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List Hrvatske samouprave
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat lapja
XX. 3. broj – Oktobar 2013. ● XX. évfolyam 3. szám – 2013. október

„Jesen šara i bogata…”

Fotó: Timár Dániel
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Fejlesztések:
• A Szentpéterfa és a környező osztrák térség szennyvíztisztítását végző
szentpéterfai szennyvíztisztító felújítását, korszerűsítését és kapacitás-bővítését szolgáló projekt műszaki átadása 2013. július 12. napján lezárult.
A fejlesztés 2013. július 24. napján
tartott záróünnepségén részt vett V.
Németh Zsolt, Magyarország vidékfejlesztésért felelős államtitkára, Harangozó Bertalan kormánymegbízott, Kovács Ferenc megyei közgyűlési elnök,
továbbá Nikolaus Berlakovich, Ausztria földművelésügyi, erdő- és vízgazdálkodási minisztere.
A projekttel kapcsolatos valamennyi
kifizetés 2013. július 31. napján teljesült, a kifizetéseket – részben a rendelkezésre álló hitelkeretigény, részben
saját források igénybevételével – előfinanszírozta az önkormányzat.
Az elszámolás során gondot jelent,
hogy az Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programban az ausztriai pénzügyi lebonyolításért felelős közreműködő szervezetnél tapasztalt szabálytalansági eljárás
miatt az Európai Bizottságnál elrendelték a „kifizetéseik ideiglenes felfüggesztését”. Ez azt jelenti, hogy a 2013.
februárban és júliusban esedékes, mindösszesen 150 millió forintot meghaladó, már elszámolt támogatás kifizetésére sem került sor.
Szentpéterfa Község Önkormányzata a finanszírozás biztosítására támogatásért fordult Tállai Andráshoz, Magyarország önkormányzatokért felelős
államtitkárához.
A projekt záró helyszíni ellenőrzésére október hónap elején kerül sor.
A képviselő-testület a Savaria Takarékszövetkezetnél fennálló, a beruházásokat megelőlegező kölcsönszerződésének átütemezését kérte. A kérelemnek megfelelően a kölcsöntőke
összegét csak a futamidő végén, vagyis 2014. május 14. napján kell megfizetni. A szerződés-módosításért az
önkormányzatnak nem kellett díjat fizetnie.
• Az önkormányzat által előfinanszírozott, a Szentpéterfa Községért
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Alapítvány által megvalósított Integrált Közösségi Szolgáltató Tér beruházásnak megtörtént a helyszíni ellenőrzése, amelyből hozzávetőlegesen 48
millió forint összeg került megelőlegezésre Szentpéterfa Község Önkormányzata részéről.
• A február hónapban bekövetkezett
káresemények miatt vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújtott
be az önkormányzat a Belügyminisztériumhoz. A benyújtott igényt 70 százalékos támogatási mértékkel a Belügyminisztérium támogatta.
Az önkormányzati utakban és a hídban bekövetkező károk helyreállítására vonatkozóan a képviselő-testület
vállalkozási szerződést kötött a Borostyánkő Út Kft-vel az alábbi munkálatok elvégzésére:
1. Szabadság u. – kátyúzás, kétrétegű felületi bevonat (480 m2), padkarendezés, híd parapetfaljavítás,
2. Március 15. tér – kátyúzás, kétrétegű felületi bevonat (140 m2)
3. Petőfi Sándor u. – kátyúzás, felületi bevonat (100 m2).
• A képviselő-testület pénzügyi lehetőségeinek függvényében vizsgálja
a település rossz állapotban levő belterületi útjainak (Zrínyi utca, Bajcsy-Zsilinszky utca) felújítási lehetőségeit.
• A közvilágítási lámpatestek karbantartására és javítására vonatkozó
szerződésének lejártát követően ajánlatot kért a Villkász Kft-től (9700 Szombathely, Mérleg utca 1/A) és az eddigi
szolgáltatást végző EH Szer Kft-től. A
két cég közül a képviselő-testület a
VILLKÁSZ Kft. kedvezőbb mértékű
árajánlatát fogadta el 1.650 Ft +ÁFA
lámpatest/év összegben.
Egészségügyi ellátás:
• Szentpéterfa, Pornóapáti, Horvátlövő és Vaskeresztes települések háziorvosi ellátását 2013. augusztus 1. napjától dr. László Eszter doktornő végzi,
aki a szentpéterfai orvosi rendelő épületében levő szolgálati lakás bérlőjeként bérleti szerződést kötött az önkormányzattal.
• A szentpéterfai háziorvosi szolgálati lakásban és az orvosi rendelőben a

legszükségesebb felújítási munkálatokat – a felújítási igény előzetes egyeztetésével – a doktornő hajlandó elvégeztetni, a lakásbérleti szerződésben
meghatározott bérleti díj beszámításával.
Rendelési idő Szentpéterfán: Hétfő:
11.30–13.30; Szerda: 8.30–10.30; Csütörtök: 17.00–19.00; Péntek: 10.15–
11.45
Dr. László Eszter háziorvos telefonszáma: 06 70/941-9101
Társadalmi szervezetek:
• A Szentpéterfai Tűzoltó-egyesületnek sikerült értékesítenie a használaton kívüli tűzoltóautót 190.000 forintért, tekintettel arra, hogy a gépjármű
forgalmi okmányai a polgármesteri hivatal nevén voltak, ezért a pénzeszköz
a tűzoltó-egyesületnek a működtetéséhez szükséges feltételek biztosítására
átadásra került.
• Szentpéterfa Község képviselő-testülete a Szentpéterfai Sportegyesület
társasági adóhoz kapcsolódó, pályázaton elnyert 6.683.918 forint összegű beruházásához szükséges 2.950.231 forint
önrészt biztosítja.
A pénzeszköz átutalására az önkormányzat jelentős mértékű beruházási
kintlévőségei miatt még nem került
sor.
A településrendezési terv felülvizsgálata:
• Szentpéterfa Község Képviselő-testülete 2013. március hónapban adott
megbízást a szombathelyi MODULOR
Kft-nek a település rendezési tervének
felülvizsgálatára. A település első rendezési terve az 1999. évből származik,
a jogszabályi előírásoknak megfelelően 10 évente kell felülvizsgálni és aktualizálni, tehát a korábbi terv aktualizálása már esedékessé vált. Szentpéterfa Község Képviselő-testülete április
hónapban tett felhívást közzé a település lakosságának a rendezési terv módosításával kapcsolatos vélemények,
elképzelések összegyűjtésére. A megfogalmazott javaslatok alapján a településrendezési terv módosításával
érintett szakhatóságok részére az ún.
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településrendezési döntés képviselőtestületi határozat formájában került
kiküldésre. Ennek egyeztetését követően készül el a rendezési terv végleges
változata, amely közszemlére tétel és
ismételt hatósági egyeztetést követően
kerül a képviselő-testület részéről elfogadásra, várhatóan 2013. év végén.
A képviselő-testület és a lakosság részéről az alábbi észrevételek érkeztek,
illetve kerültek beépítésre a településszerkezeti terv, a szabályozási terv és
a helyi építési szabályzat módosítására:
» A község keleti oldalán a temető területe a folyamatban lévő telekalakítási eljárással összhangban a 216/8 és
0216/9 hrsz ingatlanokat érintően módosul.
» A 02616/9 hrsz telek nyugati része
zöldterületből általános mezőgazdasági területbe kerül – megteremti a lehetőséget a ravatalozóépület korszerűsítésére, bővítésére, a temetőhöz vezető
úton kerékpárút, pihenőhelyek kialakítására, esetlegesen kálvária kialakítására.
» A Pinka mentén a 432-466 hrsz
tömb nyugati oldalán lévő 552/3 hrsz
(0,57 ha) jelenleg zöldterületnek jelölt
ingatlan a Petőfi Sándor utcai érintett
lakótelkek részére kerül felosztásra, a
védtöltés mentén új 6 m-es út elhagyásával.
» A 012/2 és 012/8 hrsz ingatlanok
zöldterületi szabadidő területből különleges beépítésre nem szánt szabadidő területbe kerülnek átsorolásra.
» A 0193/2 hrsz vagy 0106/2 hrsz
ingatlanokon bejegyzett szemétlerakó,
illetve anyagbánya területet hulladékudvarként kívánják hasznosítani, esetlegesen szelektív hulladékgyűjtést szolgáló konténerek elhelyezésére.
» A 017 hrsz út Monyorókerék (Eberau) és a 0149 hrsz út Harasztifalu irányába kerékpáros útvonalként kerül
kijelölésre.
» A 384/1 hrsz ingatlan – volt határőrségi őrs területéből – településközpont vegyes terület kerül kijelölésre –
ennek célja, hogy bármilyen közösségi, idegenforgalmi célra lehessen hasznosítani az ingatlant.

» A 433 hrsz árok helyett új árok létesül a 431 hrsz út mentén. A kialakult
állapothoz igazodóan kell a vízgazdálkodási területet javítani és a közlekedési terület részeként jelölni.
» A 0134 hrsz és a 0133/1–3 hrsz ingatlanokon kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület helyett a használatra
jellemző különleges mezőgazdasági
üzemi terület kerül kijelölésre.
» Az új lakóövezetben a házak szabadon, bárhová épülhessenek a telken,
az utca nyugati oldalán a keskeny telkek összevonásával még egy utca esetleges kialakítására biztosíthatnak
lehetőséget.
» A település keleti részén található
major területen mezőgazdasági és ipari
felhasználásra is lehetőséget adnak.
» A rendezési tervben a helyi keresztek önálló helyrajzi számon való feltüntetését is lehetővé teszik.
» A volt határhoz és az egykori átkelőhöz kapcsolódó rendezési tervben
előírt korlátozások feloldásra kerülnek.
Köznevelési feladatok:
• Július 1. napjától a kiírt intézményvezetői pályázat eredménytelenségét
megállapítva – nem érkezett pályázat
– Hoósné Milisits Zsuzsanna helyett
Geosits Andrásné látja el az óvodai intézményvezetői feladatokat 1 évre történő megbízással.
Közös Önkormányzati Hivatal működtetése:
• Az aljegyzői pályázat eredményeként az aljegyzői feladatokat Szentpéterfán 2013. szeptember 16. napjától
dr. Gáspár Mónika látja el.

Kommunális feladatok:
• A település kommunális helyzetével összefüggésben felmerült problémák (illegális törmelék elhelyezés) miatt továbbra is kötelező nyáron (április,
május, június, július, augusztus, szeptember, október) a hetenként, télen (november, december, január, február, március) a kéthetenként történő szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevétele.

• A köztemető körüli területen történő illegális hulladék elhelyezésének
megszüntetésére kamera elhelyezését
határozta el a képviselő-testület.
• A temető körüli kommunális feladatok vonatkozásában az alábbi szabályok alkalmazását tartja indokoltnak:
» a régi sírkövek bontását a polgármesteri hivatalban történő előzetes bejelentéshez köti a sírkőmaradványok
illegális elhelyezésének megakadályozása miatt,
» új síremlék létesítése során a betonozási munkálatok elvégzésére a temetőn belül külön hely kerül kijelölésre.
» Szentpéterfa Község Képviselő-testülete a ravatalozó épületének korszerűsítése vonatkozásában döntött arról,
hogy a tervek véglegesítését követően
az épület létesítésére vonatkozó engedélyeztetést megkezdi. A képviselő-testület pályázati forrás igénybevételével
kívánja a beruházást megvalósítani.
2013. október 1-jétől a Szentpéterfa,
Alkotmány u. 103. szám alatti szociális
bérlakás bérbevehető. A beérkezett kérelmekről a szociális bizottság javaslat
alapján a képviselő-testület 2013. október 3. napján tartott ülésén döntött.
Állategészségügyi ellátás:
• 2013. október 19-én (szombaton)
délelőtt 9 órától 11 óráig az önkormányzati hivatal udvarán eboltás lesz.
Rendezvényeink:
• 2013. szeptember 28. Falunap
• 2013. szeptember 29. „Itthon vagy!
– Magyarország, szeretlek!” programok

[Dr. Linhárt Gábor jegyző,
Dr. Gáspár Mónika aljegyző]

Anyakönyvi hírek

Halálozás: Geosits Andrea; Szoldatits
Lászlóné, szül: Vörös Erzsébet
Születés: Németh Julianna és Franz
Sigfried Haas első gyermeke: Bruce
Franz (Alkotmány u. 125.)
Házasság: Skrapits Kitti és Mersits Tamás; Temmel Anasztázia és Vámos Ferenc; Szabó Bernadett és Paukovits András; Jurasits Viktória és Kolnhófer Róbert; Desics Hajnalka és Udvari Dániel

Oktobar 2013. ● Petroviski Glasnik ● 3

04-05 iskola_Layout 1 2013.10.15. 13:44 Page 1

N

ŠKOLSKE VISTI • ISKOLAI HÍREK

a početku školskoga lita smo –
zahvaljujući darom što smo dobili – s vekšom voljom začeli svakidašnje dilo u školi.
79 školarov i 15 školnikov imamo
sve skupa u školi. Ovo lito se čudašto
izminulo u žitku svake škole, i to najveć u 1. i 5. razredu.
Naša dica jur od početka septembera idu na naticanja ne nek iz športa,
nego i iz drugih predmetov. 12 dice se
pripravlja na naticanje Naković, što će
na kraju oktobera bit u Koljnofu.
Na žalost najteže moremo financirati
putne stroške, al vik si najdemo pomoći. Čuda nam pomaže da se u školi
moru sabirat stare novine i papir, i
vako nam dojde maru pinez nutra.
Na srid oktobera smo pozvani u
našu novu partnersku školu u Šenkovec, na Dan kruha. Dva tajdne kasnije
idemo u Sambotel na slavističku konferenciju. Na sidvi priredba te se naši
školski tamburaši predstavit.
Od početka do kraja školskoga lita
imamo čuda programov, al najvažnija
je za svakoga školara učnja, za što pra-

haju čuda volje i strpljenja.
Istina da škola od ovoga lita sliši u
ruke države, al samouprava Petrovoga
Sela nam i sad jako čuda pomaže, za
što smo jim jako zahvalni!

ahvaljujući projektu TÁMOP
3.1.4. ovo školsko lito nam je doneslo čuda darov u našu školu. Nij čuda takovih škol u okolici kot je naša –
imali smo veliku sriću kad su naše naticanje ocjenjivali i tako smo dobili 37
milijun forinti na razne programe, tabore, usavršavanja. Jako smo se veselili
da smo mogli kupit nove kompjutore,
stolce, mikroskope, jezični labor, filme,
labde pak čuda što, što ćemo hasnovat
u svakodnevnom žitku naše škole.
Polag toga nam je došal i jedan drugi
paket za šprot i gibanje kojemu smo se
isto tako jako veselili.
Gizdavi smo na to da ova naša mala
škola more pokazat kako se mora preživit teškoće i pomoću naticanja najti
pineze za naše djelovanje.

zadban címmel. Az innovatív iskolafejlesztés pályázatán több mint 37 milliós
támogatást sikerült elnyerni. Ennek
egy része különböző programok (például nyelvi és öko-táborok, vetélkedők,
sportkirándulások, egészségnapok,
úszásoktatás) megvalósítására fordíthatók. Komoly összeg jutott a pedagógusok továbbképzésére is, de nem elhanyagolható az a tény sem, hogy az eszközbeszerzésre közel 7 millió Ft támogatás jutott. A nyári szünet remek alkalmat nyújtott az eszközök megrendelésére, így az új tanév szebbnél szebb
és hasznosabbnál hasznosabb ajándékokkal várta a diákokat. A szállítmányban székek, asztalok, számítógépek,
interaktív tábla, nyelvi labor, mikroszkópok, távcsövek, digitális tananyagok, CD lejátszók, idegen nyelvű filmek és más hasznos eszközök voltak.
Ezekkel az eszközökkel az iskola eszközellátottsága már-már irigylésre méltóvá vált – legalábbis a kistelepülési iskolák között. Az interaktív táblák szá-

A

[Edita Horvath-Pauković ravnateljica]

• • •
z új tanév kezdetén – a rengeteg
új eszköz beszerzésének köszönhetően – sokkal vidámabban vártuk a közös munkát, mint máskor.
78 tanulóval, 12 főállású pedagógussal és 3 fő óraadóval kezdtük meg a
sok-sok változást hozó tanévet. Az új
köznevelési törvénynek köszönhetően
1. és 5. osztályban kötelező például a
hittan- és az úszásoktatás.
13 első osztályos várta izgatottan,
milyen is lesz majd a suliban – úgy vélem, eddig jól megbirkóztak az akadályokkal. Időközben a nyolcadikosok
létszáma is bővült, így most már 79 tanulónk van.
A tanévkezdés után korán megkezdődtek a versenyek. Túl vagyunk már
a focin, a kézilabdán, a közlekedési ismereteken. Október végén 12 tanuló-

val ismét részt veszünk a Nakovich
szépkiejtési versenyen, Kópházán.
Sajnos egyre nehezebb megoldani az
utazás költségeit, mert az állami fenntartásban csak az országos versenyeken való részvételt fizetik. Szerencsére
a papírgyűjtésben nemcsak osztály
szinten, hanem iskolai szinten is részt
veszünk, ezért mindig akad egy kis
plusz pénz, amit felhasználhatunk.
Október közepén a senkoveci testvériskola meghívására a tamburásokkal készülünk meglátogatni az ottani
iskolát, majd ugyanez a csapat a 10.
Szlavisztikai konferencia megnyitóján
lép fel október 25-én Szombathelyen.
Természetesen a programok mellett
a tanulás a legfontosabb feladata mindenkinek. Reméljük, hogy a tanév végén mindenki elégedett lesz az eredménnyel. Ehhez csak szorgalomra és
kitartásra van szükség.
Az állami fenntartó mellett a tanulás
körülményeinek biztosításában számíthatunk a helyi önkormányzat segítségére is, amelyet ezúton is köszönünk.

Tanévkezdés többmilliós eszközbeszerzéssel

Z

I

[Edita Horvath-Pauković ravnateljica]

• • •
skolánk azon kevés, de szerencsés
intézmények közé tartozik, amelyek sikeresen vettek részt a TÁMOP
3.1.4. pályázatban Kisiskola a XXI. szá-
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[Paukovitsné Horváth Edit igazgató]

ma – ezek jelenleg a legmodernebb oktatási eszköznek számítanak – az iskolában így 6 darabra emelkedett.
Örömünket tovább fokozta egy másik ajándékcsomag is: a Magyar Atlétikai Szövetség és a Semmelweis Egyetem közös szervezésében a múlt évben
a Kölyökatlétika-program keretében
az első osztályban testnevelést tanító
pedagógusok vehettek részt továbbképzésen. A képzésen való részvételnek köszönhetően iskolánkba megérkezett a 260.000 Ft értékű sportszereket tartalmazó csomag sok-sok labdával, mezekkel, bójákkal, ugrálókötéllel
és minden olyan sporteszközzel, aminek az iskolai testnevelésórákon nagy
hasznát vehetjük.
Összegezve a fentieket elmondhatjuk, hogy a mi iskolánkban már szeptember 1-jén karácsony volt, hiszen
ekkor vehették birtokba a gyerekek a
beszerzett eszközöket és berendezéseket.

[Paukovitsné Horváth Edit igazgató]
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Foto: Timea Horvat

Tini Galopp

2013. október 9-én iskolánk három 8. osztályos tanulója – Palkovics Blanka, Skrapits Róbert és Timár Anna
Zorica – Gombás Ágota tanárnő vezetésével a szombathelyi egyetem könyvtárában részt vett egy egésznapos
vetélkedőn. A feladatok érdekesek voltak. A város központjába versbe szedett útvonaltervvel és feladatokkal
indultak a versenyzők. A megoldáshoz szobrokat, emléktáblákat és múzeumi tárgyakat kellett felkeresniük. A városi séta után az egyetem aulájában három totót kellett
kitölteniük. A mi iskolánk TudáléKosok nevű csapata – a
19 közül egyedüli vidéki csapatként! – a 2. helyen végzett. Ez nagyon szép eredmény a csupa városi, nagy iskolákból érkezett tanulók között. A siker mellett ráadásul
egy nagyon kellemes és szép napot töltöttek tanulóink
a megyeszékhelyen.
Gratulálunk a három TudáléKos-nak!

A 7. osztály a nyelvi laborban

septemberu su naša dica u čistu, obnovljenu čuvarnicu došla najzad. Sad 32 dice imamo, a kasnije te još trimi dojt k

nam.
Našu dicu smo odnesli k zubaru u Sambotel, i ovde bi se rad
zahvalila svim onim ki su nas odvezli u varoš.
24. septembera smo imali sastanak za roditelje kadi su dobili
sve informacije o našemu programu.
28. septembera smo i mi imali jedan traktor na trgadbenoj povorki, dica su se jako dobro čutila. Dopodne su si mogli napravit
svega lipoga uz pomoć naših odgojiteljic i roditeljev, a kuharice
su cilo dopodne palačinke pekle za sve male i velike.
U oktoberu ćemo napravit kontrolu u velikoj grupi da pogledamo jesu li svi zrili za školu.
Ovde bi se rad zahvalila Roditeljskoj zajednici da nam je dala
pinez za igranje na dvoru.
28. oktobera će čuvarnica za dicu zaprta bit.
Željim našoj dici, roditeljem i svim ki za dicu dilaju, uspješno
dilo u čuvarnici.

I

[Ana Subić-Geošić]

• • •
ntézményünkben a nyári szünetben megtörtént az óvoda teljes frissítő meszelése, így gyermekeink friss, tiszta épületet vehettek birtokukba az új nevelési évben.
Jelenlegi gyermeklétszámunk 32 fő, amely az év folyamán 35
főre emelkedik.
Csoportelosztásunk a következőképpen alakult: 13 kiscsoportosunk, 10 középsősünk, 9 nagycsoportosunk van. A kiscsoport
óvodapedagógusai: Hoósné Milisits Zsuzsa és Geosits Andrásné,
a középsős-nagycsoportban pedig Závodi Vivien és Geosits Andrásné.
Gyermekeinkkel fogorvosi szűrővizsgálaton vettünk részt
Szombathelyen. Itt szeretnék még egyszer köszönetet mondani
azoknak a szülőknek, akik vállalták a kiscsoportosok autóval történő beszállítását. A Pinkamindszenti Polgármesteri Hivatalnak
pedig azért, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a személyszállító
kisbuszát. A középsős-nagycsoporttal autóbusszal utaztunk be.
Szeptember 24-én megtartottuk az idei nevelési év első szülői
értekezletét, ahol a szülők tájékoztatást kaptak óvodánk házirendjéről, valamint a várható – jelenleg még csak tervezett – szünetekről, nevelés nélküli munkanapokról és más aktuális teendőkről.
Szeptember 28-án részt vettünk a gyerekekkel a szüreti felvonuláson, ahol vidám délutánban volt részünk. Óvodánk dolgozói
részt vállaltak a falunap lebonyolításának munkálataiban is. Az
óvónők a szülők segítségével kézműves foglalkozást tartottak, a
többi dolgozó pedig a palacsintasütésben segédkezett.
Októberben kerül sor a nagycsoportosok iskolaérettségi szűrővizsgálatára, amely felmérés csak tájékoztató jellegű információt
nyújt az óvónő, valamint a szülő részére a gyermek fejlettségi
szintjéről.
Szeretnék köszönetet mondani a Szülői Közösségnek, amely
100.000 Ft-tal támogatta a (jelenleg még épülő) mászóvár felmerülő költségeit.
Itt jelzem a szülőknek az első nevelés nélküli munkanap dátumát: október 28. (hétfő).
Kívánok minden gyermeknek, szülőnek és munkatársnak az
idei nevelési évre jó együttműködést, sikeres nevelési évet.
[Geosits Andrásné mb. óvodavezető]
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Itthon vagy! Szentpéterfa, szeretlek!
A
z osztrák-magyar határ mentén,
a Pinka-folyó s a vele szemközti
dombok ölelésében, festői környezetben, egy ezerlelkes kis faluban szeptember utolsó hetében lázas készülődés
zajlik. A közösség szeptember havát
kétnapos hétvégi ünneppel, a falu apraja-nagyját csalogató szüreti fesztivál
ígéretét hordozó programokkal szándékozik búcsúztatni. A kívülálló az
előkészületekből vajmi keveset lát, ám
amikor felvirrad az utolsó szeptemberi szombat, megpezsdül a falu.
A délelőtt a gyermekeké. Csillogó
szemmel, lelkesen faragják ki a tökök
gömbjeiből a látványos maszkokat, figurákat. Rajzolnak, krétáznak, örvendeznek a kezük alatt formálódó ábráknak, alakoknak.
Mire a delet kongatják, elkészülnek
az alkotások, és a faluház udvarát belengi a vállalkozó kedvű főzőmesterek
által nagy műgonddal elkészített vadpörkölt és palacsinta illata. A közös
ebéden, mint egy hatalmas család, jóízűen együtt falatoznak a gyermekekkel a felnőttek is. Egy-egy gyors frissítő után beindulnak a felvonulási előkészületek. Előkerülnek a hét során
varrott jelmezek, díszruhák, készülnek
a maszkok, gyorsan rakják fel a szekerekre, traktorokra, pótkocsikra és min-

dennemű egyéb „vontatmányokra” a
dekorációkat, plakátokat, feliratokat.
A kultúrház környékén egyre nagyobb
a forgatag, formálódik a szüreti felvonulás. Rengeteg a jelmezbe öltözött
ember – mintha nem is élnének ilyen
sokan a faluban. Ez már nem szüreti
felvonulás, ez egy teljesen egyedi,
szentpéterfai karnevál.
A menet elindul. A hangulat leírhatatlanul vidám: sugárzik a jókedv nemcsak a lovasokról, de még a lovakról,
a gyermekek által nyergelt csacsikról
is. Pereg a dob, menetelnek a dobosok,
indul a nászmenet, lakodalmi muzsika és énekszó hallatszik, motorkerékpárok zúgnak, roller gurul utánuk,
vonul a „törp család”, a „nemzeti kenderbolt”, a boszorkányok, a mazsorettek, fiúk és lányok, gyermekek és idősek. Hangosak, nevetnek egymáson és
az egész forgatagon, hihetetlenül kitűnő az atmoszféra. A mosolyt nem lehet letörölni az arcokról. Az egész délutánt kitölti, mire a menet kimegy a
falu egyik végén álló egykori határátkelő épületéig, onnan a falu ellenkező
oldali végéig, s aztán vissza a másik
utcában a kiinduló pontig. Több százan mennek, szinte a teljes lakosság
vonul, aki pedig nem, az is ott nézelődik körülöttük. Csak a fekvő betegek,

Itt van az ősz, itt van újra...

Idén is megrendezésre került – immáron harmadik alkalommal – a falunappal egybekötött szüreti mulatság Szentpéterfán. A kissé változékony idő ellenére sokan ellátogattak szeptember 28-án a kultúrház udvarára, hogy kizökkenjenek a szürke hétköznapokból, és a falu aprajával-nagyjával ismét jól érezzék magukat. Délelőtt 9 órakor kezdődtek a tréfás vetélkedők, amiben felnőttek és gyermekek egyaránt részt
vettek. Hatalmas kacagás és zsivaj zengte be az udvart, mert éppen nyers tojás terült
szét a kezekben (esetleg a ruhán), vagy mert szaladni kellett a szomszédba pudingot
főzni. A kisebb gyermekek sem maradtak ki a jóból: kézműves foglalkozáson, arcfestésen, luﬁhajtogatáson vehettek részt, szamaragolhattak, a bátrak pedig motorra is
ülhettek a szentpéterfai és jáki motorosok jóvoltából. Senki nem maradt éhesen, hiszen
idén is ﬁnom pörköltet, halászlét főztek és palacsintát sütöttek a „falu szakácsai” –
köszönjük a közreműködésüket. Délután 3 órakor kezdődött a felvonulás a szokott
útvonalon. Hála a résztvevőknek, színes volt az idei mulatság is. Estefelé mókás zenés
műsor várta a gyermekeket, majd 9 órakor bál kezdődött, ahol a Chungam és a 30.
születésnapját ünneplő Riva zenekar szolgáltatta a talpalávalót és a jó hangulatot.
Szentpéterfa is csatlakozott az „Itthon vagy! – Magyarország, szeretlek” kezdeményezéshez, ezért vasárnap este 7 órakor ismét összegyűltünk, hogy meggyújtsuk a
Szent Mihály-napi őrtüzet, és együtt énekelve töltsünk el egy szép vasárnap estét,
melyre külön szeretettel hívtuk és vártuk a falu egykori és mostani zenészeit. Mivel
ez a nap is sikeres volt, úgy gondoljuk, jövőre is megrendezzük az estet.
Végezetül köszönjük a lakóknak, a résztvevőknek, a támogatóknak és a szervezőknek, hogy hozzájárultak a sikeres falunap lebonyolításához. Reméljük, mindenki jól
érezte magát. Jövőre megint találkozunk! [Kapitár Petra Anna]
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mozgásképtelenek maradtak otthon.
Alkonyodik, mire ismét megtelik a
faluház udvara, ahol gyermekműsor
mellett hirdeti ki a zsűri a délelőtti alkotóverseny eredményeit, s adja át a
díjakat a legszebb munkák készítőinek. Öröm, mókázás, gyermekdalok a
felnőttek és gyermekek ajkán, vidám
tánc a gyermekekkel. Az est pedig hajnalig a zenét, táncot kedvelő ifjúságé.
De nincs még vége a fesztiválnak.
Vasárnap estére a falu aktív és hajdani
zenészei – nem kevesen vannak – ígérnek kellemes hangulatú közös nótázást, a hagyományos horvát és magyar
dalok felelevenítését minden nótakedvelőnek. A rendhagyó kezdeményezés
célja nem titkoltan az, hogy az ifjabb
korosztály hallja, megkedvelje azokat
a régi dalokat, nótákat, melyeket az
idősebbek is saját szüleiktől, nagyszüleiktől hallottak, tanultak meg. A szervezők nagyon készültek. A régi dalszövegeket leírták, projektorral mozivászonra vetítették, hogy mindenki bekapcsolódhasson a nótázásba. A zenekar rendkívül vegyes hangszerelése
arról árulkodott, hogy különböző
együttesek tagjai jöttek össze, a zenészek korbeli eltérései ezt még inkább
kihangsúlyozták. A nóták, a dalok
mégis olyan egységben, olyan nagyszerűen, olyan összhangban szóltak,
mintha ez a zenekar mindig egy csapat lett volna. Mintha a daloló kedvű
idősek és fiatalok mindig egy családot
alkottak volna.
A tábortűz fényében csillogó szemekből sugárzott a jövőbe vetett hit és
reménység, miközben mindenki a magyar, a székely és a horvát himnuszt
énekelte. Szinte hallatszott a szívek
együtt dobbanása...
„Itthon vagy! Szentpéterfa, szeretlek!”
Most már mi is itthon vagyunk
Szentpéterfán, és szeretünk itthon
lenni.
„Megmondom a titkát, édesem, a dalnak:
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek”
(Babits Mihály)
[Dr. László Antal és Dr. László Eszter]
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Fotó: Dr. László Antal
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Fotó: Horváth Tímea és Dr. László Antal
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A Ljubičica kórus hírei

A

Petroviski glasnik júliusi kiadá-

zenekarral együtt – idén kórusunk is

sén, valamint – népdalokkal – a sátorbe-

tük az akkor előttünk álló feladatokat.

Július 24-én avatták fel falunkban a

lommal a Koprive közreműködésével.

fellépett.

sában felsorolásszerűen érintet-

Nos, ezek a nyár folyamán mind meg-

korszerűsített Pinka menti szennyvíz-

Június 29-én a községünkben vendé-

felelően horvát, magyar és német nép-

valósultak.

geskedő érdi horvát küldöttségnek ad-

végigszerepeltük a más években pihe-

dalokat adtunk elő.

miatt viszont nem volt mindig teljes a

tus 20-án közreműködtünk a kápolna

csoportok a kultúrház színpadán. A kó-

150 éves jubileumát ünneplő szentmi-

rus természetesen horvát népdalokat

énekelt. A vendégek nagy tetszéssel

Ilyen nyarunk még nem volt, hiszen

tisztító rendszert. Az alkalomnak megÉs az utolsó nyári fellépés: augusz-

tak bemutatkozó műsort a helyi kultúr-

li közös rendezvényen, mindkét alka-

nésre szánt időszakot. A nyaralások
kórus létszáma, de így is próbáltunk
helytállni. Reméljük, sikerült.

[Kocsis Jolán karvezető]

fogadták a táncosok, a zenészek és az
énekesek egyórás produkcióját.

Másnap, június 30-án a búcsúi nagy-

misén vettünk részt a Koprive tamburazenekar kíséretében, mert az újmisés
Kovács József atya – aki a gyakorlati
idejét Szentpéterfán töltötte –, korábban többször is megemlítette: szeretné,

ha tamburás misét tarthatna. Örömmel tettünk eleget a kérésének. Ugyanezen a napon, délután a visszacsatolási

emlékműnél gyülekeztünk a falubeliekkel, hogy fogadjuk a lovas hűség-

túra küldöttségét. A koszorúzás előtt

dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter szólt a megjelentekhez, kórusunk

pedig az alkalomhoz illő dalokat énekelt.

Július 6-án a szombathelyi Fő téren

rendezték meg a hagyományos horvát

napot, amelyen – a tánccsoporttal és a

Foto: Timea Horvat

C

KLUB PENZIONEROV • NYUGDÍJAS KLUB
sak pár mondatban jelentke-

nye, a filmvetítésből pedig megismer-

csolatban. Minden csendesebbre sike-

Szeptember végén ott voltunk a falu-

zünk az elmúlt időszakkal kap-

redett a tervezettnél, ezért halkan, de

tovább munkálkodtunk, a falu meg-

mozdulásain ott voltunk. Betegség,
amerikai „kirándulás”, vendégeink lá-

togatása – ezek kicsit visszavetették a
tevékenységünket. A vállalkozó ked-

vűekkel útra keltünk a celldömölki

Pákh Imre, a legnagyobb
Munkácsy-magángyűjtemény tulajdonosa

Munkácsy-kiállításra. Csodálatos él-

ményt nyújtott Pákh Imre gyűjtemé-
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hettük Munkácsy nagyszerű életútját.

napon, a szüreti felvonuláson. Vasár-

nap este a dalos-zenés összejövetelen
is részt vettek klubtagjaink, amelyet a

szervezők az országos felhívásra (a
Szent Mihály-napi őrtűz gyújtására)
rendeztek.

Köszönet a rendezőknek! „Itthon

vagy! Magyarország, szeretlek!”

[Henitsné Marianna]
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I

vo lito je hudo minulo, al pri tancoši ni bilo jako praznoga vikenda...
29-oga junija smo i mi bili nazočni na
športskom danu sela i gizdavi smo da
je najbolji strijač izmed nas izašal: Tücsök je ritnul najveć golov. I prik ovih
redic mu čestitamo!
Na Petrovu se iz Érda dovezal pun
bus ljudi u organizaciji njeve hrvatske
samouprave, da upoznaju naše selo.
Naše kulturne grupe su s jednim kulturnim programom pozdravili goste,
za što su nam oni jako zahvalni i do
suz ganuti bili.
Istoga dana smo u Bozzai bili pozvani na Dan sela kadi smo nastupili s
četiri tanaci.
4-oga julija smo pri Štefanu Jivicinomu (Filipović) bili gosti u Radovcu. S
lipimi jačkami smo mu zafalili pomoć
kuju nam je Štefan do sad dal.
6. julija su u Vepu organizirali Dan
sela, kamo smo i mi bili pozvani, a isti
dan smo tancali i u Sambotelu na Danu Hrvatov.
13. julija je u Vasszécseny-u bil Dan
sela.
20-oga julija smo na svadbi bili: Kitti
Škrapić se udala za Tomaša Meršića.
2-oga augustuša smo plesačnicu daržali u Kisegu.

KULTURA • KULTÚRA

10-oga augustuša smo zopet na svadbu bili pozvani: Bernadeta Szabó si je
svezala skupa žitak s Ondrišem Paukovićem.
18-oga augustuša se bivša članica,
Viktorija Jurašić udala u Nardu za Roberta Kolnhofera.
20-oga augustuša smo plesačnicu
daržali u sambotelskom „škanzenu”.
25-oga augustuša smo s familijami
bili na izletu u Familyparku u Austriji.
31-oga augustuša smo u susidskoj
Pornovi bili na Danu sela.
8. september nas je u Kartežu našal
na bučuri Rozalije.
21-oga septembra nas je Čepreg
čekal, kadi je tradicionalni svetak bil.
Mogli smo pogledat, kako se svećuje
grofovska svadba iz starih vrimen. Mi
smo reprezentirali hrvatski dil svatov.
28-oga septembera smo i mi seli na
leteči tepih, da s drugimi skupa svečujemo dan našega sela na targadbenoj
povorki.
19. oktobera ćemo nastupit na Jesenskom festivalu u Petrovom Selu, a
u novemberu nas još čeka Tanakajd i
u Turanj.
Jur sad moremo reč da je u nastupi
bogato lito za nami. Ufamo se da te
naši tancoši i na dalje aktivno dilat za
kulturni žitak našega sela, al srdačno
čekamo u naše društvo i nove člane.
[Petar Škrapić]

Alapítványi hírek
IKSZT

A kultúrház felújításáról szóló pályázattal kapcsolatosan elmondható, hogy
az első helyszíni szemle megtörtént, a
kultúrház jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
Októberben kerül benyújtásra a beruházással kapcsolatos utolsó kiﬁzetési kérelem, amelyet szintén helyszíni szemle
követ. Ezután a kultúrház, illetve az IKSZT
működtetését az önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás alapján
az Alapítvány végzi.

A segítő kezek meghívása

A több éve húzódó felújítás tehát – reményeink szerint – lassan nemcsak ﬁzikailag, hanem a papírok és a bürokrácia
sűrűjében is befejeződik. Ezért, mint korábban jeleztük, szeretnénk közös együttlétre meghívni mindazokat, akik bármilyen módon segítséget nyújtottak a felújítás, az építkezés során. Szakembereket,
akik többletmunkával, kedvezmény nyújtásával vagy ellenszolgáltatás nélkül segédkeztek. És mindenkit, aki a takarítástól kezdve az építési munkálatok bármely
fázisában segítségünkre volt.
Találkozunk november 3-án, 17 órakor
a kultúrházban. Minden segítőt sok szeretettel (és pálinkával) várunk!

„Ajánlom magamat!”

Napról napra úgy érezzük, hogy egyre
kevesebb időnk jut ügyes-bajos dolgainkra. Így vannak ezzel a kuratórium tagjai, illetve azok a személyek is, akikre
minden eseményen, megmozduláson
számítani lehet. Éppen ezért, hogy megosszuk ezeket a terheket, ahogy eddig is,
szívesen fogadjuk és várjuk azok jelentkezését, akik éreznek magukban kedvet
és erőt, hogy az Alapítvány céljainak sikeres lebonyolításában részt vegyenek,
és ötleteikkel, kreativitásukkal, lelkesedésükkel még magasabb színvonalon segítsék azok megvalósítását.

Tervek

• A civil szervezetekkel és az intézményekkel közösen történő működtetési
terv kialakítása
• Az érettségihez kötelező közösségi
szolgálat teljesítéséhez kapcsolódó fogadóintézményi regisztráció
• Asztalitenisz bajnokság
• Alapítványi bál (2014. február 22.)

[Filipovits Róbert, az alapítvány elnöke]
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IZLET • KIRÁNDULÁS

Kirándulás hegyen-völgyön, tengeren

C

sapatunk 2003 óta járja Horvátország tájait azzal a céllal, hogy
minél több földrajzi és történelmi ismeretet szerezzünk az anyaországról,
no és persze élvezzük a társaságot, a
sok közös élményt.
Néhány éve egyesületként jegyeztek
be minket, akkor 21 taggal alakultunk
meg. Jelenleg 41 fős a társaság, és már
vannak újabb tagjelöltjeink is. Számunkra ez pozitív visszajelzés arról,
hogy a programjaink tetszenek a résztvevőknek, és jól érzik velünk magukat.
Idén egy kemény túrának vágtunk
neki. Elsőként a Paklenica Nemzeti
Parkot látogattuk meg, ahol bizony
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kemény hegymászás is nehezítette a
túrát, de mindenki a saját erejének
megfelelő tempót és magasságot választott. A park igazi paradicsom a
sziklamászóknak – itt gyakorolnak a
sportolók, de természetesen a terület
egy része a turisták számára is látogatható.
Szállásunknak az Országos Horvát
Önkormányzat által működtetett Zavičaj panziót választottuk, ahol nagyon
barátságos fogadtatásban részesültünk.
Szombaton ismét egy nemzeti parkot
céloztunk meg, ezúttal a Kornati-szigetvilágot látogattuk meg hajóval. A
szigetvilág érdekessége, hogy több-

nyire lakatlan, 100-nál több kisebb-nagyobb szigetből áll. Birkatenyésztéssel
foglalkoznak az ott élő emberek, és
szinte a semmiből teremtik meg a napi
betevőt. Igazi béke és nyugalom jellemzi a környéket, a látvány pedig leírhatatlan. Sokáig azt gondoltam, hogy a
képeslapokon látható hegyeket, szigeteket eltúlozva rajzolták meg, de most
meggyőződhettem arról, hogy ez a valóság.
A kirándulás harmadik napjára a
pagi csipkekészítés rejtelmei és a kisváros bejárása maradt. Annak ellenére, hogy az időjárás eléggé szélsőséges
volt (volt napsütés, szél, eső), mégis
felüdülve, kikapcsolódva térhettünk
haza. Köszönhető ez a sok-sok látnivalónak, a felejthetetlen élményeknek, no
és természetesen a társaságnak. A hangulatfelelősök megfelelően végezték a
munkájukat. Hatalmas nevetésekkel,
tréfás történetekkel, szebbnél szebb
dalokkal fűszereztük meg a programot.
Kis közösségünk még szorosabban
összekovácsolódott, és reméljük, munkánkat tovább folytathatjuk a jövőben
is.

[Paukovitsné Horváth Edit]

12-13 kirandulas - mozaik_Layout 1 2013.10.15. 14:00 Page 2

MOZAIK

I

smét elrettentő képet vagyunk kénytelenek megjelentetni falunk környezetéről.
A tisztaság iránt elkötelezett gyerekek és felnőttek hiába szedik össze időszakonként a felelőtlen, nemtörődöm emberek által kiszórt szemetet, az sajnos „újratermelődik” az utak mentén, az erdőben és a temető környékén. Pedig mindenkinek
rendelkezésére állnak a kukák, a sárga zsákok, illetve a szelektív gyűjtésre a konténerek. Persze a szemét megfelelő helyre való lerakásához nemcsak kéz és láb kell,
hanem szív, belátás, normális gondolkodás, tudatosság és hasonló, pozitív tulajdonságok. Aki a környezetet szennyezi, az ilyenekkel nem rendelkezik...
És vajon elszégyelli-e magát bármelyik szemetelő, ha olvassa ezeket a sorokat?
Mert ha igen, az legalább az első lépés lehetne a „megtéréshez”.

A szentpéterfai Rétbirtokosság Szentpéterfa és civil szervezetei, intézményei fejlesztésének támogatására kiírt pályázata a 2013as évben a nagytemplomhoz vezető út felújítását támogatta. A 2012. évi pályázat nyertesei, a Horvát-Magyar Kétnyelvű Általános
Iskola regionális nyelvi versenye, a Szentpéterfa Községért Alapítvány Kistelepülések Sportbajnoksága, a Szentpéterfai Sport Egyesület III. Szentpéterfa Kupa Sportnapja, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület eszközfejlesztése és a Nyugdíjas Klub programja is eredményesen valósult meg. 2014-ben ismét várjuk a szervezetek, intézmények pályázatait, továbbra is prioritást élveznek azok,
melyek megvalósítása kézzelfogható, hosszú távon is fenntartható eredménnyel jár, valamint amely tevékenység támogatása a
falu lakosságának széleskörű rétegeit érinti. [A szentpéterfai Rétbirtokosság Kuratóriuma]

Nigdašnja trgadbena povorka

Foto: Laszlo Škrapić

VISTI ČEDLJENOGA KRIŽA • A VÖRÖSKERESZT HÍREI

2013. szeptember 5-én véradás volt
falunkban.
Véradóink: Temmel Miklós, Jurasits
Zoltán, Frányi István, Skrapits István,

Filipovits-Horváth Hajnalka, Henits
Zsoltné, Horváth Krisztián, Handler
András, Haklits Tamás, Wágner Viktória, Filipovits Tamás, Wágner Csaba,

Harangozó Gábor, Móricz Jenőné,
Skrapits János
Nagyon szépen köszönjük!

[Hogya Ferencné elnök]
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szüret és a rózsafüzér kapcsán

A kápolna búcsújához köthető a las-

Szeptember 27-én az esti szentmisé-

– visszatekintve és előre is néz-

san hagyományosnak mondható gyűj-

ben 9 kis ministránst avattunk fel, mi-

Augusztus első hetében rendezték

falu számára közös érdek, a nagytemp-

gitárral kísérte a szertartást. Jó látni a

ve – következzen egy kis szemezgetés:
meg a szokásos Peruška tábort Horvátzsidány mellett, a Peruška Mária-

emlékhelyen. Az idei volt a 20., és természetesen plébániánkat is képviselték fiataljaink.

Augusztus 14-én az esti gyertyás,

körmenetes kertesi szentmisére gyalo-

gosan és autókkal is sokan mentek.
Másnap, Nagyboldogasszony napján

szintén szép számban zarándokoltak
ki Kertesre, a búcsúi szentmisékre.

A 150 éves kápolnabúcsún az ünne-

pi szónok Stefan Vukits OMV kano-

nok-plébános volt az Eisenstadti (Kismartoni) Egyházmegyéből. A szentmi-

sét követően az alsó iskola udvarán

tés, perselyezés. Az idei cél az egész
lomhoz, illetve a temetőhöz vezető út
felújítása lett. A kivitelező a vasvári

Varga és Varga Kft. volt, amely októ-

ber elején fejezte be a munkát, és ami
3.343.402 Ft-ba került. Ehhez az au-

gusztus 20-i perselygyűjtés során

562.000 Ft-ot adományoztak a hívek. A

közben a gyerekek kórusa énekkel és
kicsik buzgóságát az oltárszolgálatban.
Külön öröm nekik is, hogy a családtagok is eljönnek a szentmisékre, szeretettel figyelve, hogyan is ministrálnak

a frissen avatottak. Ez a szorgalom és
ragaszkodás kísérje őket a jövőben is.

Szeptember 29-én, Szentírásvasár-

Rétbirtokossággal történt megegyezés

napján a 10 órai szentmisét a lengyel

teljes bevételükkel járulnak hozzá.

ló Burbela Gergely SVD (verbita) szer-

értelmében az útfelújításhoz az idei
Ezenfelül egy magánszemély 2 millió
forinttal, az Amerikában élő Jánny Já-

származású, Magyarországon szolgázetes tartotta.

Október 3-án megállapodás szüle-

nos pedig 1000 $-ral támogatta az egy-

tett, hogy a játszótér üzemeltetési fela-

mennyi adakozónak!

látja el.

házi beruházást. Köszönet érte vala-

Az idei mariazelli gyalogos zarán-

datait a közeljövőben az önkormányzat

Október 6-án 15 órakor a nagytemp-

felállított rendezvénysátorban került

doklatnak augusztus 21–24-e között

lomban bérmálkoztak az elballagott 8.

ra, valamint a rajz- és makettpályázat

bániánkról 23-an vágtak neki. Pénteken

pére zsúfolásig megtelt a nagytemplo-

sor a kiállítás ünnepélyes megnyitójáeredményhirdetésére. Köszönet a segédkezőknek: Dezső Vilmosnak és tár-

sainak a finom főttekért-sültekért,
Handler Andrásnak a kiállítás elkészí-

téséért, az énekkarnak, a zenekaroknak
a fellépésért, a süteményt készítőknek,

Dumovits plébános vezényletével plé-

17-en csatlakoztunk hozzájuk, szombaton pedig egy nagy és egy kisbusszal

35-en utaztak Mariazellbe, ahol megható szeretettel és elismeréssel köszöntötték gyalogos zarándoktársaikat.

A vasvári búcsúra szeptember 15-én

az italpultosoknak és valamennyi se-

gépkocsikkal és autóbusszal indultak

ték, hogy szép közösségi, vidám

felavatva az új Szűz Máriás körmeneti

gítőnek a helytállásért. Többen jelez-

együttlét, igazi búcsúi délután kerekedett belőle, ami tényleg nagyon örven-

detes. Az eredmény pedig közös siker.

osztályosok. A 33 bérmálkozó ünnemunk. Köszönet a segédkezőknek, a
virágszőnyeget készítőknek, a püspö-

ki vacsoránál szorgoskodóknak, a süteményt felajánlóknak, és mindenkinek,

aki bármi módon hozzájárult az ünnephez.

Akik még nem rendezték az idei

sokan, ápolva a régi hagyományt, és

(esetleg tavalyi) egyházi hozzájárulá-

zarándokzászlót, amely Mária neve-

pótolni azt a plébánián, legpraktiku-

napján az esti szentmise keretében lett
megáldva.

sukat (egyházadó), év végéig tudják
sabban a hétköznapi szentmisék vagy
a vasárnapi litániák után.

Október 26-án, szombaton 18 órakor

a 8. osztályosok előimádkozása mellett végezzük a rózsafüzért.

Mindenszentekre, halottak napjára

szentgyónással és az elhunytjainkért
mondott imádsággal is készüljünk!

November 30-án, szombat délelőtt

idén is lehetősége lesz a gyerekeknek
saját adventi koszorú készítésére a plébánián. Ezeket aznap este a szentmise

keretében áldjuk meg a kápolnába el-

hozott más adventi koszorúkkal, így
készülve elő Jézus születésnapjára, karácsonyra.
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[Tamás atya]
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Foto: Timea Horvat

Foto: Timea Horvat
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RECEPT – MASCARPONÉS MÁKOS KOCKA

Hozzávalók:
Tésztához: 100 g liszt, 250 g darált mák, 50 g porcukor, 100 g kristálycukor, 6 db tojás (különválasztva), 150 g puha margarin, 1/2 cs sütőpor, 1 citrom reszelt héja
Krémhez: 250 g mascarpone, 3 ek tejföl, 2 ek cukor, 1 cs vaníliás cukor

Elkészítés:
A lisztet egy nagy tálba szitáljuk, és elkeverjük benne a sütőport, a
darált mákot és a reszelt citromhéjat is. A margarint habosra keverjük
a porcukorral, majd egyenként a tojások sárgáját is hozzáadjuk a vajas
masszához.
A fehérjét a cukorral kemény habbá verjük. A hab negyedét a vajas
krémbe keverjük, a maradék habot pedig óvatosan a lisztes keverékbe
forgatjuk. Végül a vajas masszát is beleforgatjuk a lisztes keverékbe,
és sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük.
180 fokos (légkeverésen 160 fok) sütőben 30-35 perc alatt készre
sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük. Kivesszük a sütőből, és teljesen kihűtjük. Közben elkészítjük a krémet. A mascarponét simára keverjük
tejföllel és a kétféle cukorral. A kihűlt tésztát kivesszük a formából, kiborítjuk egy nyújtódeszkára és félbe vágjuk. Az alsó lapon egyenletesen eloszlatjuk a krémet, majd ráborítjuk a másik lapot.
Lehűtve, kockákra vágva, porcukorral meghintve tálaljuk.

Iszak Péter

Ősszel

Hullanak a falevelek,
már elbúcsúzott a nyár,
kissé megfakultak a színek,
a didergős ősz vár:
szüreti ízekkel,
mámorral és fátyollal,
ködös reggelekkel,
megnyúlt éjszakákkal.
Belopódzik a hideg,
de nem a szívekbe –
ha néha mégis rideg,
megvan a szépsége.
A természet megpihen,
lecsillapszik az élet,
megköszöni szépen
a nyári élményeket.
Betakar a levéldunyha,
álomba ringat e táj,
a nyugalom évszaka
már szinte köztünk jár.
S a falevelek csak szállnak,
most a hideg győz.
Emléke itt marad a nyárnak –
de vendégünk már az ősz.

2013. november 23-án (szombaton)
iskolai SZK-bál lesz a kultúrházban.
Zene: PINKICA
Mindenkit szeretettel várunk!
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