és kocsitűz eloltásából állt. A nézők nagy
tetszéssel fogadták a látványos produkciót. Remél-

jük, hogy csak ilyen alkalmakkor kell találkoznunk

velük. E gondolattal kívánok mindenkinek jó egészséget és tűzmentes napokat a szentpéterfai ÖTE nevében is.

[Skrapits János parancsnok]
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H

rvatsko kulturno drušvo Gradišće je u liti slavilo svoj
60. jubilej. 18-19. augustuša se dva dane svečevalo na
športskom igrališću u velikom šatoru, za kojega mirno moremo reć da je ove dane nastal centar sela.
U subotu uvečer smo goste na ednu pravu senzaciju zvali,
na koncert Plavoga Orkestra. Ta kultni bend iz Sarajeva
prvi put je nastupil u Ugarskoj, u Gradišću. Njeve jačke iz
osamdesetih lit svi poznaju, zato ni bilo čudo da je publika
skroz skupa jačila s jačkarom stare hitove orkestra. Isto tako
su dobru štimungu napravile i grupe PAX i Ritam Cafe s
kojima je pravi festival feeling nastal u šatoru.
U nedilju otpodne se začelo pravo svećevanje minulih 60
lit. Šator se do pupka napunil do početka svete maše koju
su koncelebrirali Marin Jukić iz Pinkovca, Tamás Várhelyi i
Rafael Krammer iz Petrovoga Sela, a mašu su s njevom mužikom olipšali tamburaši i jačkari iz Pinkovca. Znamo da vi
Petrovišćani rad jačite i svete jačke, al ufamo se da vam je
isto tako i mužika Pinkovčanov donesla radost u srca.
Svetačni kulturni program se začel s pozdravnimi riči.
Jako dobro nam je spalo da su nam tulikimi graturirali i zaželjili zdravalja i moći za daljnji rad. Pozvani gosti, kot Folklorno društvo iz Genče uz pratnju orkestra Boglya, Međunarodni folklorni ansambl, domaće prijateljske grupe, kot
Ženski zbor Ljubičica, školski tancoši i tamburaši su svi pridonesli uveličavanju slavlja. Svi su se trudili, na svi se vidlo
da ov dan kanu dat najbolje od sebe. Glavnu ulogu su ipak
oni igrali koji su si rođendan slavili, a to su kotrigi velike familije HKD Gradišća. Ur se na proba vidlo da svim čuda
zlamenuje ov jubilej, kot kad bi zaistinu doma pozdravljali
koga u familiji. Lipo je bilo čutit da svi nigdašnji i današnji
kotrigi probaju, dilaju za isti cilj: na mogući najbolji način
istancat koreografiju, izguslat melodije. Ja mislim da i svi
oni koji su bili u publiki mogli su se osvidočit o tom, i s njevim pucanjem su zafalili ta uloženi trud.
Šezdeseti jubilej su okončali koncerti grupov United Folk
Orchestra i mužikašev iz Hrvatske, tamburaškoga sastava
Kristali, koji su pravu feštu napravili za konac.
Za mene je najvekše spoznanje bilo to da se na svi oni nigdašnji i sadašnji kotrigi koji su nastupili u programu čutilo
da te na sve veke ostat folkloraši, da je HKD Gradišće iz Petrovoga Sela i sad još njevo, tancaju li aktivno ili ne.
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[Andraš Handler]
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HIT(té t)ÉVE

S

CRIKVENE VISTI • EGYHÁZI HÍREK
inkből figurázzák ki, húzzák vissza

jámbor, őszinte, jézusi törekvéseinket,

idei kórustalálkozója Vaskeresztesen,

ahol a templomi részt a szüreti felvo-

vagy veszítjük el a kedvünket. A meg-

nulás követte.

keresztény vallásunk tudatosabb kö-

együttes Toronyban a Fatimai est kere-

hogy 50 éve, 1962-ben ezen a napon

sára, főleg ha mi is magunk és egymás

se után ismételte meg a Rockpassiót.

melyen Egyházunk ablakot nyitott a

szel prédikáció-sorozatban végigelmél-

tóbusszal a vasvári búcsúra.

is számtalan aktuális kérdéssel, hely-

tudjuk, miben és mit is hiszünk, val-

templomban volt az idei bérmálás a

fokoz felgyorsult életformánk, vilá-

pedig készülök magyarázatokkal el-

zunk abban, hogy a 21 bérmálkozót

zentatyánk, XVI. Benedek pápa

hirdetett Hit Éve talán segíthet majd

mában a Hit Évét, emlékezve arra,

vetésére, hétköznapi tettekre váltá-

október 11-én nyitotta meg Ró-

kezdődött meg a II. Vatikáni Zsinat,
világ felé. Fél évszázad nagy idő, ma

zettel találjuk szembe magunkat, amit
gunk, s amik választ, útmutatást vár-

mellé állunk. Helyileg szeretném ősz-

kedni, aktualizálni a Hiszekegyet, hogy

lunk. A szentmise gesztusait, menetét

A régi tűzoltózászló felújítás alatt

van.

Július 31-e és augusztus 5-e között

egyházi hozzájárulásukat (egyház-

nyár és a kora ősz eseményeiből:

resztelteknek is feladat, hogy hitüket,

rendezték meg a szokásos Peruška tá-

ket gyakorolják, tettekre váltsák. És

Mária emlékhelyen. Plébániánkról 5

bort Horvátzsidány mellett a Peruška

fontos, hogy önmaguk számára is

fiatal táborozott idén.

pedig hiteles legyen mindez. A TÉT

szomszédos Moschendorfban voltunk

nem kicsi: a saját üdvösségünk és a

és embertársaink iránti elkötelezettsé-

Végezetül egy kis szemezgetés a

ten, illetve az Egyház melletti elköte-

hasznos, megnyugtató, a külvilág felé

kiballagott 8. osztályosok számára. Bí-

gükben.

tételére.

vallásukat, katolikus meggyőződésü-

Október 14-én 15 órakor a nagy-

hitünk színesebbé, élőbbé, mélyebbé

látjuk, hogy ma még inkább meg kell
leződésü(n)kért. Maguknak a megke-

Szeptember 16-án 37-en utaztak au-

szentségvételük erősíti hitükben, Isten

további ötleteket, kezdeményezéseket

küzdeni az emberekért, a hívekért, Is-

tében, a szentségimádás, majd szentmi-

látva értelmezni. S természetesen várok

nak. Nem beszélve a sokszor jelentkező „Merre? Hogyan tovább?”-ról. Hisz

Szeptember 13-án a Talentumok

Augusztus 7-én a ministránsokkal a

Akik még nem rendezték az idei

adó), év végéig tudják pótolni azt a

plébánián, legpraktikusabban a hétköznapi szentmisék után.

Október 27-én, szombaton 18 órakor

a 8. osztályosok előimádkozása mellett végezzük a rózsafüzért. Azt köve-

jutalomkiránduláson lubickolni.

tően a szentmisét a gyerekekből álló

menetes kertesi szentmisére több mint

lokkal kísérni. Ezt az új kezdeménye-

gondolkoztatott a gyerekek szinte egy-

tókkal. Másnap, Nagyboldogasszony

Természetesen szeretettel várjuk mind

„Mit jelent hitünk gyakorlása a minden-

koltak ki Kertesre a búcsúi szentmi-

első és sokszor egyetlen(!) válaszuk:

Az idei, mariazelli gyalogos zarán-

világ megszentelése.

Az utóbbi hetekben mind a hittanó-

rákon, mind a bérmálási vizsgákon el-

behangzó válasza, mikor arra feleltek:
napokban?” Szinte kivétel nélkül az

Október 14-én az esti gyertyás kör-

30-an indultak gyalogosan, többen au-

napján szintén szép számban zarándo-

kis ének- és zenekar fogja gitáros da-

zést szeretnénk havonta folytatni.
a kisebb, mind a nagyobb gyermeke-

ket az „együttesbe”, a híveket pedig

sékre.

ezen szentmisékre is.

„Elmegyünk a templomba.” Néha hozzá-

doklatnak plébániánkról 24-en vágtak

követően lesz a szokásos Idősek napi

gyon fontos és jó válasz, de valóban

tével augusztus 22-e és 25-e között.

munkálatai miatt ezúttal a kápolna ad

tették: „Imádkozunk is.” Mindkettő na-

CSAK ENNYI lenne? S ezzel már jó

neki Dumovits plébános úr vezénylePénteken 11-en, többségében iskolá-

November 18-án a vasárnapi litániát

rendezvény. A kultúrház felújítási
otthont a rendezvénynek, majd az alsó

keresztények vagyunk? S kipipálha-

sok, csatlakoztunk a gyalogos zarándo-

Nem hiszem. Sokkal inkább kell,

busznyian (Szentpéterfáról 33-an) tár-

idén is lehetőség lesz a gyerekek szá-

vezésében jutottak el Mariazellbe, ahol

a plébánián. Aznap este a szentmise

gadták gyalogos zarándoktársaikat.

polnába elhozott adventi koszorúkat,

tunk valamit?

kainkhoz. Szombaton pedig két autó-

hogy mind a napi ima, a vasárnapi

sultak hozzájuk, akik a nardaiak szer-

taink, egész életvitelünk tudatos csele-

megható szeretettel és elismeréssel fo-

Valaki, vagyis az Isten mellett. Még

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony

szentmise, mind a hétköznapi felada-

kedet, megélt elköteleződés legyen

akkor is, amikor esetleg a saját köre-
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ünnepén volt plébániánk községeinek

iskolában folytatódik a közös együttlét.

December 1-jén, szombat délelőtt

mára saját adventi koszorú készítésére

keretében áldjuk meg ezeket és a ká-

így készülve elő Jézus születésnapjára.

[Tamás atya]
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A Ljubičica kórus hírei

A

gazdag előző évad után a kó-

rustagok júliusban pihentek,

hogy aztán augusztus elején ismét

megkezdődjenek a próbák, illetve a
fellépések.

Augusztus 4-én volt Szabina és Sza-

bolcs esküvője. A nászmisén két dalt

mi is énekeltünk a tiszteletükre, a la-

kodalomban pedig velük együtt szó-

Gratulálunk minden felelősnek, részt-

Támogatások: 70.000 Ft

nek is.

Egyéb bevétel: 58.393 Ft

vevőnek és persze a sok lelkes néző•

•

[Kocsis Jolán karvezető]

•

Beszámoló a szentpéterfai Ljubi-

čica Horvát Kórusegyesület 2011. évi
gazdasági tevékenységéről

Az egyesület 2011. évi gazdálkodása

rakoztunk.

során nem rendelkezett befektetett

voltunk hivatalosak, ugyanis Gyöngyi

hosszú távú pénzügyi befektetésünk

Másnap, 5-én szintén Kapitárékhoz

eszközökkel, tehát tárgyi eszközünk,

aznap lett 50 éves. A köszöntők után

nincs. Vállalkozási tevékenységet nem

Úgy éreztük magunkat, mintha egy

ségből nem keletkezett bevétel vagy

ismét fergeteges hangulat kerekedett.

második lakodalomban lettünk volna.
A Gradišće 60 éves születésnapja az

végeztünk, így ilyen jellegű tevékenykiadás.

egész falu ünnepe volt. Az augusztus

Jegyzett tőke: 152.000 Ft

emelő és méltó volt az alkalomhoz,

Bevételek:

19-i gálaműsorban – amely gazdag, feltelve megható pillanatokkal – énekkarunk is fellépett, hiszen gyakran sze-

repeltünk és szerepelünk együtt a

táncosokkal.

Idén szeptember 8-án Vaskereszte-

sen került sor a hat falu kórusainak ha-

gyományos templomi találkozójára.
Szép sikert arattunk – ahogyan több

néző is megfogalmazta – a kórusművek tiszta, pontos és átélt előadásával.

Örültünk és büszkék is voltunk a dicséretek miatt, amelyekben nemcsak a

kórus, hanem rajtunk keresztül Szent-

péterfa is részesült. A templomi hang-

verseny után szüreti felvonulás követ-

kezett, amelyen szintén részt vettünk,

sőt egy horvát népdalcsokrot is elénekeltünk a kultúrműsorban.

Szeptember 29-én nálunk volt szü-

reti felvonulás, ezúttal a falunapi mű-

sorkavalkád részeként. Öregek ottho-

nába készülő májkáknak öltöztünk be,
és bolondoztuk végig az útvonalat a

többi felvonulóval együtt. Jól meg-

szervezett és lebonyolított nap volt.

12 ● Petroviski Glasnik ● Oktobar 2012.

Induló tőke: 92.000 Ft

Tagdíj: 25.900 Ft

Összes bevétel: 154.293 Ft
Kiadások:

Nyomtatvány, irodaszer: 4.100 Ft
Bankköltség: 72.917 Ft

Egyéb kiadások: 99.954 Ft

Összes kiadás: 176.971 Ft
Egyenleg: -22.678 Ft
Ebből lekötve: 0 Ft

A Ljubičica kórus tagjai megköszö-

nik mindazok segítségét, akik a 2011.

évi adójuk 1%-át egyesületünknek

ajánlották fel. Az így kapott 28.813 Ft-

ból teljes garnitúra ruhavédő zsákot,
másolópapírt és gyűjtőmappákat vá-

sároltunk.
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Č

lani

Koprive on tour

Tamburaškog

sastava

„Koprive“ su vik na putu. To

nam velu naši prijatelji, familija i ljudi

de čuda tamburaških grupov. Lani

smo napravili naš prvi CD pod naslo-

vom „Gizdav sam da sam Hrvat“. Ovako

od tuge ali sve skupa uspješno. Kon-

certi i maše u Northamptonu i u New

Yorku, razgledavanje u varoši: Phila-

koji nas poznaju. Mi na ovo velimo:

smo dobili hrabrost i samopouzdanje

delphia, Atlantic City, New York, oko-

ne more bolje zaželjit, nek ljude za-

put u Ameriku.

naših domaćinov. Kar kadi smo bili,

vu. A ovako smo ovo lito zašli i u Ame-

slali, telefonirali i malo rodjake, prija-

Ali nekamo se pašćit, pogledajmo

svoje misto. Program je gotov bil, ali

u ovom sastavu, ali nek pred trimi liti

jačke vučili, maru se i bojali. Kako će

hvala Bogu! Ako človik gusla, onda si
bavljat svojom mužikom kamo ga zoriku.

sve po redu. Dost dugo smo već skupa
smo začeli razmišljat kako se more

ovo guslanje dilat maru ozbiljnije i oš

bolje. Edan za drugim su došli festi-

vali: Mohač, Vinkovci, Beograd, Pito-

mača. Bili smo jako veseli i gizdavi da

smo zašli na takova mista kamo ne zaj-

(önbizalom) i začeli smo organizirat

Već od pol lita smo planirali, e-maile

telje „gnjavili“, doklje je sve došlo na

pred tim smo se oš doma pripravljali,

ovo sad van dojt, ljudi onde ne poz-

naju tako tambure, kako te nas „Ame-

lica Northamptona i naravno ljubav
naši Petrovišćani su nas pozvali, vo-

zili, spat dali, pokazali njev žitak, ma-

ru nas upoznali Amerikom, i s otim
nam dali nezaboravne doživljaje.

Jačke, koje i doma jačimo dobili su

novo značenje, riči su imale težinu, a

mi se ufamo i mislimo da su svi Petro-

višćani koji su nas čuli i vidli u Ame-

rikanari“ primit?

riki su maru, bar onu večer u srcu

mi nismo mislili da će ovako bit sve

„Naša mila, Pinčena draga, na svem svitu

Dva tajdne smo bili skupa vani, ni

puno emocije, suze od radosti, al maru

domon došli i skupa smo mogli jačit:

si najdraža...“

[Rajmund Filipović]
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Új szezon, új feladatok

T

avaly – sok sebből vérezve – a 9.

sportkör minden törvényi előírásnak

keretünk a nyáron minimális változá-

széléről is látszik, hogy egyesületünk

helyen zártuk a bajnokságot. A

son esett át, ezért merész célokat a

2012/2013-as szezonban sem tűzhet-

tünk ki magunk elé: a 7–10. helyre ta-

megfelelően működik. Talán a pálya

fejlődik. A sikeres pályázatok eredményeként új mezeket, labdákat, fű-

nyíró traktort vásároltunk. Minden

lán jók lehetünk.

játékos kapott – számozott – táskát,

tel vágtunk neki az ősznek. Az alap-

segédeszközökkel (sorfal, bója, stb.).

A megszokottak szerint szűk keret-

csapatunk ütőképes, de a sérüléseket,

melegítőt. A raktár tele van különféle

Bízom benne, hogy ezért nem kell

eltiltásokat, hiányzásokat bizony meg-

szégyenkeznünk. A nyáron is bead-

évről évre a szűk létszám mellett. Így

retnénk ugyanis felújítani az öltözőt.

séghez jutnak a helyi fiatalok is. Per-

az idén megkapjuk az eredményt, re-

nyabban működne, ha az ifi is „rend-

összejön.

érezzük. Nem véletlenül tartunk ki

ugyanis mindenképpen játéklehetősze ez a szisztéma jobban, hatéko-

be lenne téve”. A fiatalok is kevesen

tunk egy komolyabb pályázatot, sze-

Az anyagunk elbírálás alatt áll, még

mélhetőleg valami „kis” pénz azért
A csapat őszi teljesítményét majd a

vannak, de főleg idegenben küzdenek

15. forduló után értékeljük. Addigra

nem tudjuk azokat a srácokat ját-

szükség lesz-e a keret megerősítésére.

posztokra – kiszemeltünk. Kevesen

társaság nem képes kiegyensúlyozott

létszámproblémákkal. Így sokszor

szatni a felnőtt csapatban, akiket –
vagyunk, akik a sportkör – az utóbbi

kiderül, hogy mire vagyunk képesek,

Az viszont már most látszik, hogy a

teljesítményre – ezt főként a már fen-

időben megszaporodott – ügyes-bajos

tebb említett problémának, a sok hi-

Sajnos nincs arra időnk, hogy napi

ban még állunk, várjuk a 4. fordulót,

dolgait intézzük, az energiánk véges.

szinten foglalkozzunk az ifivel (is).
Pedig valahogyan rendezni kellene a

sorokat a fiataloknál is – a téli szünet-

ben megpróbálunk erre sort keríteni.

Az idén kaptunk már APEH-ellen-

őrzést, VPOP-vizsgálatot, pályázati

elszámoltatást. Bizonyára van, akinek

ez nem tetszik, de kiderült, hogy a

14 ● Petroviski Glasnik ● Oktobar 2012.

ányzónak tudom be. A Magyar Kupáde ez igazán nem mérvadó, hiszen
eddig gyengécske csapatokkal futot-

tunk össze.

Az anyagi helyzetünk nem túl ró-

zsás. Támogatóink nagyon kellettek

ahhoz, hogy most is a megyei II. osz-

tályban szerepelhessünk. Köszönet

érte.

[Tóth Gábor]

II. Szentpéterfa
Kupa Sportnap

A

Szentpéterfai SE a nyáron már a
második alkalommal rendezte meg
a Sportnapot. Igyekeztünk a lehető legszélesebb kört megmozgatni, ezért hét
sportágra bővítettük a programot, és díjaztuk a legkisebbeket is. A visszajelzések
kedvezőek, jövőre természetesen nekifutunk a harmadik Sportnapnak. Köszönjük támogatóink – elsősorban a Szentpéterfai Rétbirtokosság és a Vasi Rája Kft. –
segítségét, nélkülük nem jött volna létre
a rendezvény.
Sportnap, végeredmény:
Kispályás foci: 1. Aranycsapat (Garger
Martin, Garger Róbert, Hoós Bálint, Frányi Ádám, Wágner Richárd, Wágner Kornél, Jánny Dominik), 2. Kispad, 3. Nosztalgia. Legjobb kapus: Juranovits András
(Kispad). Gólkirály: Filipovits Róbert
(Tánccsoport). Legjobb játékos: Varga
András (Kispad).
11-es rúgó verseny, felnőtt: 1. Wágner
Márton, 2. Skrapits Dávid, 3. Haklits
Tamás. Gyerek: 1. Kozma Zoltán, 2. Kaáli
Nagy Kende, 3. Pataki Ádám.
Íjászat, felnőtt: 1. Skrapits Péter, 2. Kaáli
Nagy Zsombor, 3. Skrapits Erzsébet.
Gyerek: 1. Jurasits Ákos, 2. Kaáli Nagy
Kende, 3. Henits Kristóf
Lövészet: 1. Szentpéterfa (Pataki László,
Paukovits Tibor, Wágner Márton), 2. Bildein (A), 3. Pornóapáti. Legjobb egyéni:
Pataki László
Futóverseny, női (5 km): 1. Haklits Anna,
2. Harangozó Györgyné, 3. Timár Nikoletta. Férfi (11 km): 1. Nagy Róbert, 2.
Udvardi Péter, 3. Piry Attila
Streetball: 1. Beutaló (Geosits Gergely,
Tóth Róbert, Dienes Sándor, Szőcs Péter),
2. Face Team, 3. 101% Anti Falco. Legjobb játékos: Geosits Gergely
Snapszer: 1. Németh Sándor, 2. Stéger
Gábor (legjobb péterfai), 3. Trummer Rudolf. (Stéger Gábor képviselheti a szentpéterfai színeket az I. Nemzeti Snapszerbajnokság októberi országos döntőjében.)

Köszönjük a segítséget: Szentpéterfai
Rétbirtokosság, Vasi Rája Kft. (Bangó Béla) kiemelt támogatók, Ablak-Szer Bt.
(Kiss Zsolt), Art-Ko (Kovács Attila), Bedőcs-Harangozó, Croatica Kft. (Horváth
Csaba), Fenster Mester (Potzmann-Taschler-Göllisz), Galamb Csaba, Garger Malerei (Garger Zoltán), Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat Szentpéterfa, JuranovitsTimár, Mittl Johann, Repeta Duó Bt.
(Dremmel Ákos), Róbert Trans Kft. (Fritz
László), Sopron Bank, Szentpéterfa Községért Alapítvány, Takép 2000 Kft. (Takács Ferenc), THG (Temmel-Geosits), Timár Ferenc, Vas Megyei Atlétikai Szövetség, Vas Megyei Önkéntes Centrum, Vas
Megyei Sportigazgatóság, Vas Népe, Veszelovits Péter.
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VISTI ČEDLJENOGA KRIŽA
A HELYI VÖRÖSKERESZT HÍREI

dén november 18-án szeretnénk megtartani az IDŐSEK NAPJÁT. November 27-én VÉRADÁS lesz, a kultúrház fel-

újítása miatt a FELSŐ ISKOLÁBAN 17 órától 19 óráig. A véradásra mindenkit várunk. Kérjük, hogy TAJ-kártyát,

személyi igazolványt és lakcímkártyát hozzanak magukkal.

Horváth Győző, a nagy horgász...

[Hogya Ferencné elnök]

Iszak Péter

Ősz

Hulló falevelekkel,
távolodik a nyár.
Hűvös őszi estékkel,
elköszön most már.
A nap sugarai ijedeznek,
feltámad a szél.
Nyári álmok, élmények,
már az ősz mesél.
Hideget hoz magával,
a tél elő csendjét.
Borgőzös mosolyával,
nyarunk forró emlékét.
Átölel most csendben,
leszáll közénk lassan.
Így van ez most rendben,
évszakok körforgásában.
Lelkekben, szívekben,
beköszönt a csend.
Emberek szemében,
újra csillogó rend.
A Szentpéterfa Községért Alapítvány 2013. február 1-től vezető munkatársat keres az IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek: szentpéterfai lakos; felsőfokú végzettség; horvát nyelvtudás; egyéb idegen nyelv (német,
angol, stb.); felhasználói szintű informatikai rendszer ismeret, internet alkalmazások, MS Oﬃce; pályázatírásban való jártasság; B kategóriás jogosítvány; jó szervezőképesség, kommunikációs készség, rugalmasság.
Az önéletrajzokat 2012. november 15-ig várjuk az alábbi e-mail címre: alapitvany@szentpeterfa.hu

VISTI IZ MATIČNE KNJIGE • ANYAKÖNYVI HÍREK

Születés: Pataki György és Berkes Andrea harmadik gyermeke: Axel Máté, Kincses Zoltán és Teklits Borbála második

gyermeke: Levente

Házasságkötés: Horváth Balázs és Subits Zsófia, Wágner Szabolcs Péter és Kapitár Szabina, Mészáros Imre és Skrapits
Judit

50 éves házassági évforduló: Nagy Gyula és Ujvári Mária

Halálozás: Varga Istvánné szül. Filipovits Borbála, Jurasits Imre, Jánny László, Keschl Jánosné szül. Szoldatits Anna
Petroviski Glasnik – Szentpéterfai Hírmondó ● Kiadó: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa
Felelős szerkesztő: Timárné Skrapits Anna Munkatársak: Filipovits Rajmund, Handler András, Kocsis Jolán, Teklits Tamás
Nyomdai munkák: Croatica Kht. ● Felelős vezető: Horváth Csaba

