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List Hrvatske samouprave
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat lapja
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„Bogu na diku, ljudem na pomoć”

Fotó: Timár Dániel

Fotó: Horváth Tímea
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VISTI SAMOUPRAVE • ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

• Áprilisban vis maior pályázat be-

szakai tárolóhelyeire, továbbá a tele-

• A településen a vízellátás hosszú-

pülésen történő közlekedési útvonalak

távú biztosítása érdekében az üzemel-

váróra adtunk be pályázatot, amelye-

ivóvízkút létesítése szükséges, amely-

költségeire és a belterületen található

helyére szeretnénk telepíteni.

nélkül elhelyezett nagy mennyiségű

rálása a nyári hónapokban lesz.

központban meghatározó jelleggel bíró

adására került sor a 2013 februárjában
bekövetkezett nagy mennyiségű csa-

padékvíz-elöntés és a Pinka folyó ára-

dása miatt szükségessé vált védekezés
utak helyreállatására. A pályázat elbí• A köztemető körül két földrészle-

betartására vonatkozóan. Két új busz-

ket a pályázat sikere esetén a régiek
• Egyeztetésre került sor a település-

vegyesbolt és italbolt épületének felújí-

tető VASIVÍZ Zrt. jelzése alapján új

nek előkészítése a területen engedély

építési törmelék elszállításával megkezdődött.

• A képviselő-testület a jövőben ki-

tet ajándékozással szerzett meg az ön-

tására, illetve közvetlen környezetének

emelt figyelmet fordít a település kom-

vántartási rendezését követően került

Szombathelyi COOP Zrt. vezetősége

nek érdekében – az állampolgári jog-

kormányzat, amelyek ingatlan-nyil-

rendezésére az önkormányzat és a

munális állapotának biztosítására. En-

között. A cég képviselői a felújítási

követés figyelemmel kísérésén túlme-

rendezési munkálatok elvégzésére.

lalták.

tési pályázatot nyújtottunk be a Vasi

az új ravatalozóépülethez szükséges

a Szombathelyi COOP Zrt. tulajdonát

zó tervezési munkálatait megkezdtük.

kolásának korlátozását.

szerzését követően sikeres pályázat

alapján áprilisban megnyitásra került

hónapban lemondott tisztségéről. He-

• Megállapodást kötöttünk az ön-

Az osztrák felet terhelő teljeskörű fel-

aki június 12-én tette le az esküt.

sor a temető körüli terület bozóttól tör-

ténő kitisztítására és a szükséges terep• Az ajándékozással biztosított lett

terület, amelynek nyomán a ravatalo-

A kivitelezés az építési engedély meg-

révén valósulhat meg.

kormányzati utak és árkok mentén található közterületek növényzetének

munkálatok elvégzését 2013-ban vál-

• A fentiek miatt is fontosnak tartjuk

nően – 2013. június 10-én vidékfejlesz-

Őrtorony Leader Egyesülethez kom-

munális eszközök (fűnyírótraktor, mo-

képező területen az autóbuszok par-

toros fűkasza, hóeke, utánfutó) beszer-

• Az osztrák féllel történő egyeztetés

• Gerencsér Beáta képviselő június

a Moschendorf településre vezető út.
újítás ügyében az osztrák tartományi

kormányzat, illetve a magyar kor-

zésére.

lyébe Temmel Emil képviselő lépett,
• Önkormányzatunk Skrapits János

és fia, Skrapits Zoltán részére a Szent-

mányzat közreműködését kértük.

péterfa Községi Önkormányzat által

vezető út járhatóvá tétele érdekében

sával és a szombathelyi MODULOR

adományozta. Ezúton is köszönjük a

tok. A tisztításból kikerülő, tűzifaként

településrendezési terv felülvizsgála-

szoruló szentpéterfai családok részére

biekben lakossági fórumot hívunk

tisztítására, amelynek nyomán – több
közterület mellett – a Nagykölked felé

megkezdődtek a bozótolási munkála-

hasznosítható faanyagot szociálisan rá-

• A lakossági észrevételek bevoná-

Kft. közreműködésével megkezdtük a

tát. A rendezési terv ügyében a későb-

kívánjuk biztosítani.

össze.

gatósággal történő együttműködés ke-

vány által benyújtott Integrált Közös-

rási munkálatai során kikerülő föld az

számolása megkezdődött, a projektzá-

• A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igaz-

retében a Pinka folyó medrének kot-

önkormányzati tulajdonban lévő Rá-

alapított „Szentpéterfáért” kitüntetést

falu közösségéért végzett áldozatos,

önkéntes munkájukat.

Egészségügyi ellátás:

• A Szombathely Megyei Jogú Város

• A Szentpéterfa Községért Alapít-

Önkormányzatával kötött megállapo-

ségi Szolgáltató Tér pályázatának el-

vosi ellátást dr. Bálint Edina biztosítja

rás és az építéshatósági használatba-

dás alapján 2013. július 1-jétől a fogorSzombathelyen.

• 2013. augusztus 1-jétől Pornóapáti,

kóczi utca menti parkos területen ke-

vétel engedélyezése a nyári hónapok-

Horvátlövő, Vaskeresztes és Szentpé-

árkot a csapadékvíz zavartalan lefo-

• 2013. június 12-én megkezdődött

dr. László Eszter doktornő látja el, aki

ségi Vízrendezési és Talajvédelmi Tár-

fejlesztési források igénybevételével

Hetente 4 napon biztosít rendelést

• A Pinka medrében található benőtt

korszerűsítésének műszaki átadása. A

fai háziorvosi szolgálati lakásba költö-

rült elhelyezésre. A határőr őrs melletti
lyásának biztosítása érdekében az Őr-

sulat közreműködésében kitisztítottuk.
fák és uszadékok eltávolítására – az ár-

vízveszélyes időszakban a balesetve-

szélyes helyzetek megelőzésére – pályázatot nyújtottunk be.

• Felvettük a kapcsolatot a Vasi Volán

Zrt.-vel az autóbuszok várakozó és éj-
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ban várható.

az osztrák-magyar határon átnyúló

megvalósuló szennyvízcsatorna-telep

projekt zárórendezvényére 2013 július

hónapban kerül sor. A protokollrendezvényt követően minden érdeklődő

terfa települések háziorvosi feladatait

a praxisjog üzemeltetését is átveszi.
Szentpéterfán, és férjével a szentpéterzik.

Rendezvényeink:

• 2013. május 26. Hősők Napja meg-

szentpéterfai polgár részére biztosítjuk

emlékezés

mai megtekintését és bemutatását.

lepülés találkozó

a telep és a tisztítási technológia szak-

• 2013. május 29-június 2. Testvérte-
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IZ NAŠE POŠTE • OLVASÓI LEVÉL

Jog az éjszakai pihenésre

J

og van rá, de lehetőség nem mindig. Szentpéterfán legalábbis a felső kocsma körül lakóknak nincs, főleg
péntek éjjelenként. Azt nem állíthatjuk,
hogy minden hétvégén így van, de
ahányszor eddig nem tudtunk aludni,
nekünk az is soknak számít.
Az első rossz éjszakák a zenegép beszerelésével kezdődtek: három egymás utáni éjjelen át zengett a környék,
nem mellesleg közte volt a halottak
napja is. Később volt rá példa, hogy
éjféltől hajnali 5-ig „örülhettünk” az
utcára kisugárzó tamtamnak. De ha
csak fél óráig szól, az is felébreszti és
zavarja a környéken lakókat, zárt ajtók-ablakok esetén is. Már előre féltünk, mi lesz nyáron. Az előző pénteken megtudtuk. Nem a zenegép szólt,
hanem autók rádiói: a kitárt járműajtókon keresztül áradt ki a kocsikból a
harsogó zene. Éjjel 1-től 3-ig, megspékelve azzal, hogy néha elmentek,
csend is lett, de rövidesen visszatértek
(indulás-érkezés egy versenyautó
hangerejével), és minden folyt tovább.
Ráadásul egy förtelmes hangú traktor
is fokozta a hangzavart, az autókhoz
hasonlóan indulva és érkezve.
Kánikulai éjszaka volt, nem csukhattuk be az ablakokat, mert megfulladtunk volna a lakásban. Ez persze a
szórakozó ifjúságot nem érdekelte, jó
párszor végigszántották a falut. A Kossuth és más utcabeli lakók is panaszkodtak másnap, nemcsak a környéken
élők.

És a társaságban senkinek nem jutott eszébe, hogy lehalkítsák a rádiót.
Hogy ne ébresszék fel a falut a versenyszerű ide-oda száguldással. Hogy
– őrület, nem? – van, aki szombaton
is dolgozik, és korán kel. Esetleg éppen a 4.20-as busszal utazik munkába. A lényeg, hogy ők jól érzik magukat, egyáltalán nem tartva be írott és
íratlan közösségi szabályokat.
Leszögezzük: nem a kocsma működése ellen vagyunk. A hétközi estéken
senkit nem zavar a normális hangerővel beszélgetők jelenléte, a kocsma
rendeltetésszerű működése. Sajnos a
leírtakhoz hasonló randalírozás akkor
is lehet, ha a kocsma már zárva van.
Inkább a magukkal nem bíró fiatalokat szeretnénk jobb belátásra kérni.
Az éjjel innen-onnan megérkezők letelepedhetnek a sátor alá. Ez nem baj,
a beszélgetéssel nem zavarnak senkit.
De a rádiókat, a zenegépet ne kapcsolják be, az őrületes startolásokat ne
gyakorolják!
30-án búcsúi bál lesz. Ez természetes
dolog, senki nem ágál ellene: a búcsú
a falu ünnepe, a bál – bármeddig is
tart – a lakosság szórakozása. Közösségi esemény. Egy közösség hagyományos összejövetele, és nem néhány fiatal öncélú hangoskodása. És mindig
normális a lefolyása...
A nyárból hátra van még 2 hónap.
Kíméljék meg a lakosságot az éjszakai
hangoskodásoktól!

2013. május 28-án véradás volt falunkban.
Véradóink: Geosits Anna, Skrapits
Péter, Závodi Péter, Jurasits Zoltán,

Henits Zsoltné, Skrapits István, Jurasits Miklós, Pártli Péter, Timár Dusán,
Móricz Jenőné, Filipovits Róbert, Kozma Bernadett, Kohuth Miklós, Kriston

[A felső kocsma környékének lakói]

Kedves Szentpéterfaiak!

Ismételten megbizonyosodhattunk arról,

hogy falunkat túlnyomó részt önzetlen, segítőkész emberek lakják. Túl vagyunk egy

négynapos rendezvényen, amit – úgy gondolom – sikerként könyvelhetünk el. Ehhez

természetesen szükség volt rengeteg áldozatos munkára, fáradhatatlan, kitartó

segítőkre. Hálás szívvel köszönöm minden-

kinek aki napokon át részt vett az előkészületekben, szervezésben, főzött ránk,

sütött ránk és részese volt megannyi apró

mozzanatnak, amivel hozzájárult rendezvényünk sikeréhez. Köszönet a fellépők-

nek és mindazoknak, akik megtisztelték
érdeklődésükkel rendezvényünket.
Tisztelettel és köszönettel:

Skrapitsné Jurasits Ágnes
polgármester

Fotó: Skrapits Mirjana

VISTI ČEDLJENOGA KRIŽA • A VÖRÖSKERESZT HÍREI

Barbara, Kozma István, Horváth Zsolt,
Henits Péter
Nagyon szépen köszönjük!

VISTI IZ MATIČNE KNJIGE • ANYAKÖNYVI HÍREK

[Hogya Ferencné elnök]

Születés: Szabó László és Haklits Zsuzsanna második gyermeke: Benett; Bödör Balázs és Milisits Viktória második
gyermeke: Sebestyén; Molnár Zoltán és Kovács Eszter első gyermeke: Máté Bendegúz
Házasság: Paukovits Norbert és Timár Andrea
Halálozás: Paukovits Rafaelné, született Milisits Róza; Milisits Ferenc; Teklits Imréné, született Handler Mária
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ŠKOLSKE VISTI • ISKOLAI HÍREK

vako lito nam hudo projde, i na
kraju školskoga lita moramo sabrat sve što smo dilali kroz jednu godinu.
Nije nam bilo lafko kad smo imali čuda novosti- najteže je bilo da smo od 1.
januara prošli pod državnu vlast. Nismo mogli ni mislit koliko posla ćemo
imat s tim. Al ne projde ni jedan dan
prez tablicov i administarcije. Jako se
veselimo da selska samouprava nij pozabila na nas i još i dandanas nam probuju pomoć.
Naši školari su se trudili za dobre
rezultate, ali neki bi se bili morali još
bolje vučit- to se vidi na ocjena.
13-imi su sabrali 100 petic, a odličnu
svidodžbu su dobili šestimi.
Čuda programov smo imali, teško je
je sabrat. Najvekši projekt smo imali na
kraju majuša kad su pri nas gostovali
naši prijatelji iz Hrvatske i Slovenije.
Gizdavi smo i na rezultate koje su
postigli naši školari na raznih naticanji. Svakomu gratuliramo, bili ste jako dobri. Budite i na dalje marljivi!
Našim osmašem željimo u novoj školi puno uspjehov, i u buduće vas čekamo na naše programe.

M

[Edita Horvath-Pauković ravnateljica]

• • •
inden évzárón elhangzik az a
mondat, hogy milyen mozgalmas év van mögöttünk. S valóban, a
2012/13-as tanév sem zajlott másként.
182 tanítási napot töltöttünk el együtt.
Ezt az időszakot eleinte a helyi önkormányzat kísérte figyelemmel fenntartóként, majd január 1-jével állami fenntartásba kerültünk. A váltást bizony nagyon megéreztük – rengeteg adminisztráció és bizonytalanság zúdult a
nyakunkba, ami mellett a napi munka
és a tanítás nem volt egyszerű. Mindenkitől türelemre, megértésre volt
szükség ahhoz, hogy az átállás gondjaival megbirkózzunk. Ezúton szeretném megköszönni a települési önkormányzat eddigi munkáját, és nagyon
örülök, hogy ma is érezhetjük segítő
szándékukat és támogatásukat. Köszönöm a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatását, Tamás atya együttműködését, aki
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munkánkat segítve oktatta és nevelte
szépre-jóra tanulóinkat. És persze köszönöm a szülők munkáját, akiknek a
segítsége és közreműködése nélkül
nem végezhettünk volna eredményes
munkát.
Az idei tanév tanulmányi munkája
hagyott némi kívánnivalót maga után:
osztályismétlésre is sor került, de sajnos a kitűnő tanulóink száma is fogy,
mindössze 6 kitűnő és 9 jeles tanulónk
lett. Kitűnő tanulóink: Geosits Hanna,
Barilovits Luca, Kelemen Patrícia, Tóth
Melani, Skrapits Róbert és Timár Anna
Zorica.
100 ötöst ért el a tanév során: Timár
Anna Zorica, Skrapits Róbert, Palkovics Blanka, Schlaffer Daniella, Kelemen Patrícia, Tóth Meláni, Handler
Márkó, Barilovits Luca, Gaál Roxána,
Harangozó Flóra, Filipovits Dóra, Geosits Hanna és Palkovics Eszter.
Az első osztályosok életében a legnagyobb érdem és siker, hogy megtanultak írni, olvasni és megismerkedtek
a számok világával.
A nyolcadik osztályosok nehéz döntés előtt álltak az első félév végén: új
iskolát kellett választaniuk, ahol majd
szeptembertől folytatják tanulmányaikat. Négyen gimnáziumba, ketten
szakközépiskolába, heten pedig szakképző iskolába jelentkeztek.
Szokásunkhoz híven igyekeztünk a
hétköznapokat színessé, változatossá
tenni a tanulóknak szervezett programjainkkal:
Nemzeti ünnepeinket a hagyományokhoz híven a kultúrházban rendeztük meg. Az október 23-i műsorról
a 8., a március 15-iről a 7. osztály gondoskodott.
Ezeken kívül természetesen együtt
vártuk a Mikulást, akinek az 1. osztályosok és a napközisek adtak műsort,
a karácsonyt pedig a 3. és a 4. osztály,
valamint a színjátszók közreműködésével vártuk. Az ajándékkészítést közös
kézműves délután segítette.
A farsangi rendezvény rendhagyó
körülmények között, de idén is nagyon
jó hangulatban telt. Március közepén
12 tanulónk vehetett részt a vöröskereszt által szervezett táborban.

Anyák napján iskolánk tanulói színes műsorral köszöntötték az édesanyákat. Ebben a tanévben mi fogadtuk a horvátországi testvériskola tanulóit az Európa, megérkeztünk! elnevezésű program keretében. Hosszas készülődés előzte meg a négynapos rendezvényt, de végül tartalmas és színes
programsorozaton vehettünk részt a
horvát és a szlovén vendégeinkkel
együtt. A zelinai testvériskolánkkal
megújítottuk, a senkoveci iskolával pedig megkötöttük az együttműködési
megállapodást.
Jártunk színházban, vendégünk volt
a budapesti horvát gimnázium delegációja, az alsósok úszásoktatáson vettek
részt, a 7. és a 8. osztályosok a pályaválasztási vásáron és a Hungexpón
megrendezett szakképzési vásáron ismerkedtek a szakmákkal.
Az alsósok idén Győrben jártak, a
felsősök háromnapos kirándulása pedig az Alföld szépségeivel ismertette
meg diákjainkat. A hagyományos óvoda-iskola napon az elsősök megmutatták tudásukat a nagycsoportosoknak,
majd a teljes alsó tagozattal közösen
játszhattak a leendő iskolások. Később
sok fontosat hallhattak a védőnőtől a
helyes táplálkozásról.
A tanév utolsó fontos eseménye a
Nemzetiségi Kupa volt, idén Felsőcsatáron. Gratulálunk a focisták sikereinek, és természetesen örülünk a 2. helyezésnek.
A tanév zárása utáni héten különböző programokkal fogadtuk az érdeklődőket. Reméljük, mindenki megtalálta a számára érdekes elfoglaltságot.
A rengeteg program mellett sok-sok
verseny is várta tanulóinkat. Minden
résztvevőnek gratulálok, és köszönöm
a nevelők felkészítő munkáját.
• A büki tanulmányi versenyen Kelemen Patrícia 4. helyezést ért el, és sikeresen szerepelt az Agora Művészeti
Fesztiválon is. A büki versenyen több
alsós tanulónk szerepelt ügyesen, mindenki megérdemli a dicséretet.
• Schlaffer Klaudia az Agora Művészeti Fesztiválon szerepelt sikeresen,
de valamennyi iskolai műsor aktív
résztvevője is volt.
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• Schlaffer Daniella az imént már
említett Agora Fesztiválon III. helyezést ért el mesemondás kategóriában,
de szerepelt a Derkó Verssoroló Gálán
is, és szintén aktív részt vállalt a helyi
műsorokban.
• Tamburásaink az Agora Fesztiválon Népzene kategóriában 1. helyezést
értek el.
• Tóth Meláni a Derkovits iskola
rajzversenyén képviselte iskolánkat.
• Timár Laura és Németh Dzsenifer
az Agora Fesztiválon énekeltek nagy
sikerrel. Laura a Grajam dalfesztiválon
1. helyezést ért el.
• Kelemen Patrícia és Barilovits Luca egyaránt 3. helyen végeztek az alsósok nyelvtanversenyén.
• Dicséretet érdemelnek a közlekedési verseny résztvevői is: Pataki Barnabás, Pataki Bence, Varga Krisztián és
Handler Márkó.
• A katasztrófavédelmi versenyen a
megyei III. hely komoly sikernek számít. Gratulálunk! A csapat tagjai: Hoós
Áron, Skrapits Bálint, Skrapits Róbert
és Timár Anna Zorica.
Iskolánk specialitása a horvát nyelv.
Ebben az évben sem vallottunk széFotó: Timár Nikoletta

gyent.
Komoly sikereket értünk el a horvát
versenyeken is – mondhatnám nagyképűen – szokás szerint: A Nakovich
Szépkiejtési és Szavalóversenyen és a
regionális nyelvi versenyen is minden
lehetséges díjat begyűjtöttünk. Valamennyi résztvevő megérdemli, hogy
megemlítsük a nevüket: Barilovits Luca, Pataki Vivien, Paukovits Olivér,
Handler Danica, Handler Márkó, Skrapits Iván, Harangozó Flóra, Martynovic Szymon, Garger Anna, Vujčić Luka, Timár Anna Zorica, Skrapits Róbert,
Sipos Dominik, Papp Laura.
A hercegszántói Croatijada elnevezésű versenyen Skrapits Róbert, Timár
Anna Zorica, Schlaffer Daniella, Szabó
Barbara, Szabó Blanka, Hoós Gergő,
Skrapits Dani és Papp Laura szerepeltek sikerrel.
Bizonyára mindenki előtt ismert,
hogy június első vasárnapja a pedagógusok napja. A szülők figyelmességének köszönhetően iskolánk tanulói is
megemlékeztek erről a napról. Ebben
a tanévben jelenlegi fenntartónk, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kérésének megfelelően minden

iskolában egy emléklap került kiosztásra a pedagógusnap alkalmából. Timárné Skrapits Anna sokat vállalt
azért, hogy a mi kis iskolánk életben
maradhasson, és ennek érdekében számos versenyre, rendezvényre készítette fel és kísérte el a gyerekeket.
Ezért az idén ő kapta az elismerő oklevelet. Gratulálunk!
Szeretném megköszönni Haklits Attilánénak 8 éven át tartó munkáját, aki
a tanév zárásával elköszön a Szülői
Közösségtől. Szeptembertől már új elnökkel dolgozik tovább a szülők aktív
kis csapata.
A nyáron gyerekeink sok táborban
megfordulnak majd (Pag szigetén horvát tábor, imatábor, vöröskeresztes tábor).
A szünetben is iskoláshoz méltó viselkedést várunk tanulóinktól. Vigyázzanak magukra a közlekedésben és a
pinkai fürdőzéskor. Mindenkit visszavárunk szeptemberben.
Minden tanulónak, szülőnek és kollégának jó pihenést, kellemes nyaralást
kívánok. Viszontlátásra az új tanév küszöbén!
[Paukovitsné Horváth Edit igazgató]

Ballagóink – Első sor: Góber Levente, Sákovits Milán, Szabó Blanka, Papp Laura, Szabó Barbara, Potzmann Bettina
Hátsó sor: Kurucz József, Haklits Attila Bence, Kozma Zoltán, Harangozó Bálint, Hoós Gergő, Gaál Roxána, Góber Kornélia
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Fotó: Lengyel Krisztián

vodánk jelenleg 36 fős gyermeklétszámmal működik, melyből
21 fő középső- illetve nagycsoportos,
15 fő pedig kiscsoportos.
Április 23-án szülői értekezletet tartottunk, amelyen tájékoztatást kaptak
a szülők a fontos információkról.
Május 2-án belső ünnepség keretében köszöntötték gyermekeink az édesanyákat.
Május 27-én a nagycsoportosokkal
iskolalátogatáson vettünk részt, amelynek keretében az első osztályosok az iskolai élet rejtelmeibe nyújtottak betekintést a leendő elsősök számára.
Május 31-én kiránduláson vettünk
részt a felsőcsatári gyermeküdülőben,
ahol a rossz időjárás ellenére is jól szórakoztak gyermekeink. Reggel rövid
óvodalátogatást tettünk a felsőcsatári
intézményben, majd az ottani gyermekekkel együtt buszoztunk ki az üdülőbe, s töltöttünk el egy kellemes napot
a hegyek között. A gyalogos kápolnalátogatás után gyermekeinkkel együtt
kellemesen elfáradva tértünk haza.
Az idei óvodai beíratásra június 4-5én volt lehetősége a szülőknek. 13 új
gyermeket írattak be, akiknek a felvétele folyamatos lesz az új nevelési évben.
Június 7-én tartottuk meg a hagyo-
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mányos óvodai évzáró és ballagási műsorunkat, amelyen óvodásaink ízelítőt
adtak az egész évben tanultakból, illetve iskolába induló gyermekeink elköszöntek az óvodától. Az idén tizenhárman búcsúztak, név szerint: Barilovits Ádám, Dombi Veronika, Geosits
Dina, Gombás Máté, Kozó Gábor, Palkovics Vencel Lajos, Pataki Csongor
Gábor, Paukovits Hanna, Skrapits Réka, Soós Bence, Tóth Doroti, Völgyi Levente, Martyna Martinović.
Az elmúlt héten bepótoltuk a már
korábban ígért fagyizást, melyet az eddigi rossz időjárás miatt csak most sikerült megvalósítanunk. Gyermekeink
nagy örömére két alkalom is belefért
az anyagi keretbe.
Csak most sikerült lebonyolítanunk
a biciklitúrát is, melyet minden évben
a középső-, és a nagycsoportos gyermekeink részvételével szervezünk meg
a közeli erdőbe. A kis kirándulás mindannyiunk számára kellemesre sikeredett.
Az óvoda udvarán lévő mászóvár
nagymértékben elhasználódott, balesetveszélyessé vált, ezért indokolt volt
annak lebontása, eltávolítása. Azonban
rendkívüli népszerűsége miatt szükségesnek láttuk egy új vár létrehozását,
amelynek építése folyamatban van.

Remélhetőleg gyermekeink napokon
belül birtokba vehetik, hiszen már a
végső famunkák és a festési munkálatok is folynak. Itt szeretnénk gyermekeink nevében is köszönetet mondani
több személynek és szervezetnek. Elsősorban a Rétbirtokosság kuratóriumának az általa kiírt pályázaton elnyert
100.000 forintos összegért, amely a
szükséges faanyag árának nagy részét
fedezte; továbbá Pataki Gábornak, aki
társadalmi munkában vállalta a vár
megtervezését, kivitelezését, összeállítását; illetve köszönettel tartozunk azon
apukák munkájáért, akik a vár festését
vállalták. Köszönet minden önzetlenül
segítőnek, akiknek munkája szebbé,
élvezhetőbbé teszi gyermekeink óvodai mindennapjait!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Határ vendéglő munkatársainak és dolgozóinak, akik a gyermeknap alkalmából meglepetéssel kedveskedtek a kicsiknek, és megsütötték számukra a rengeteg palacsintát.
Az óvodában a nyári karbantartási
szünet az idén július 29-től augusztus
24-ig tart. A szünet után augusztus 26án, hétfőn kezdünk.
Mindenkinek kellemes nyarat kíván
az óvoda összes dolgozója!
[Hoósné Milisits Zsuzsanna]
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klubunk megalakulása óta el-

telt egy év második félévét áttemunkánk

eredményesnek

mondható. Összekovácsolódtunk, érez-

zük: jó együtt lenni, együtt szorgoskodni, együtt örülni. A tavasz megér-

hogy ellátogathattunk a vándor Máriá-

díjas klubbal, amellyel a barátság elmé-

magunkkal hozhattuk a nap nyújtotta

ramjaink közt szerepel a celldömölki

hoz, tiszteletünket tehettük előtte, és

élményeket. A kuratórium tagjainak jó
egészséget és jó munkát kívánunk!

lyítésén szorgoskodunk. Nyári prog-

Munkácsy-kiállítás csoportos megtekintése, valamint az Egyházmegyei

Csodálatos volt a meglátogatott sop-

Könyvtár meglátogatása.

új célokat tűztünk ki, amelyeket – re-

rászda is, amelyről igény szerint él-

ra is a helyi TV-ben hirdetjük meg. Sze-

jön az „összefogás ereje”. Így valósult

szönjük Milisits Andrásnak a baleset-

jus 11-ére kitűzött kópházi zarán-

az Európa a polgárokért rendezvény-

fai Rétbirtokosság pályázati támogatá-

tünk, jól éreztük magunkat. Tagjaink

klubtagunktól, Teklits Imréné Mariká-

kuratórium tagjainak a lehetőséget,

vettük a kapcsolatot a kópházi nyug-

[Henitsné Marianna]

keztével mi is újra aktívabbak lettünk,

méljük – meg is tudunk valósítani. Itt

meg első idei vágyunk, tervünk a má-

dokút, amely útiköltsége a Szentpéter-

sával valósulhatott meg. Köszönjük a

roni Harrer Csokoládéműhely és Cuk-

Összejöveteleink időpontját tovább-

ménybeszámolót is tarthatunk. Kö-

retettel várjuk az új tagok csatlakozá-

mentes vezetést. Újra megmérettettünk

gabb nyarunk lehessen. A tevékenysé-

sorozat főzőversenyén. Szívesen men-

Búcsúzunk az időközben elhunyt

sora új belépőkkel gyarapodott. Fel-

sát, hogy együtt vidámabb és gazdagekért köszönet mindenkinek!
tól!

Április első vasárnapján nemcsak a nap sugarai ragyogtak, próbáltak mosolyt csalni az
arcunkra, éreztetni velünk, hogy itt a jó idő,
hanem köztünk is ragyogott valaki, aki önzetlenségével, kedvességével fáradhatatlanul a
meghívott vendégek kedvében járt. Korát
meghazudtolva, a ﬁatalabbakat maga mögé
állítva ropta a táncot, énekelt nekünk, és
ezzel felejthetetlenül szívünkbe véste ezt a
vasárnap délutánt.
Kedves Rózsi néni! Mindannyiunk nevében
köszönöm, hogy együtt ünnepelhettük 90.
születésnapját, és szívből kívánunk további
jó egészséget és minden jót!
[Gargerné Horváth Gabriella]
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A Ljubičica kórus hírei

A

z első tavaszi szereplések temp-

lomokba szólítottak bennünket.

teletére felajánlott gradistyei zarándok-

misén énekeltünk a zenekarral. Ezút-

Május még egy fellépést tartogatott:

31-én az Európa a polgárokért program

Május 5-én felkérésre a győri székes-

tal a szertartás teljes zenei anyagának

keretében megvalósult Európa, megér-

teletére bemutatott horvát püspöki za-

ségesebbnek tűnt a győrinél, szinte itt-

tünk horvát népdalcsokrot, illetve ma-

zenekarral. A délutáni litánián úgy-

valószínűleg a kisebb templom, a sok

sátorban. A továbbiakban csak felso-

nész fiúkkal együtt a szemináriumban

vacsora okozhatta.

egyházban a könnyező Szűzanya tiszrándokmisén énekeltünk a Koprive
szintén. Aktív közreműködőként a ze-

kaptunk ebédet. Emlékezetes marad

ellátása a miénk volt. Ez a mise bensőhon éreztük magunkat. Ezt az érzést

ismerős zarándok, illetve a nagy, közös
Másnap, május 12-én, délután Felső-

számunkra a szép mise, de az is, hogy

csatárra utaztunk a Koprivével. Idén a

pok a reverendájuk fölött fehér – nyak-

senyt a plébániánkhoz tartozó falvak

tak. Köszönjük a helyi horvát önkor-

egyházi dalok csendültek fel az oltár

az ebédet felszolgáló ügyeletes kispaba akasztós – kötényben szorgoskod-

csatári templomban adtak hangver-

kórusai. Szép horvát, német és magyar

mányzatnak és a plébániának, hogy

előtt, a legvégén pedig közös szám-

útiköltséghez, így az utasoknak – ének-

el három nyelven a hat kórus. Az el-

koknak – nem nagy összeggel kellett

házban volt. A csatáriak igazán kitettek

jelentős mértékben hozzájárultak az

karosoknak, zenészeknek és zarándo-

kiegészíteni a viteldíjat.

Egy hét múlva, május 11-én Kóphá-

zán a máriacelli vándor Szűzanya tisz-
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ként Beethoven Örömódáját énekelte

maradhatatlan vendéglátás a kultúr-

magukért, s a gazdagon terített asztalok mellett jókedvű baráti beszélgetéssel zártuk a napot.

keztünk című folklórműsorában énekel-

gyar, német és lengyel népdalokat a

rolásszerűen érintem a nyári szünetig

még előttünk álló fellépéseket:
• június 29-én bemutatkozó műsor a
tánccsoporttal együtt a kultúrházban,
az érdi horvát küldöttség előtt,
• június 30-án éneklés a nagymisén
az újmisés József atya kérésére,
• ugyanezen a napon délután éneklés a visszacsatolási emlékműnél a
Hende Csaba honvédelmi miniszter
által vezetett lovas küldöttség trianoni
emléktúrája alkalmából,
• júliusban részvétel a szennyvíztisztító átadási ünnepségén,
• július 6-án fellépés a szombathelyi
Fő téren rendezendő horvát napon.
[Kocsis Jolán karvezető]
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smo isto u Kermend bili pozvani povo-

dom Svitskoga dana tanca.

Kot svako lito i sad smo se na Du-

ragi Petrovišćani, dugo se nis-

hovsku nedilju (19. majuša) u Genču

za žitak Hrvatskoga kulturnoga društ-

metla“ pokazali ednu koreografiju, i

naše redice, i siguran sam da ste se pri

županije. 25-oga su nas u Budimpeštu

mo javljali s visti koje se vežu

va Gradišće. Ufam se da su vam falile

obidu u nedilju pitali edan drugoga:
bože zašto nisu tancoši u novina?

Lito je ovde, i zopet se moremo potit

na proba (da, i muzikanti se potu), kad

su pred nami gusti litnji miseci, s dost

čuda nastupov. Ali nekamo tako najpar

otprajli, da bi na festivalu „Genčka

zatim se družili s drugimi folkloraši iz

zvali na festival „Helo Hrvatska“. Na

Mikszath trgu su Petrovišćani bili u
centru pažnje, kad su cilo otpodne na-

ši tancoši i Koprive zabavljali goste.
Na zadnji vikend majuša smo u Petrovom Selu imali veliko svečevanje, tri

bižat, poglejmo što se zgodalo kol naše

dane se slavilo u šatoru na dvoru kul-

Vadlje na početku lita, 26. janura smo

kanti su i u petak, i u subotu zabavlaji

hiže u ovi miseci.

u Kiseg bili pozvani da s našimi tanci

otpremo tradicionalni hrvatski bal, što
je malobrojna publika s velikim aplau-

zom zafalila. Drugi misec na fašenjski

torak smo simbolično begeš zakopali

turnoga doma. Naši tancoši i muzidomaću publiku i pozvane goste.

Na početku lita smo ur dva nastupe

Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću

i Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov u Gradišću su 8. juniuša
po drugi put organizirali „Sajam gradišćanskih Hrvatov“ u Borti (Oberwart). Prvi

sajam, po ideji Petra Mogyorósija iz Kolj-

nofa, je bil 2011. lita u Koljnofu s velikim

uspjehom održan, već od 20 hrvatskih sel

je sudjelovalo iz Ugarske, Austrije i Slovačke.

Cilj organizatora je bil i ovo lito da se

pokaže šarolikost gradišćanskih Hrvatov
ne samo na kulturnom, nego i na gastro-

nomskom polju, da se ljudi medjusobno
bolje upoznaju i pokažu specijalitete

svojega sela. U Stadtparku u Borti skoro

trideset hrvatskih sel se najavilo iz ciloga

Gradišća na poziv organizatora. Svaki

imali. 5-oga smo u Čakanj bili pozva-

izlagač je dobil svoj mali „štand“.

maru razveselili dan, a 8-oga smo u

Hrvatska samouprava. Što smo mi mogli

Kot sam pisal na početku hvala Bo-

izdanja: knjige, kalendare, novine, CD

ni, kadi smo zopet betežnim ljudem

Za „petroviski štand“ je bila odgovorna

go počivat, kad smo pri parvoj probi ur

Borti na Sajmu gradišćanskih Hrvatov pokazat, kako smo mi mogli prezentirat
naše selo? Zainteresirani su vidli naša
zastupili Petrovo Selo.

šem.

gu dost pozivov imamo s svih krajev,

kot i svako lito. Naravno ni mogal du„iskopali“ da daje ritam našim tanco-

ploče, odličja, koje je selo dobilo za

održavanje hrvatskoga identiteta i kultu-

U aprilu smo tri nastupe imali, a prvi

ali na žalost muči nas isti problem kot

sajmu Sv. Jurja dali edan cilovečernji

nastupi. Zato dragi mladići, ako imate

naši selski umjetniki, Ildika i Feri Hogya

do odtirali u Kermend, kadi smo na

dilate u slobodnom vrimenu, priklju-

dobili smo isto i svoje petroviske žgano

nezaboravni doživljaji!

(Gyula Palkovits, Robert Filipovits, Rudolf

dva su na isti dan spali. 20-oga smo na
koncert u Škanzenu, a zatim smo hudobrovoljnom balu Kermendskih husarov razveselili publiku, a oni nas

ljubavnim gostoprimstvom. 27. aprila

svenek: malo je dičakov i na probi, i na

preveć energije i ne znate što neka
čite se folklornoj grupi, čekaju vas
[aha]

re. Svoje produkte i dobre pogačice su i
donesli u Bortu. Da cila bude slika o selu

(József Harangozó), vino iz naše gorice

Geosits, Istvan Geosits, Petar Temmel) i
šudljice (Kovács Sándorné, Kapitár Im-

réné).

Program je dural cil dan, na pozornici

su se predstavile folklorne grupe, tancoši

i tamburaši, med njimi i naši tancoši,

članovi HKD Gradišća, koji su dva tance

pokazali. Po folklornom programu su na

koncertu guslali petroviski tamburaši

Koprive, Pannonix iz južnoga Gradišća i
legendarna grupa Srebrna Krila.

Gdo je došal na sajam i malo se razgle-

dal, vidil je da imamo potencijala mi Hrvati u Gradišću, samo moramo oš bolje

skupa držat i čuvat naš materinski jezik i
Fotó: Horváth Tímea

kulturu.

[Rajmund Filipović]
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Európa, megérkeztünk!

Testvértelepülési találkozó • Szentpéterfa, 2013. május 30- június 2.

A

z „Európa a polgárokért” program keretében került megrendezésre Szentpéterfán az „Európa, megérkeztünk!” elnevezésű rendezvénysorozat. A négynapos programra Ausztriából, Horvátországból és Szlovéniából érkeztek vendégek, hogy a település iskolásaival és tűzoltóival együtt
ünnepeljenek.
A projekt keretén belül egy rajzpályázat is kiírásra került „Európa gyerekszemmel” címmel. A partneriskolákból
több száz rajz érkezett, s a szakmai zsűrinek nehéz dolga volt az elbíráláskor.
Szebbnél szebb rajzokban gyönyörködhettek a rendezvény látogatói négy
napon keresztül. Külön öröm számunkra, hogy a horvát gyerekek mellett a mi diákjaink közül is vannak dobogósok: Tóth Meláni, Timár Laura,
Palkovics Eszter.
A program megnyitóján a település
polgármestere, Skrapitsné Jurasits Ágnes mellett a Vas Megyei Közgyűlés
nemzetiségi ügyekkel foglalkozó tanácsnoka, Kerekes Ferenc Béla is köszöntötte a résztvevőket. Az iskolások
számára rendezett vetélkedőn a versenyzők számot adhattak az uniós ismereteikről és eddigi tanulmányaikról.
Reméljük, sok újat is tanultak a feladatokból. Gratulálunk a szentpéterfai iskolások győztes csapatának!
Nagy élményt nyújtott minden résztvevőnek a pénteki közös kirándulás,
de felejthetetlen volt a Vasfüggöny Múzeum meglátogatása is. A gyerekek történelmi ismereteikhez kaptak sok új és
érdekes információt, a felnőttek pedig
felidézték a gyerekkori emlékeiket.
A kirándulás ideje alatt 9 csapat versengett a legjobb pörkölt elkészítésében. A hozzáértő zsűri végül Paukovits
Tibor szarvas pörköltjét ítélte a legfinomabbnak. Az esti folklórműsorban
az iskola és a település valamennyi
kultúrcsoportja megmutatta, hogy milyen gazdag a hagyományok ápolása
a falunkban. A program kiemelkedő
színfoltja volt a pinkovaci férfikar és a
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gencsapáti hagyományőrző csoport
fellépése. Nagy sikere volt a magyar
táncháznak, és természetesen önfeledten szórakozott mindenki a bálban,
ahol a Chungam zenekar húzta a talpalávalót.
A szombati napot egy kicsit ünnepélyesebbé, hivatalosabbá tette a tűzoltóknak szervezett szentmise, a felújított
zászló és szerház, valamint a tűzoltóautó megszentelése. Az ebéd alatt a
táplánszentkereszti fúvós-, majd a helyi Koprive zenekar szórakoztatta a
vendégeket. A délutánra tervezett
sportvetélkedőt az időjárás kissé megtréfálta, de ettől függetlenül a résztvevők nagyon vidám órákat tölthettek el
együtt, kipróbálva saját ügyességüket.
A vetélkedő ideje alatt a kultúrházban politikai fórumot szerveztünk a
testvértelepülések képviselőinek. Leo
Radaković, Güttenbach-Pinkovac polgármestere mondta el elsőként saját
tapasztalatait az uniós tagságról. A beszámolót kiemelt érdeklődéssel fogadták horvát vendégeink, akik július 1-jén
csatlakoznak az európai közösséghez.
A szakmai fórum után Fodor István, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerületének
igazgatója mondta el, hogy mennyire
fontosnak tartja egy iskola életében a
nemzetiségi identitástudat megőrzését, és üdvözölte az együttműködési
megállapodások aláírásának lehetőségét. A Szentpéterfai Horvát-Magyar
Kétnyelvű Általános Iskola megújította immár közel 30 éves együttműködését a donja zelinai iskolával,
együttműködési megállapodást kötött
a šenkoveci általános iskolával. Rajtuk
keresztül bekapcsolódott az együttműködésbe a szlovéniai Globoko település iskolája és a horvátországi Laduč
Gyermekotthon is. Szentpéterfa község
önkormányzata is megújította együttműködési megállapodását Donja Zelina és Pinkovac településekkel.
A Szentpéterfai Önkéntes Tűzoltóegyesület együttműködési megállapo-

dást írt alá Staro Petrovo Selo, Šenkovec és Dubravice települések önkéntes
tűzoltó-egyesületeivel.
A nap folytatásaként Vujity Tvrtko
várta az érdeklődőket a „Pokoli történetek” című közönségtalálkozóra. A színházterembe nem is fértek be az érdeklődők. Az esti programot sem fogadta
kisebb lelkesedés, mint a nap többi
rendezvényét. Szombaton este hatalmas ovációval köszöntötte a közönség
a magyarországi horvát lányokat, akik
a szépségversenyre érkeztek. Nagy
örömünkre a zsűri szavazatai alapján
a szentpéterfai Tóth Evelin vállára került a szépségkirálynői szalag. A második udvarhölgy is helybeli lány lett,
Haklits Eszter. Mivel jól ismerjük őket,
tudjuk, nemcsak szépek, okosak is!
A lányok bemutatkozását a szintén
szentpéterfai születésű énekes, Erik
koncertje színesítette, a programot pedig profi módon vezette a televízióból
ismert Kiss Orsolya és Vujity Tvrtko. A
megmérettetést követően levezetésként
ismét bállal zártuk a napot, ezúttal a
Pinkica zenekar közreműködésével.
Vasárnapra ugyan az energiánk már
kezdett fogyni, de a lelkesedésünk még
nem. A délelőttöt ünnepi szentmisén
töltöttük, majd Felsőcsatárra, a közeli
horvát településre vezetett az utunk.
A közös ebédet követően azoknak volt
lehetősége a Vasfüggöny Múzeum
megtekintésére, akik pénteken a múzeum kapacitása miatt nem fértek be.
A rendezvény lebonyolítását követően nagyon sok visszajelzés érkezett
a résztvevőktől. A visszajelzések megerősítettek minket abban, hogy érdemes volt időt és energiát szánni az előkészítésre, a szervezésre és a lebonyolításra. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki önkéntes munkájával segített
abban, hogy a több száz vendég élményekkel gazdagodva távozzon tőlünk.
A program valóban európai színvonalú volt, ezért büszkén vállalhatjuk az
általunk választott szlogent: „Európa,
[Paukovitsné Horváth Edit]
megérkeztünk!”
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EUROPA, STIGLI SMO! • EURÓPA, MEGÉRKEZTÜNK!

Fotó: Horváth Tímea
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IZLET • KIRÁNDULÁS

Izlet • Sarajevo-Mostar-Međugorje

P

edesetimi smo se 11-oga aprila
uvečer ganuli na izlet u Bosnu i
Hercegovinu. Nigdor se ni kasnil, tako
se naš lipi autobus mogal točno kol deseti ganut. Organizatori su nas večkrat
pitali, imamo li svi naše dokumente za
putovanje. Na žalost nek na granici se
izvidlo da si je naša edna putnica ostavila doma putovnicu. Tako smo za
dvama manje prekoraknuli harvatsku
granicu.
Pokidob je polnoči minulo, tišina je
sve vekša nastala u autobusu, največimi su zaspali. Bilo je, ki nisu mogli zaspat, njim se pak glava drugi dan po
bilom danu obišovala. Al ni se moglo,
i ni bilo vridno spat, kad nas je lipota
prirode – brigi, doline i rijeke – očarala. Jako smo se čudili da su hiže, vartli,
varčaki kol hiž jako lipo uređeni bili, a
uza rijeku Bosnu skroz je bilo puno
smetlja.
Ujtro smo zašli u Sarajevo, kadi nas
je čekala edna mlada, simpatična vodička. Pokazala nam je znamenitosti
grada. Veliki doživljaj je bilo to vidit,
kako se mišaju tri kulture vjere, muslimanske, židovske i katoličanske. Med
doživljaje se računaju i dobri čevapi,
dobro pivo i dobar sladoled.

Fotó: Timár Dániel
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Podnoč smo si zauzeli mista u lipom
hotelu Hollywood. Hiže su bile jako
komotne. Ne dalko od hotela, izvan
varoša je izvor rijeke Bosne. Tamo se
moglo zajt na kalesu, al na bicikljinu.
Zvanaredna lipota nas je čekala, kod
kad bi bili vidli Plitvička jezera u malom.
U hotelu nas je pri bogatoj večeri zabavljala prava bosanska mužika, večimi od nas su do polnoči mulatovali.
Drugi dan ujtro nas je ur vodič čekal
pred hotelom. Od njega smo čuda sega saznali od boja, od toga kako su to
strašno vrime sami ljudi preživili. Put
nas je dalje vodil do Visokoga, do jedine piramide u ciloj Europi. Imali smo
veliku sriću da nam je od arheološkoga iskopavanja sam voditelj projekta
daržal predavanje. U njegovom društvu su bili dva glumci iz serije Sulejman. Napravili su se skupni kipici,
pokidob je u našoj grupi bila i Teta
Mona iz Arizone i nje velika rodbina.
Put nas je dalje peljal s našimi ljubeznimi šoferi u mali grad Mostar, ki
je poznat po njegovom starom mostu.
I priroda i svaka zidina privlaču oči
človika, da gleda i gleda. Centar varoša s mostom je baština svitske kulture.

Iz Mostara smo se odvezli k izvoru
rijeke Bune. Skroz smo imali lipo vrime, al ovde nas je ulovila godina. Bili
smo mokri od glave do pete. Al zato
ništ, imali smo dos curečega antibiotikuma protiv prehladjenja i bacilov.
Premoknuti i gladni smo zašli u Međugorje. U pansionu Rosanda su nas
gospodari s dobrom večerom čekali i
brinuli su se za to, da nam sve ugodnije bude. U večer ni bil program organiziran, al po maru smo se svi našli
pred kipom Marije, ki stoji pred
crikvom. To je bilo vrime, da smo se
mogli „sami“ obarnut s našimi prošnjami, zahvalnošćom k Majki Božjoj.
Dan se zopet maru podužil. Ur su dvi
vure minule, kad je tiho nastalo u pansionu. Ujtro smo po ranoj maši prošli
na mali brig. Veseli smo bili da smo i
onde mogli pozdravit Mariju s jačkami
i molitvami. Zatim se u „Holly“ bolta
moglo kupit i dare za naše domaće.
Po obidu smo se – po jako bogatom
programu – ganuli k domu. Čuda lipoga smo vidli i preživili, oš i na ednoj
svadbi smo jačili mladomu paru. Lipo
zahvalimo organizatorom, Hrvatskoj
samoupravi ovo putovanje i ur teško
čekamo novi izlet.
[Judita Handler]
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PO STAZA NAŠIH STARIH • ŐSEINK ÚTJÁN

O

va povorka je simbolična, jer
predstavlja jedinstvo Hrvata u
vrimenu i prostoru. Pokušaj da se čuje
stara rič naših pradjedova je isto simbol štovanja starine, tradicije, koja izvire iz života i jedini je pravi izvor,
kojemu se uvijek vrijedi vratiti i iz njega crpiti.
Želimo povezati ljude, krajeve, institucije, društva. Prvenstveno ljude, jer
će ljudske veze biti zalog, da će veza
opstati, da će se jezik koristiti, čuvati.
Tražimo put, tražimo načine, tražimo odgovore. To je jedno od svrha
zašto smo krenuli na put. Na putu se
događaju čudne stvari!
„Po staza naših starih“ Projekt je zamišljen kao promocija ideje o zajedništvu svih grana Hrvata i da tu ideju
znamo i realizirati.
Kako smo bili rašicani u povijesti, na
sve strane, kako smo se mučili u nemili časi i pogibelji, a još nas vsenek
ima! Prik ovoga putovanja ćemo si biti
još bliži i niti veći cilji nam neće biti
nedostižni. Svaki dan ćemo biti na već
mjesti, a završavamo s većim koncertom, s nastupači iz okolnjih mjest, s
gosti i nastupom naše ekipe – kade
imamo mlade iz 4 zemalj, simbolično
i tako povezane – feštom do zore:
1. Rogoznica
2. Sinac
3. Otočac
4. Ogulin
5. Rude
6. Markuševec
7. Čakovec
8. Petrovo Selo – 8. juli
9. Hrvatski Židan
10. Mjenovo
11. Koljnof
12. Uzlop
13. Hrvatski Jandrof
14. Kemlja

Budimo gizdavi ča imamo! Čuvajmo
si našu lipu rič, naše navade, našu
hrvatsku dušu!
[dr. Franjo Pajrić]
•

•

•

Kedves Olvasó!
Örülünk és jó érzéssel tölt el bennünket, hogy ily módon kapcsolódtál
be „Őseink nyomdokain” projektünkbe.
Célunk az időbeni visszatekintés, az
őseink iránti tisztelettétel és évfordu-

lós megemlékezés mellett az, hogy jobban megismerjük egymást, összekapcsolódjunk a jövőbeli jobb együttműködés reményében, és ha kell, kiálljunk a
közös célok megvalósítása érdekében.
Ez az év fontos számunkra, a gradistyei horvátok számára, hiszen 480 éve
annak, hogy a horvátok (őseink) tömegesen áttelepültek mai vidékeinkre.
Utazásunk alatt azonban elsősorban a
fiatalok megszólítására törekszünk. Tőlük akarunk új ötleteket, kezdeményezéseket hallani. Biztos vagyok benne,
hogy horvátországi és bosznia-hercegovinai barátainkkal karöltve mi a három
országból (H, A, SK) sokat tehetünk a
jövőben, úgy, hogy nyelvünknek funkciót adunk, hogy használják egyre többen, így megőrizve az utókornak.
Ezen az útvonalon sok település már
eddig is talált magának partnert. Uta-

zásunknak köszönhetően még közelebb kerülünk egymáshoz, így aztán
nagyobb célok sem maradnak elérhetetlenek számunkra.
Különösen örülünk annak, hogy utazásunk szimbolikusan is a tengerről indul, hiszen a tenger a horvát lélekben
mindig valami szépet és jót hordozott.
A július 1-jén induló menet során
minden nap több helyen fogunk majd
megfordulni, de az estéket mindenütt
nagy programmal – amelyet a környék
együtteseivel közösen rendezünk meg
4 ország fiataljait felsorakoztatva –,
reggelig tartó bulikkal fejezzük majd
be.
Szentpéterfára július 8-án, hétfőn
estefelé érkezünk ötven fős, lovas csapatunkkal, hogy a kultúrház udvarán
közösen ünnepeljünk a helyiekkel.
[dr. Pajrits Ferenc]
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CRIKVENE VISTI • EGYHÁZI HÍREK

Egyszázötven

A

százötven év mint összetartozó
fogalom ismerős a magyar történelemben: ennyi ideig volt hazánk jó
része török uralom alatt. Évszázadok
távlatából nem is olyan nagy idő, mert
nem akkor éltünk.
Százötven éve, 1863-ban még lovas
szekerek járták a falu akkori utcáit, s
az autógyártás csak a nagynevű feltalálók gyerek-, illetve ifjúkorát idézi,
akik azóta márkaneveikben élnek tovább, s továbbfejlesztett találmányaik
a használóik mindennapos eszközeivé
váltak mára.
Százötven év: ennyi telt el azóta,
hogy az ősök, Szentpéterfa népe és akkori elöljárói lerakták a kápolna alapjait. Tudvalevő, hogy most a nagytemplom búcsúját, nevezetesen Szent Pétert
és Pált ünnepeljük, mégis essen pár
szó a „kistestvérről” is. Hiszen a korabeli fogadalom szövegét érdemes nemcsak a kápolna, hanem a nagytemplom, a kő- és fakeresztjeink, egyéb egyházi emlékeink, de különösen is a község hitélete kapcsán újra felidéznünk
és megszívlelnünk:
„Fogadalom! Mi, Szentpéterfa község alulírott elöljárói, ezen fogadalommal az egész község nevében elkötelezzük magunkat – az egyén a közösségért és a közösség az egyénért –,
hogy ezt az általunk felépített kápol-
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nát, oltárával és mindennel együtt,
ami hozzá tarozik, mindenkor jó karban tartjuk, mely gondoskodást és kötelezettséget utódainkra is átruházzuk.
Ennek megerősítését községi pecsétünkkel igazoljuk.
1863. április 19. (aláírások)”
Tudjuk, mennyire könnyű rombolni,
valamit veszni hagyni, s milyen fáradságos és áldozatos bármit – házat, teret, utat, karriert, életművet – felépíteni vagy megalkotni. Így van ez a lelki
életünkkel is. A drága jó szülők, nagyszülők, tanárok, lelkipásztorok, keresztszülők, stb. fáradozása, energiája,
nevelése és jóra való ösztönzése évek
hosszú során válik életünk szerves,
meghatározó részévé, s olykor milyen
könnyen feledésbe is merül, pókháló
beszőtte szavak, buzdítások, példák
maradnak csak.
No de nem kesereghetünk, az elődök
is megírták: egyén a közösségért és közösség az egyénért! Álljanak itt Boldog
II. János Pál pápa szavai, amiket annak
idején svájci fiatalokhoz intézett: „Ma
is megtalálható ez a gyászmenet, valahányszor reménytelenség, kétségbeesés kap lábra, és ha titeket is elvakít a
fogyasztói társadalom illúziója, ha elhagyjátok az igazi örömet a mulandó
szórakozásért, továbbá ha közömbösség és felületesség vesz erőt rajtatok,
ha a rosszal és a szenvedéssel szemben kételkedtek Isten jelenlétében és

szeretetében, és ha a rendezetlen érzéki életben akarjátok az ember legmélyebb vágyainak éhét és szomját
oltani. Pontosan ilyen helyzetekben
jön hozzátok Jézus, úgy, ahogy a naimi
ifjúhoz lépett és megszólította: »Kelj
fel!« Nem közönséges beszédről van
itt szó! Ő beszél, az igazi világosság,
mely megvilágosít minden embert, az
igazság, mely szabaddá tesz. A kereszténység ugyanis nem egy kultúra, művészet vagy ideológia, hanem egy személy, egy jelenlét, egy arc, Jézus Krisztus, aki egyedül ad értelmet a teljes
emberi életnek.”
Keressük és tapasztaljuk meg 2000
[Tamás atya]
év után is!

Felhívás

Rajz- és makettpályázatot hirdet plébániánk abból az alkalomból, hogy a
kápolna idén 150 éves. A rajzokat vagy
a különféle maketteket augusztus 1-jéig kérjük a plébánián névvel ellátva leadni. Az alkotásokhoz bármilyen technikát, anyagot, ötletet fel lehet használni. A beérkezett alkotások készítői
között értékes nyereményeket sorsolunk ki. Az augusztusi kápolnabúcsút
szeretnénk ünnepélyessé tenni. Kiállítást is szervezünk ezen alkalomból,
amelyhez várjuk a kápolnáról készült
régi fényképeket, esetleges korabeli elbeszéléseket, történeteket a plébániára. Köszönjük előzetes együttműködésüket.
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VISTI OGNJOBRANSKOGA DRUŠTVA
AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYESÜLET HÍREI

dén végre befejeződött a tűzoltószerház 2009ben elkezdett felújítása. Az épület nagyon szép
lett, de a kertjében van még 2-3 napos tennivaló,
amelyet ugyancsak társadalmi munkában szeretnénk elvégezni. Tervünk még, hogy kaput csináltatunk az udvari részre is.
A lakosság és a vállalkozók adományaiból sikerült
vásárolnunk egy vízszállítós tűzoltóautót, amellyel
már komolyabb károkat is el lehet hárítani.
A régi zászlónkat egyrészt a gróf Erdődy család,
másrészt a lakosság adományaiból tudtuk megjavíttatni.
Köszönjük mindenki önzetlen segítségét, legyen
szó akár anyagi, akár fizikai hozzájárulásról.
A felújított szertárat és a zászlót, valamint az új
tűzoltóautót június 1-jén szenteltük fel. Erre az alkalomra meghívtuk Ják, Felsőcsatár, Vaskeresztes,
Velem, Egyházasrádóc, Vasalja, Pinkamindszent és
Ivánc tűzoltóit. Ausztria öt községéből voltak vendégeink, Horvátországból pedig Šenkovec, Dubravice és Staro Petrovo Selo képviselői tisztelték meg az
ünnepünket. A horvátok sok ajándékot is hoztak nekünk, aminek természetesen nagyon örültünk. Társaim nevében is írhatom, hogy emlékezetes napokat
éltünk át a vendégeinkkel.
Június 15-én, Iváncon tűzoltóversenyen vettünk
részt. A nők a 2., az új tagokkal kiálló férfiak 6. helyezést értek el. Köszönöm mindkét raj igyekezetét,
és biztatom a falu vállalkozó szellemű lakosait, férfiakat és nőket egyaránt, hogy álljanak be közénk
önkéntes tűzoltónak. Minden jelentkezőt szeretettel
fogadunk.
[Skrapits János parancsnok; Fotó: Horváth Tímea]

Fotó: Horváth Tímea
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Iszak Péter

Lágy szellő simogat...
Lágy szellő simogat,
körülölel a napfény,
a természet hívogat,
s ez felejthetetlen élmény.
Cirógatva altat el,
madárcsicsergése nyugtat,
hűs vizében merülünk el,
mely a gondok elől bújtat.
Mámorító pillanatok,
forró álmok és vágyak,
kicsit őrült gondolatok,
vele kézen fogva járnak.
Beleszédülve táncolunk
illataival párban.
S szárnyak nélkül szállunk
e féktelen nyárban!
Reményekkel ébredünk,
adunk - és kérünks emlékekkel fekszünk le,
hogy holnap újra visszatérjünk.

Nem újdonság számunkra, hogy a nagy horgászcsalád egyik sarja, Pataki Gábor,
egy 55 kg súlyú és 201cm hosszú harcsát fogott 2013. április 16-án éjjel a Rábán.
Nem csak a család, hanem a falu apraja-nagyja is csodájára járt a nagy halnak,
hiszen nem mindennapi látvány volt a horogra akadt példány.

III. SZENTPÉTERFAI SPORTNAP
2013. június 29. (szombat)
8.30–22.00, sportpálya
(Részletes program a kihelyezett
plakátokon)

Idei elsőáldozóink: Bosits Johanna, Bárdics Szabina, Handler Danica, Palkovics Lili, Asztalos Liána, Garger Zorán,
Horváth András, Szekér Milán, Varga Krisztián, Csordás Levente, Lanicsek Dávid, Dombi Márk
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

