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VISTI SAMOUPRAVE • ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Önkormányzatunk 2013. január 1-jé-

• A sportegyesületnek önrész bizto-

• Az országos szemétgyűjtési akció-

től három alkalommal tartott önálló

sítása a sportöltöző felújítására az

hoz való csatlakozás a Föld Napján

február 6-án és március 12-én). Ezeken

• Polgármesteri döntés elfogadása,

• Az óvodai térítési díjak változásai

képviselőtestületi ülést (január 28-án,

MLSZ-től kapott támogatáshoz

az alábbi, a lakosságot is érdeklő

miszerint az önkormányzat nem kí-

rozatokat:

tét további hasznosításra (mert nem

tatási Intézmény) alapító okiratának

feladatot)

ügyekben döntött, illetve hozott hatá• A KIKI (Közös Igazgatású Közok-

módosítása, az óvoda alapító okiratá-

nak elfogadása, az iskola nevének meg-

díjának változásai

tud rá megjelölni kötelezően ellátandó

elleni védekezés miatt.

• Az óvodai konyhai étkeztetés

• Vis maior bejelentés az ár és belvíz

2013. február 4-én Pornóapáti, Vas-

igénybevételére felmérés és nyilatko-

keresztes, Horvátlövő és Szentpéterfa

• Szentpéterfa Községi Önkormány-

tiban. Ennek keretében elfogadták...

zat kiküldése

fenntartó Központ) és Szentpéterfa

zat 2013. évi költségvetési rendeleté-

jött vagyonkezelési szerződés elfoga-

• Szentpéterfa Községi Önkormány-

Községi Önkormányzat között létre-

• Az önkormányzati lakások bérleti

vánja átvenni a volt határátkelő épüle-

határozása

• A KIK (Klebelsberg Intézmény-

2013. április 22-én

Közös Testületi ülése volt Pornóapá-

• a védőnői szolgálattal kapcsolatos

nek elfogadása

beszámolókat és tervezeteket,

dása.

zat és a Szentpéterfai Sportegyesület

költségvetési tervezetét,

2013. január 1-jétől az iskolák állami

átadási megállapodások jóváhagyása

2013. évi költségvetési tervezetét.

A fentiekre azért volt szükség, mert

kezelésbe kerültek, az óvodák pedig
önkormányzatiban maradtak.

közötti együttműködési és pénzeszköz
• A Szentpéterfa Községért Alapít-

vány alapító okiratának módosítása

• a háziorvosi szolgálat 2013. évi
• a közös önkormányzati hivatal

Kitüntetést kapott dr. Dely Ferencné

[Dr. Dely Ferencné aljegyző]

Dr. Dely Ferencnét, Szentpéterfa aljegyzőjét 2013. március 15-én Sárváron a Szentpéterfai Községi Önkormányzat kezdeményezésére „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata” kitüntetésben részesítette a Vas Megyei Önkormányzat.

D

r. Dely Ferencné felmenői generációk óta Vas megyében éltek.
A szülőföldjéhez való kötődése meghatározta egész életpályáját. Általános
iskolai tanulmányait Csákánydoroszlón végezte, 1973-ban érettségizett a
körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, igazgatásszervező diplomáját
Budapesten, az Államigazgatási Főiskolán szerezte.
Munkahelyei: Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Csákánydoroszló; Erdészeti Igazgatóság, Szentgotthárd; Kö-
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zös Községi Tanács, Csákánydoroszló;
Községi Tanács, Ják (jegyző); Rácalmás
(jegyző); Magyarlak (jegyző); Szentpéterfa Községi Önkormányzat (2001. január 1-jétől jegyző, 2013. január 1-jétől
aljegyző).
Jegyzői munkaköre betöltése során
az elméleti és gyakorlati tapasztalatai,
a közigazgatási szférában már elismert
szakmai elkötelezettsége és igényessége, valamint kiváló közéletformáló
személyisége jelentős fejlődést eredményezett Vas megye e meghatározó
településén. Fontos szerepe volt abban, hogy sikeres pályázatok útján jelentős mértékű településfejlesztés valósulhatott meg.
Az évek során számos közigazgatási
programban és továbbképzésen vett
részt annak érdekében, hogy színvonalasabbá tegye a munkáját, és hatékonyabbá, még eredményesebbé a hivatali feladatok ellátását.
Munkáját hosszú időn keresztül kiemelkedően, szakmailag alkotó módon, hivatásának szakmai szabályaira

igényesen, felelősségteljesen és lelkiismeretesen végezte. Tevékenységével
jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy
mind a községi, mind a nemzetiségi
önkormányzatban végzett munka értéke elismertebb lett, a településért önzetlen áldozatot hozó közszereplők pedig megbecsültebbek lettek.
A szűkebb és tágabb közösség által
egyaránt elismert munkája révén e
szerepvállalása példaképül szolgál az
önkormányzati közigazgatás és a közélet szereplői számára. Mindezek alapján kiemelkedő településfejlesztési teljesítményéért, példa értékű szerepvállalásáért és jelentőségteljes közéleti tevékenységéért, valamint négy évtizedes áldozatos és kiemelkedő közszolgálati munkássága elismerésként kapta
meg a „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata” kitüntetést.
Ezúton is szívből gratulálunk a kitüntetéshez, a nyugdíjas éveihez pedig
egészségben gazdag pihenést kívánunk!
[Szentpéterfa Községi Önkormányzat]

JUBILEJ • ÉVFORDULÓ

Községünk visszacsatolásának 90. évfordulója

S

kápolnában, amelyen a meghívott ma-

ságuk és elszántságuk előtt. „Emlékezni

foglaltak szerint Ausztriához került.

megemlékező műsor helyszíne is a kis-

indokolta a felsorolást.

petíciót juttatott el a nagyhatalmakhoz,

eredt az eső.

Csaba honvédelmi miniszter, falunk

vissza kíván térni a hazájához. Ennek

ra, Paukovitsné Horváth Edit vette át a

Zsolt államtitkár, Harangozó Bertalan

Szentpéterfát visszacsatolták Magyar-

énekelték a magyar és a gradistyei him-

gyei közgyűlési elnök – is méltatták a

ről emlékezett meg falunk március

szólt az ünneplőkhöz. Érzelemmel teli

Az ünnepség a litánia keretében

mondta a 90 évvel ezelőtti elöljáróság

zentpéterfa az I. világháborút le-

záró trianoni békedektrétumba

Községünk akkori vezetése azonban

amelyben kifejezte: a horvát település

következtében 1923. március 9-én

országhoz. A 90 éve történt esemény-

10-én, vasárnap délután.

megtartott keresztúttal kezdődött a

gas rangú vendégek is részt vettek. A
templom lett, hiszen időközben elTamás atyától a délután moderáto-

szót. Felkérésére a jelenlévők közösen

rájuk kötelesség, tudni róluk büszkeség” –
A meghívott vendégek – dr. Hende

országgyűlési képviselője, V. Németh

kormánymegbízott, Kovács Ferenc me-

nuszt, majd Skrapitsné Jurasits Ágnes

korabeli eseményeket.

beszédének fontos része volt, hogy el-

Ljubičica kórus énekelt alkalomhoz

tagjainak nevét, tisztelegve ezzel bátor-

és Skrapits Evelin ihletett versmondással gazdagította a megemlékezést.
A műsor után került sor a koszorúzásra. A vendégek mellett a helyi önkormányzatot és egyházközséget képviselők is lerótták a tiszteletüket a
visszacsatolási emlékműnél. Ekkor
hangzott el a korabeli Kitárom reszkető
karom... kezdetű ének, majd a Pintér
Vivien által trombitán szépen megszólaltatott Bánk bán-ária: Hazám, hazám, te
mindenem!
Az ünnepség és a koszorúzás méltóságát emelte a község zászlainak felvonultatása, valamint az, hogy a tisztelettevők nevében a koszorúkat az egyenruhás tűzoltók és a Gradišće tánccsoport népviseletbe öltözött tagjai helyezték el.
Felemelő délután volt. Szentpéterfa
nem felejtette el elődeinek hűségét,
ezért elmondhatjuk: most is méltán viseli az 1923-ban kapott „Communitas
fidelissima” (A leghűségesebb falu) címet.

A beszédek, felszólalások között a

illő dalokat, Wágner-Kapitár Szabina

[Kocsis Jolán • Fotó: Horváth Tímea]

VISTI ČEDLJENOGA KRIŽA • A VÖRÖSKERESZT HÍREI

2013. február 27-én véradás volt fa-

Pártli Péter, Závodi Péter, Skrapits Ist-

más, Horváth Krisztián, Harangozó

ner Nikoletta, Kohuth Miklós, Frányi

bert, Wágner Viktória, Handler And-

rás, Timár Dusán, Harangozó Róbert.

lunkban. Véradóink: Timár József, Vág-

István, Wágner Csaba, Geosits Anna,

ván, Temmel Miklós, Filipovits Ró-

rás, Filipovits Rajmund, Filipovits Ta-

Péter, Bedőcs Attila, Barilovits AndKöszönjük!

VISTI IZ MATIČNE KNJIGE • ANYAKÖNYVI HÍREK

[Hogya Ferencné elnök]

Halálozás: Garamvölgyi István († 2013.02.21.); Grabarits Jánosné, született: Skrapits Teréz († 2013.03.03.); Nagy Gyula
(† 2013.03.16.); Kovács Józsefné, született: Kovács Anna († 2013.03.23.)
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VISTI ZAKLADE • ALAPÍTVÁNYI HÍREK

A 2009-ben indult felújítási pályáza-

tunkkal kapcsolatban elmondható,

ták a munkálatokhoz: vállalkozóknak,

ségi életének megtartására. Feladata-

az önkormányzatnak, mesteremberek-

ink közül kiemelném, hogy célunk a

fejeződtek, most az elszámolás és a

taloknak egyaránt. A köszönetünket

működő rendszer kialakítása, amely

következik. A termek és egyéb helyi-

jezni. Hálásak vagyunk a sok segítsé-

hogy a tavaly megkezdett munkák beműködtetés kialakításának időszaka

ségek bérlésére lehetőség lesz, terve-

nek, asszonyoknak, férfiaknak és fiaegy összejövetelen is ki szeretnénk fe-

gért, és továbbra is szívesen látjuk és

helyi szervezetekkel együtt egy jól

Filipovits Rajmund IKSZT-munkatárs
irányításával valósulhat meg.

Idén újraindult a kistelepülések

ink szerint a kultúrház otthona lehet

fogadjuk a közreműködésüket.

sportbajnoksága, erre is szeretettel

pok, osztálytalálkozók, halotti torok,

zösségi Szolgáltató Teret a számítás-

kezőket. Személyi változások történ-

tési kérelem benyújtását követően mű-

ni, hogy a kultúrház a hardver, a fizi-

szönthetjük Kapitár Imrét, Skrapits

Kijelenthetjük, hogy egy szép, új és

a program, amivel mindnyájan mű-

Nagy Teréz, Schlafferné Milisits And-

Szentpéterfa. Vigyázzunk rá, óvjuk és

alapelemeinek – a horvátság, a vallás

nak, akik segítségünkre voltak a felújí-

letben tartása mellet az IKSZT maga is

magánrendezvényeknek (születésna-

stb.) is. A kultúrházat az utolsó kifize-

ködteti az alapítvány.

barátságos kultúrházzal gyarapodott

használjuk! Hálás köszönet mindazoktásban, és a maguk erejét is hozzáad-
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Az IKSZT-t, vagyis az Integrált Kö-

technika nyelvén úgy lehetne jellemezkailag megfogható rész, míg a szoftver

hívjuk és várjuk a régi, illetve új jelent-

tek a kuratóriumban: új tagként köZoltánt és Jánny Zoltánnét. Köszönjük

ködtetjük az intézményt. Szoftverünk

rea és Haklits Tamás eddigi munkáját.

és a történelmünk – gyakorlása, tiszte-

mondani az alapítvány által egész év-

egyfajta lehetőség Szentpéterfa közös-

[Filipovits Róbert elnök]

Végezetül szeretnénk köszönetet

ben rendezett események segítőinek.

VISTI ZAKLADE • ALAPÍTVÁNYI HÍREK

Kórház a határ szélén...

L

egközelebb február 9-én találkozunk. Tudod, akkor lesz az alapítványi bál – mondta búcsúzóul Gyöngyi. Ezzel beültünk a kocsiba, és elindultunk hazafelé.
Hallottuk már, hogy alapítványi bál,
jelmezbál, na meg azt is, hogy ez a legjobb bál az évben, ezért nagyon izgatottan vártuk azt a bizonyos szombatot. Mindenki tudja, hogy repül az idő,
hamar eljött a bál napja is.
Amikor közeledtünk Szentpéterfa
felé, egyre jobban vártam, hogy este 9
óra legyen, és kezdődjön a mulatság.
Belépve a Kultúrhouse-ba, meghökkentő látvány fogadott minket. Gyógytorna, infúzió, sztetoszkópok, a berendezésekről nem is beszélve... Inkább
egy kórházra hasonlított. Nagyon ötletes és egyedi volt.
Ennyi kedves doktort és ápolónőt ritkán látni egy helyen. Ami meglepő
volt: ebben a kórházban mindenki jól
érezte magát.
Nem sokkal később kezdődtek a műsorok. Mindegyik csoport fergeteges
produkcióval állt elő. Szem nem maradt szárazon – folytak a könnyeink,
de a nevetéstől.

Aztán megkezdődött a gyógytorna,
de senki nem mondta, hogy itt rongyosra táncoljuk a lábunk. Ez a Pinka
Band nagyon kitett magáért. Valóban
„álom” volt egy ilyen kórházban tölteni az éjszakát. Mindenki mosolygott
és önfeledten mulatozott. Az emberek
fogadtatása és kedvessége is szokatlan
volt számunkra, de nagyon jólesett,
hogy hamar befogadtak minket és
helybeliként éreztük magunkat.
Éjfélkor kezdődött a tombolahúzás.
Nem gondoltam volna, hogy egy kis
közösségben ennyi jó ember van, de a
sok a tombolafelajánlás hatalmas bizonyíték erre. Példaértékű az összetartás!
Hajnali 4 órakor vége lett a bálnak,
feltöltődve, jó hangulatban mindenki
elindult a való világ felé, beletörődve,
hogy másnap újból kezdődnek a szürke hétköznapok.
De az vigasztaljon mindenkit, hogy
jövőre találkozunk! Le a kalappal a
szervezők előtt, mert készülődésük,
munkájuk erőn felüli volt. Köszönjük,
és csak így tovább, Szentpéterfa Községért Alapítvány! Ezt kár lett volna
kihagyni!
[Biró Zoli és Tünde • Fotó: Lengyel Krisztián]

Marc 2013. ● Petroviski Glasnik ● 5

ŠKOLSKE VISTI • ISKOLAI HÍREK

P

oslije blagdanov je hudo došal
kraj prvog polugodišta. Neki su
bili zadovoljni s rezultatima, a neki ne.
To je bil rezultat djelovanja od septembera do sredine januara. Svi su to dobili što su si zaslužili.
Osmaši su si izabrali srednje škole i
poslali prijavnice. Krajem aprila te saznati kamo su ih primili.
Na fašenjak smo imali veselu feštu.
Pineze što smo sabrali na programu,
ćemo potrošit na izlete i kupit ćemo
knjige na kraju školske godine.
Najhrabriji su mogli isprobati i to da
kako znaju skijati. Trodnevni program
su im organizirali naši učitelji i gospodin farnik.
Školari iz nižih razredov su 10 put
bili na tečaju plivanja.
Trinaestimi su sudjelovali u taboru
čedljenoga križa.
Svećani program za 15. mart su nam
predstavili školari 7. razreda.
Uspješno su se naticali naši tamburaši i školarice u recitiranju i pjevanju
na Festivalu Agora. Gratuliramo jim.

karácsonyi ünnepek után gyorsan elérkezett az első félév zá-

rása. 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. Külön köszönjük
mindenkinek a felajánlását, amit beteg
tanulónk javára tettek. A legbátrabbak
Niki néni, Peti bácsi és Tamás atya szervezésének köszönhetően a síelés örömeibe is belevethették magukat.
A legnagyobb újdonság az állami
fenntartásba vétel volt, amiből – remélhetőleg – a diákok és szülők nem sokat
éreznek, de nekünk, pedagógusoknak
bizony sok pluszmunkát és mérgelődést jelent. Sok-sok papírmunkát, amit
néha mi magunk is feleslegesnek érzünk.
Focistáink és kézilabdásaink túl vannak a téli fordulókon, hamarosan a tavaszi versenyek következnek – persze,
ha az időjárás is úgy akarja. A március
15-i műsorról idén a 7. osztályosok

gondoskodtak. A 3. osztályosoknál matematika, az 5–6. osztályosoknál német
bemutató órán vettünk részt.
Március 8-án zágrábi gimnazisták látogattak el a falunkba, akiknek a 7–8.
osztályosok adtak ízelítőt a népszokásainkból. Ötnapos táborozáson vehetett részt 13 tanulónk az Őrségben, Őrimagyarósdon. A tábort a Vas Megyei
Vöröskereszt szervezte. Sok-sok élménnyel gazdagodtak a gyerekek. Köszönjük Hogya Ferencné Ildi néninek,
hogy kísérőként részt vett a táborban.
Tóth Melani rajzversenyen képviselte iskolánkat. Az Agora Művészeti
Fesztiválon vers- és prózamondásban
a Schlaffer-lányok képviselték iskolánkat. Daniella dobogós helyen végzett,
harmadik helyezést ért el. Gratulálunk!
Ugyancsak kiemelkedő teljesítményt
produkáltak tamburásaink, ők elsők
lettek. Szép volt, gyerekek! De ne feledkezzünk meg az énekeseinkről sem, hiszen Kelemen Patrícia, Timár Laura és
Németh Dzsenifer is megállták a helyüket, felkészítő tanáraiknak és nekik is
köszönettel tartozunk a munkájukért.
Március 25-én az alsósok a büki tanulmányi versenyen vesznek részt. Az
eredményekről a következő számban
adunk hírt.

februaru smo se zopet bili ski-

U ime svih školarov se zahvaljujemo

tak bennünket, bemelegítettünk, majd

[Edita Horvath-Pauković ravnateljica]

A

•

•

•

[Paukovitsné Horváth Edit igazgató]

Bili smo se skijati… / Sítáborban voltunk

U

jati u Austriji, i to na tri dane.

Svi – manji i vekši – smo se jako vese-

lili ovoj mogućnosti. Svaki dan smo se

ujtro na velikom autobusu ganuli na

snižne brige. Onde su nas razdilili na

grupe, pak smo se cil dan veselo fuzali
doli s visokoga briga uz pomoć naših

peljačev. Čuda smo padali, al i modre
flečke nam nisu zeli volju od skijanja.

Uvečer kad smo zašli domon, jako

trudno, al zadovoljno smo se zavlikli

pod dunju, a u snu smo se ur pri-

pravljali na drugi dan. Zadnji dan, u

sobotu su nas iz sela jako čudami sprohodili na visoke brige.

6 ● Petroviski Glasnik ● Marc 2013.

našim organizatorom za lipe doživlja-

je.

N

[Školari 7. razreda]

•

•

•

iki néni, Tamás atya és Peti bá-

csi szervezésével 2013 február-

jában ismét eljuthattunk 3 napra Auszt-

riába, a hebalmi sípályára. Ennek na-

gyon örültünk, hiszen kicsiknek és na-

csoportvezetőinkkel a felvonókon fel-

libegtünk a hegyre, ahonnan aztán le-

siklottunk a meredek lejtőn.

A sok esést követően sem adtuk fel

a próbálkozást. Esténként fáradtan in-

dultunk haza a busszal. Kék, zöld és

lila foltokkal „díszítve” dőltünk az ágy-

ba, és álmunkban már a következő
napra készültünk.

Az utolsó napon – szombaton – az is-

gyoknak egyaránt jó szórakozást nyújt

kolásokon kívül a falu apraja-nagyja is

14-én reggel fél 8-kor izgatottan vár-

szórakozást nyújtott mindannyiunk-

a síelés.

tuk az indulást. Az odaút vidáman telt.

A megérkezés után csapatokra osztot-

eljött síelni. Ez a 3 nap sok élményt, sok
nak. Köszönjük a lehetőséget!

[a 7. osztályos síelők]

ŠKOLSKE VISTI • ISKOLAI HÍREK

Vörökeresztes tábor

M

árcius 13-án reggel 8 órakor a kultúrház előtt gyülekeztek a szentpéterfai iskolások. Innen kocsikkal
indultunk Szombathelyre, ahol az Ady
téren felszálltunk a különbuszra.
Amikor Őrimagyarósdra értünk, elfoglaltuk a szobáinkat, felhúztuk az ágyneműinket és kicsomagoltunk. Délelőtt beszélgettünk, majd megebédeltünk. Délután
rövid szabadfoglalkozás volt, azután pedig
elgyalogoltunk a Vadása-tóhoz, ahol elég
sok időt töltöttünk. Hazaérve megvacsoráztunk, utána pedig vidám vetélkedő következett.
Másnap délelőtt Hogya Feri bácsi irányításával barkácsoltunk, délután a horvát
nap keretében Joli nénivel és Edit nénivel
horvát gyerekdalokat tanultunk, Peti bácsi
és az Ucsi vezetésével pedig horvát tánclépésekkel ismerkedtünk.
A harmadik nap a roma kultúráé volt:
roma táncot tanultunk. Délután szabadfoglalkozás következett.
A negyedik napon vöröskeresztes szakemberek elsősegélynyújtási foglalkozást
tartottak. Délután a kezünkre és az arcunkra festettek sebeket.
Vasárnap reggeli után hazafelé vettük az
irányt. Jókedvűen érkeztünk meg Szentpéterfára. Hogya Ildi néni mindhárom napon
velünk volt, köszönjük neki a sok segítséget!
[Kurucz Amál, Harangozó Flóra, Timár Laura]
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VISTI ČUVARNICE • ÓVODAI HÍREK

• Naša čuvarnica od 1. januara 2013.

zopet samostalno radi, pod održavanjem mjesne samouprave.

• Od početka ovoga lita se broj dice

povekšal, sad 36 dice ide u našu čuvarnicu.

me zaprit nek do sad, od 29. juliuša do

24. augustuša.

•

[Žuža Milišić-Hoós]

•

•

• Intézményünk 2013. január 1-je óta

• 10. februara smo imali fašenjski

ismét önállóan működik, fenntartója a

valili Roditeljskoj zajednici da nas po-

• Gyermeklétszámunk az év eleje

program. I prik ovih redic bi se rad zah-

mažu.

helyi önkormányzat.

megújítani az udvari játékkészletet.

• Az előző évekhez hasonlóan a

húsvét előtti péntek (nagypéntek) ne-

velés nélküli munkanap, tehát szünet

lesz. Az ünnepek utáni első nap: ápri-

lis 2. (kedd).

• Az idei évben az anyák napja a ta-

valyi évhez hasonlóan szűk körben –

csak az édesanyák részvételével – lesz

óta ismét emelkedett 2 fővel, így jelen-

megtartva előreláthatóan május 2-án

• Az idei farsangi jelmezes bemuta-

• 2013. április 23-án (kedden) 16.30

• I na Vazam smo uz pomoć rodi-

leg 36 fővel folyik a nevelés.

• Na Veliki petak za dicu neće bit

tóra február 10-én került sor. Ezúton

órai kezdettel szülői értekezletet tar-

ményezésével indult süteményvásárt,

lőt szeretettel várunk.

teljev mogli kupit i obnovit igranje.

otprta čuvarnica, a po Vazmi ćemo 2.

aprila, u torak začet.

• Majkin dan ćemo i ovo lito u ču-

varnici obdražat 2. al 3. majuša.

• 23. aprila (u torak) u 16.30 uri će-

mo imat roditeljski sastanak.

• U liti će se čuvarnica na kraće vri-

8 ● Petroviski Glasnik ● Marc 2013.

szeretnénk megköszönni a SZK kezdeamelynek bevételét természetesen a

vagy 3-án.

tunk az óvodában, melyre minden szü• A nyári karbantartási – takarítási

gyermekek élvezhetik majd.

szünet idén 1 héttel lerövidül, tehát

húsvéti játékvásárlás anyagi támoga-

2013. július 29. – augusztus 24.

• A Szülői Közösségnek köszönjük a

tását is, amelyből évről évre sikerül

négyhetes lesz. Ennek időtartama:
[Hoósné Milisits Zsuzsa]

Üres a sír...

CRIKVENE VISTI • EGYHÁZI HÍREK

A

húsvétot újjászületésként is értelmezik némelyek, hiszen hozzájárul a tavasz, amikor a természet
felébred a téli álomból, és tarka, friss
színeivel, illatával mozgásba hozza az
életet, a fejlődést és a haladást. Nem
marad halott! Sőt, indít minket is, hogy
ne rekedjen meg életünk a szenvedés,
a fájdalom, a gyász, a tehetetlenség
vagy a tenni nem akarás komorságában, bénításában, hanem a hitünk kínálta lehetőségekkel élve és feldobódva tudjunk örömteli tanúságot tenni a
feltámadás, az élet mellett! Mi se maradjunk holtak!

Visszatekintés:
• Az idei nagyböjtben a készülődés
3 filmvetítés köré épült: Nick Vujičić, a
kéz és láb nélküli ember az élet szépségére, értékeink felismerésére, értékelésére és kamatoztatására hívta fel a
figyelmünket. A Pablo Dominguez spanyol papról szóló dokumentumfilm
mai modern formában adott helyes
egyházi tanítást és választ a kor kérdéseire. A II. János Pál pápáról szóló lengyel film pedig pápaságának összefoglalását adta, kifejezve a bizalmat a
böjtben megválasztott Ferenc pápa
iránt is.
• Nagyböjt vasárnapjain az iskolások közreműködésével imádkoztuk a
keresztutat.
• Március 10-én ünnepélyes keretek
közt emlékeztünk meg a Magyarországhoz történt visszacsatolás 90. évfordulójáról, előtte nap pedig dr. Kolnhofer Vince tartott előadást a korabeli
történésekről. Az évforduló kapcsán
megtisztították és felújították a hősök
emlékművét.
• Március 23-án a 7. osztályosok
részt vettek az esperesi kerületi hittanversenyen. A lányok, Palkovics Blanka, Schlaffer Daniella és Timár Anna 2.
helyezést értek el, míg a fiúk, Skrapits
Dániel, Skrapits Róbert és Timár Dávid a 3. helyen végeztek.
• Március 29-én, nagypénteken a Talentumok együttes idén is nagy siker-

rel jelenítette meg Jézus szenvedéstörténetét, a passiót rockzenei stílusban.
Idén a csoport tagjai Devecseren, Horvátzsidányban, Jákon, Felsőcsatáron,
Vasszécsenyben, Zsirán, a szombathelyi Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban és a szombathelyi börtönben
adták elő a Rockpassiót. Utóbbi két
helyen (be)zártkörű volt az előadás.

Előretekintés:
• Április 27-én, szombaton lesz az
idei egyházmegyei ministránsnap Zalaegerszegen, amelyre idén is készülünk.
• Május 1-jén az egyházmegyei zarándoklat kapcsán a megyéspüspök úr
Máriaremetére hívja a híveket. Autóbuszt indítunk.
• Május 5-én, vasárnap a győri horvát búcsúi szentmisét a szentpéterfai
énekkar és tamburazenekar kíséri. Az
ünnepi szentmisére autóbusz indul.
• Május 11-én, szombaton Kópházán lesz a közös gradistyei zarándoklat a mariazelli Vándor Szűzanya szobrához. Gyalogos és autóbuszos csoport is indul. Jelentkezés április 15-ig.
• Május 12-én, vasárnap Felsőcsatáron, a templomban lesz plébániánk
énekkarainak idei kórustalálkozója.
• Május 26-án lesz helyben az elsőáldozás. Imádkozzunk elsőáldozóinkért, hogy rendszeres szentáldozókká
váljanak!
• Június 1-jén, szombaton horvátországi vendégek jelenlétében kerül sor
a helyi tűzoltók ünnepére, amikor is
megáldjuk a felújított tűzoltószerházat

és a tűzoltózászlót, valamint az Ausztriából vásárolt tűzoltóautót.
• Június 2-án, vasárnap tartjuk a
szokásos úrnapi körmenetünket.
• Június 25-én, kedden lesz községünk szokásos szentségimádási napja.
• Június 30-án, vasárnap a 10 órai
szentmise keretében újmisét fog tartani a tavaly gyakorlaton plébániánkon járt Kovács József diakónus, akit
június 22-én szentel pappá a megyéspüspök. Imádkozzunk érte és új papi
hivatásokért is!

Végezetül köszönet az elmúlt időszak segítőinek: a hóeltakarítóknak, a
húsvéti virágokra adományt adóknak,
a passiót éneklőknek és olvasóknak, a
Talentumok együttes tagjainak, az emlékművek körül segítőknek, az alapítványnak, a felolvasóknak, az oltár körül segédkezőknek és mindenkinek,
aki lelkiismeretesen felkészült lelkiekben is az ünnepre, és részt vett a szertartásokon. Áldott, örömteli húsvétot
kívánok plébániánk papsága nevében:

[Tamás atya]

Zarándoklatok:
• Szentföld, 2013. október 2–10. között
• Medjugorje, 2013. június 22–26.
között
• Dél-Lengyelország, Czestochowa,
2013. július 22–25. között
Részletek a szórólapokon, a kápolnai újságos asztalnál.
Bővebb információ és jelentkezés:
Geosits Péter (30/411-1690)
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KULTURA • KULTÚRA

A Ljubičica kórus hírei

A

z előző Petroviski Glasnikban
azzal a mondattal zártam a
Szent Márton-templomban adott adventi hangversenyünkről szóló beszámolót, hogy „igazán szép sikere volt a
szentpéterfai műsornak”. Ezt a megállapítást igazolta egy, a koncert után Paukovitsné Editnek érkezett e-mail is,
amely hűen tükrözi írójának műsor
utáni (és persze alatti) érzéseit:
„Nagyon köszönöm az élményt, amit általatok megélhettem vasárnap délután. Ha
egyszer majd lepereg előttem az életem
filmje, és előjönnek a főbb történések, ti benne lesztek, amint egy templomban énekeltek és egy asszony a hátsó padban törölgeti
könnyeit. Nem is tudom, de mindig úgy érzem, ha horvátok énekelnek, zenélnek, hogy
valamikor én is horvát voltam, és értem,
amit mondtok... Érezni, hogy ez egy összetartó, szeretetre méltó csapat, a világ tiszta
feléből... Hangotokban, zenétekben benne
van minden, ami számomra szép: föld és
ég, hegyek és tengerek, rétek és erdők, nap-
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sütés és langyos eső, simogató szél és lágy
eső, érzések és lélek... Kérlek, mondd el a kórus többi tagjának és a drága Koprive tamburazenekarnak, hogy sok ember lelkét felemeltétek a karácsonyi égig.”
Nem dicsekvésből közöljük a levelet, hanem azért, mert a horvátokat, a
horvátságot, a szentpéterfaiakban meglévő tehetséget dicséri írója. Legyen hát
minden helybeli büszke mindarra – a
horvát nyelvre, a horvát kultúrára, a
nemzetiségi identitástudatra –, amit az
elődök és a mostaniak már 480 éve
őriznek és ápolnak.
Idei első fellépésünk február 9-én az
alapítványi bálon volt. Visszatérve a
gyerekkorba óvodásként és kisiskolásként bolondoztunk a saját örömünkre
és a közönség szórakoztatására. Móricz Márica és Bodó Jutka pedig tavalyi kalandjuk „következményeit”, a
hármasikreket mutatták be, pálinkával
és némi házastársi veszekedéssel megspékelve a produkciójukat.

Március 1-jén Szombathelyen, az
MMIK-ban a „Vas megyében születtem...”
népzenei találkozón énekeltünk a Koprive zenekarral horvát népdalokat. A
sok magyar együttes között rajtunk kívül a rábafüzesi német asszonykórus
képviselte még a megye nemzetiségeit. Ezeknek a találkozóknak az egyik
legnagyszerűbb mozzanata a műsor
végén az összes fellépő énekes és zenész közös előadásban felhangzó népdalcsokor. Igazi öröméneklés és örömzenélés folyik ilyenkor a színpadon.
A március 10-én megtartott visszacsatolási emlékünnepségen az alkalomhoz illő művekkel (Mert a haza nem
eladó, Kitárom reszkető karom, Égi szent
béke, jöjj!, De colores, Neka cijeli ovaj svijet)
szerepeltünk.
Március elején megtartottuk az évi
rendes taggyűlésünket is. Ezután már
a tavaszi szerepléseinkre koncentrálhatunk.
[Kocsis Jolán karvezető • Fotó: Horváth Tímea]

KULTURA • KULTÚRA

Lijepom našom u Gradišću

N

a 480. jubilej doseljenja Gradišćanskih Hrvatov u ove kraje,
8. marciuša se doselil u Šopron putujući glazbeni cirkus Hrvatske televizije: Lijepom našom. Vi, koji redovito
gledate ov program znate o čemu je
rič, a oni koji nisu to znali sad su ur sigurno čuli od drugih, i ufam se i pogledali gradišćansko izdanje.
Voditelj programa Branko Uvodić
nas je poiskal na kraju prošloga lita da
bi rad napravil ov show ovde med Gradišćanski Hrvati, ali u Austriji ni našal
dost veliko misto za to, tako smo zašli

do Šopruna. Izbor voga varoša more
bit i simboličan, kad čuda lit je funkcioniral kot „glavni grad” Hrvatov,
doklje nas trianonske granice nisu razdilile.
MKB Arena se u petak uvečer napunila s znatiželjnom publikom, čudami
su sad prvi put vidli snimanje televizijskoga programa. Ja mislim da su pod
peljanjem Branka Uvodića svi tancoši
i tamburaši svoje najbolje dali od sebe,
da publiki u ovi 3 ura ne bude dugo.
Po kidob smo iz Ugarskoga dobili
mogućnost da nek jedna folklorna gru-

pa nastupi, napravili smo skupa s Pištijem Kolosarom iz Unde jednu skupnu koregrafiju, kadi je iz svakoga sela
(kadi postoji aktivna grupa) nastupil
jedan par. Naši poslaniki su bili Ester
Šubić i Attila Kozma, njim smo mogli
pucat vadlje u prvoj točki programa.
Kasnije su došli na pozornicu tamburaši Koprive, koji su dvi jačke izguslali. Zbog teme programa pjesmu „Doma”, i jednu obradu grupe Ritam Cafe
„Noćna”, kadi je solo jačil kot gost
Tome Janković.

[Andrija Handler]
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Teta Mona iz
Arizone

J

ur su dva miseci minuli od naše pre-

mijere, a teta Mona iz Arizone je još

vik na putu... Ovo lito smo imali moguć-

nosti da na domaći daska još u fašenjku
pokažemo naš novi igrokaz, a u postu se

začme naše putovanje po cilom Gradišću,

nigda i izvan granice. Na kraju februara
smo sedmi put bili na igrokazačkom festivalu u Hercegovcu, kadi polag zabave

dobijemo i stručnu kritiku, što nam čuda

pomaže u daljnjem dilu. Našu komediju

smo pokazali i u Gornjem Četaru, u Nardi, u Undi, u Čajti, u Koljnofu, a tajdan

dan pred Vazmi smo i u Budimpešti bili.

I ovo lito smo razveselili naše Petrovišćane u glavnom gradu, al ovput na no-

vom mistu. Čaba Horvath, direktor Croa-

tice nam je ponudil novu, modernu po-

zornicu u izdavačkoj kući, u centru grada.
Čudami su nas došli pogledat, izvan toga

da razveselimo našu publiku, se rado

najdemo s našimi rodjaki i poznaniki. Po
Vazmi nas još čekaju u Hrvatskom Židanu i u Sambotelu, a na Vazmeni pondiljak

će se Teta Mona još jednoč pokazat u petroviskom kulturnom domu.

Pokidob da je vrijeda kraj našoj sezoni,

bih se rad zahvalila svim igrokazačem i
pomagačem, ki si jur dugo lit zamu na se

ta veliki aldov, da tuliko vrimena i dila

alduju za našu hrvatsku kulturu, da čuvaju i širu naš lipi materinski jezik. Kako

to i naš advokat, Karlo veli u igrokazu:

„Čisto je svejedno kakovu ulogu igra človik,

važno je da služi kulturi. Ljude od srca

razveselit, to je Božji dar!”

[Ana Škrapić Timar • Foto: Timea Horvat]
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SOLIDARNOST • ÖSSZEFOGÁS

Amikor a víz az úr...

Saját bőrünkön tapasztaltuk a február 26–27-i ár- és belvízhelyzetet településünkön. A hír hallatára nemcsak a faluban élőktől,
hanem Budapestről is érkezett segítség (homokzsákok, takarófólia). Nem gondoltuk volna, hogy egy kívülálló személynek
ilyen sokat jelenthet kis községünk. Lent az általa írt gondolatokat olvashatják.

Kedves B. Z.!
Nagy örömmel hallottam, hogy nemcsak Szentpéterfa lakosságát aggasztotta a kialakult vízhelyzet, hanem tőlünk távol élő, sőt számunkra ismeretlen emberek is átérezték nagyon súlyos gondjainkat. Igazából szavakkal el sem tudom mondani,
milyen érzés kerített hatalmába, amikor Petrától
hallottam, milyen áldozatot hozott Ön ezért a kis
faluért, az itt élő emberekért.
Sokszor nem egyszerű ezt a kis falut vezetni, irányítani, ilyenkor mindig az ilyen segítőkész emberek adnak újabb erőt, amilyen Ön is. Hálásan köszönjük a segítséget, remélem, nemcsak a bajban
találunk egymásra, hanem valamelyik vidám eseményen lehetőségünk lesz Önöket vendégül látni.
A mielőbbi találkozás reményében:

Tisztelettel és szeretettel: Skrapitsné Jurasits
Ágnes, Szentpéterfa polgármestere

Tisztelt Polgármester asszony, Kedves Ágnes!
Köszönöm a kedves szavakat. Elnézését kell kérnem, hogy csak megkésve tudok válaszolni, de
munkám szezonalitása miatt egy perc időm sincs
(hála Istennek). Amikor meghallottam, hogy milyen veszély fenyegeti Péterfát, természetesnek vettem, hogy ahogy lehet, segíteni kell.
Sajnos a gátakon nem tudtam részt venni a munkákban, mert távol élek, de mivel egy mezőgazdasági termékek kereskedelmével foglalkozó céget
vezetek, adta magát az ötlet, hogy a védekezéshez
szükséges segédanyagokkal talán én (illetve családom) is hozzá tudok járulni a komolyabb baj elkerüléséhez.
Ön egy csodálatos falut vezet, nyugodtan állíthatom, hogy Magyarország egyik ékszerdobozát. Minket, amikor a bevezető úton a fenyvesbe érünk, elkap egy hihetetlen nyugodt, kiegyensúlyozott érzés, amit a falu, illetve a benne lakó emberek sugároznak. Ez igazán különleges érzés a mai világban.
Hallom, hogy vannak olyan emberek, akik ezt
nem becsülik, értékelik, óvják, nekik javasolnám,
hogy próbáljanak egy nagyváros személytelen, rohanó, törtető világában élni. Ezután nagyot változna a saját falujukról alkotott képük.
Önnek sok erőt, kitartást és bölcsességet kívánok
a munkájához, és bízom benne, hogy hamarosan
személyesen is meg tudunk ismerkedni egymással.
Üdvözlettel: B. Z.

Köszönetet mondunk a szentpéterfai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak
és a falu lakóinak helytállásukért és az önzetlen segítségükért,
amelyet az árvízi helyzetben tanúsítottak.
Szentpéterfa Községi Önkormányzat

14 ● Petroviski Glasnik ● Marc 2013.

E

VISTI OGNJOBRANSKOGA DRUŠTVA
AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYESÜLET HÍREI

lőször is szeretném megköszönni a szentpéterfaiaknak a tűzoltókocsi megvásárlásához felajánlott adományaikat. A befolyt összegből az autó
vételárán kívül az átírási és vizsgadíjat, a rendszámtáblákat, illetve két kiegészítő táblát is biztosítani
tudtunk.
Felhívom mindenki figyelmét arra, hogy a kocsit
mostanában többször láthatják majd a faluban közlekedni, de nem kell semmi rosszra gondolni. A dolog magyarázata az, hogy sokat kell gyakorlatozni
az új autóval, mert más a berendezése, mint az előzőnek. Szeretnénk, ha minden tűzoltónk megtanulná a kezelését, és ez kellő gyakorlás nélkül nem
megy. Ha van fiatal érdeklődő, aki elsajátítaná a műveleteket, szívesen látjuk az egyesület tagjai között.
Május végéig befejezzük a tűzoltó szerház külső
vakolását és festését, és szeretnénk a kapu cseréjét is
megoldani. Június 1-jén szentmise keretében szenteljük majd fel a felújított épületet és a zászlót, valamint az új kocsit. Ismételten megköszönöm a község
lakóinak és a Szentpéterfán működő vállalkozóknak
az adományokat, illetve bárminemű segítségüket.
Az önök nagylelkűsége nélkül nem sikerült volna
megvalósítani a terveinket.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy mindennemű
– belső és külső – tűzesetet be kell jelenteni a 105-ös
telefonszámon, mert a biztosító csak hivatalos jegyzőkönyv megléte esetén fizet a károsultaknak. Bejelentést nálam is lehet tenni a 94/338-449, vagy
20/540-9831 telefonszámokon.
A szentpéterfai tűzoltó egyesület tagjai továbbra
is a lakosság szolgálatára állnak.
[Skrapits János parancsnok]
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Iszak Péter

Tavasz

Csillanó napfény, lengedező szellő,
éledező természet, tovatűnő felhő.
Csicsergő madarak, gyermekkacajok,
a fagy börtönéből most újra szabadok.
Újra élnek a fák, újjáéled sok virág,
erőt gyűjtve, lassan felébred a világ.
A téli álomból ébredve még pislognánk,
de a tavasz ölel át, és köszön most ránk.
Felpezsdít az élmény,
csak forgunk a széllel,
tele energiával, a megújulás ígéretével.
Jöjjön hát el, nevessen ránk a tavasz,
hozza a színeket, illatokat,
s hívja a nyarat!

2013. március 31-én,
vasárnap sportbál lesz
a kultúrházban.
Zenél a CHUNGAM.

RECEPT

FLÓDNI

Hozzávalók:
50 dkg liszt, 25 dkg vaj, 10 dkg porcukor, 3 tojássárgája, 1 dl fehérbor. Az
almatöltelékhez: 80 dkg savanykás
alma, 2 evőkanál méz, 1 citrom és
szegfűszeg. A máktöltelékhez: 20 dkg
darált mák, 10 dkg cukor, 5 dkg mazsola, 1 dl fehérbor. A diótöltelékhez:
20 dkg dió darálva, 10 dkg cukor, 5
dkg mazsola, 1 dl fehérbor. A lekenéshez: 1 tojás
Elkészítés:
A lisztet elmorzsoljuk a vajjal, majd a

cukorral, a tojássárgákkal, és a fehérborral összegyúrjuk. Fóliába csomagoljuk és betesszük a hűtőbe pihenni,
amíg a töltelékek elkészülnek. Az almákat megtisztítjuk, káposztareszelőn lereszeljük. Meglocsoljuk a citrom
levével, belehintjük az őrölt fahéjat,
szegfűszeget, mézzel édesítjük. A
mákos töltelékhez a mákot leforrázzuk a borral, elkeverjük a cukorral és
a mazsolával. Hasonló módon készítjük el a diós tölteléket is. Egy magas
falú kisebb tepsit kibélelünk sütőpapírral. A tésztát négy részre osztjuk,
egyenként tepsi nagyságúra nyújtjuk.
Egy tésztalapot fektetünk a tepsibe,
rásimítjuk a diós tölteléket. Erre a következő lap és a máktöltelék kerül,

majd ismét tészta és a reszelt alma.
Beborítjuk az utolsó lappal, villával
megszurkáljuk és a felvert tojással
megkenjük. A tepsit előmelegített sütőbe tesszük, és 170 fokon 60-65 perc
alatt aranyszínűre sütjük. Kihűlve szeleteljük.
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