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BLAŽENE VAZMENE SVETKE!
BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Fotó: Timár Dániel
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VISTI SAMOUPRAVE – ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Fejlesztések:

IKSZT: az Integrált Közösség és Szolgáltató Tér ünnepélyes keretek közötti átadására 2014. március 9-én került
sor, ahol V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő és
vidékfejlesztési államtitkár, valamint Harangozó Bertalan
kormánymegbízott voltak a díszvendégek, és egy jó hangulatú kultúrműsor után állófogadással zárult a program.
A projekt pénzügyi elszámolására márciusban került sor, a
támogatás teljes összege a támogató szervezet részéről
kiutalásra került.
Az ünnepségen a képviselő-testület döntése alapján
2014-ben a „Szentpéterfa Községért” kitüntetést Timárné
Skrapits Anna kapta, aki sokrétű munkásságával mindig
csak ad, de soha sem kér.
„Timárné Skrapits Anna a Ljubičica énekkar alapító
tagja és ma is a kezdeti lelkesedéssel veti bele magát az új
énekek betanulásába, kutatja az elfeledett dalokat és próbálja megőrizni azokat az utókor számára.
A helyi Színjátszó Kör oszlopos tagja, éjszakákon át
fordítja a darabokat, hogy az embereknek önfeledt perceket okozhasson, és ne a gond, hanem az öröm, a nevetés
legyen mindenki lételeme.
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tagja, majd elnöke, szerkeszti a nemzetiségi önkormányzat lapját, a Szentpéterfai Hírmondót, munkája megfizethetetlen és töretlen.
A Szentpéterfa Községért Alapítvány motorja, precizitását mindenki tapasztalhatja valamennyi alapítványi rendezvényen.
Pedagógusi munkája nem csak a tanrendben előírtakra
korlátozódik, hanem időt és energiát nem kímélve készíti
fel a tanulókat a versenyekre, iskolai és más előadásokra.
Mindig és mindenki számíthat rá, ha baj van ő az első,
aki segít, egy tál étellel, jó szóval, mikor, kinek, mire van
szüksége. Aktív tagja a Vöröskereszt alapszervezetének is.
Ő egy igazi, közösségi ember!”
A 2010-től kitüntetettek névsorát tartalmazó, a kultúrház bejárati falán elhelyezett dísztábla ünnepélyes átadására is a rendezvényen került sor.

Fotó: Horváth Tímea

A határon átnyúló szennyvízcsatorna-projektből a vízjogi
üzemeltetési engedély kiadására vár már csak az önkormányzat. A szennyvíztisztító telep üzemeltetési tapasztalatai kedvezőek. A projekt megvalósításához szükséges
előfinanszírozás biztosítására felvett hitel részben az uniótól érkező támogatásból, részben önerőből teljes egészében 2013. december végén visszafizetésre került, így az
önkormányzat közel havi 1.000.000 forint kamattehertől
mentesült. Az Európai Uniótól még 130.000 euro kifizetést várunk. A 2013. évi projektek előfinanszírozáshoz
kapcsolódó hitel kamatterheire a képviselő-testület pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz, amelynek
eredményeként 2013. december 18-án 15.000.000 forint támogatásban részesült.

A képviselő-testület 2014. februárjában hozott határozata alapján Timár Józsefet közéleti munkássága alapján a
Vas Megye Közgyűlése által alapított Pável Ágoston emlékplakett adományozására terjesztette fel.
„Timár József a Gradišće Horvát Kulturális Egyesület
tagja több mint 40 éve. Táncával a horvát népművészetet,
népi hagyományokat kívánja megismertetni mind a horvátok lakta településeken, mind a magyarok körében, sőt külföldön is. A táncegyüttesben végzett munkájában mindig a
precizitásra törekedett és törekszik ma is. Az ifjúkori lelkesedést a tánca ma is őrzi, a heti két táncpróba művészetének az alapja. Az alkotómunka iránti alázatával és kitartásával példaképül szolgál valamennyi fiatal számára.
Gyermekeit is ebben a szellemben nevelte fel, akik ma
már szintén a táncegyüttes tagjai, és édesapjuk szellemiségét viszik tovább.”
A kitüntetés átadására 2014. március 14-én a megyeházán került sor.
Az önkormányzat megrendelte a kultúrház udvara vízelvezetésének kivitelezési munkálatait, amelyek a nyári
rendezvényekig befejeződnek.

Pályázatok:
A 2013. decemberében elnyert LEADER-pályázatból az
eszközök beszerzése márciusban megtörtént: fűnyíró traktor, kézi fűnyíró, fűkasza, sövényvágó, utánfutó, hótoló
került beszerzésre, és a pályázat fedezi a 2014. szeptember
végén megrendezésre kerülő falunap költségeit is.
Szintén vidékfejlesztési támogatás igénybevételével
Szentpéterfa közössége, a Római Katolikus Egyházközség
és az önkormányzat közreműködésével a Szentpéterfa
Községért Alapítvány 2 közösségi busz vásárlására nyert
pályázati forrást. Beszerzésük előkészítése folyamatban
van.

VISTI SAMOUPRAVE – ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az önkormányzat a BM által kiírt pályázaton 20.000.000
forintot nyert az önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítására.
Az útfelújítási munkálatok az időjárás, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében május elején indulhatnak az alábbi szakaszokon:
A Zrínyi, a Bajcsy-Zsilinszky, a Béke és a Hunyadi utca
teljes hosszában, az Alkotmány utca kultúrház és Szabadság utca közé eső szakasza, az Alkotmány utcát és a Zrínyi
utcát összekötő szakasz.
Óvoda: A Belügyminisztérium 2014. március 18-án
hozott döntése alapján elnyert 25 millió forintos támogatásának köszönhetően – önkormányzati önrész biztosításával – a korszerűtlen óvodaépület teljes felújítására kerül
sor: a nyár folyamán az óvoda épületében nyílászárócsere,
fűtéskorszerűsítés, napkollektor és napelem elhelyezése,
külső homlokzati hőszigetelés, valamint tetőfelújítás történik. Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése van
folyamatban.
A projekthez kapcsolódva az önkormányzat elvégezteti
a balesetveszélyes állapotban levő nagycsoportos terem
parkettázását, valamint a parkolási nehézségek csökkentésére az épület előtt a vízelvezető árok lefedésével megállóhelyeket alakít ki.
Ravatalozó: Az új ravatalozó építési munkálatai a rendelkezésre álló építési engedély alapján a napokban kezdődnek. A ravatalozóhoz urnafal is kapcsolódik, mivel
egyre nagyobb az igény a temetkezés ezen módjára. Az új
ravatalozó elkészültét követően a régi épületet el kell bontani, ebben társadalmi munka keretében a lakosság segítségére is számítunk. A munkálatok alatt – a plébános úrral
történt egyeztetés alapján – a ravatalozás a templomban
történik majd. A munkálatok befejezésének várható határideje 2014. szeptember 30-a.

Egészségcentrum: Az önkormányzat elindította a határátkelőhely épületének a magyar államtól történő visszaigénylését, de a döntés várhatóan csak a második negyedéves elbírálási időszakba fog beleesni.
A jelenlegi orvosi rendelő tetőszerkezetének felújítása
tavasszal indul.
A lomtalanítás időpontja: 2014. június 7.
dr. Linhárt Gábor jegyző
dr. Gáspár Mónika aljegyző

Visti iz matične knjige – Anyakönyvi hírek
Halálozás:
Horváth Vince
Szoldatits Béla
Németh József
Jánny Károly
Németh László
Nyul Józsefné szül. Németh Ágnes
Haklits Lajos

(2013. 12. 27.)
(2014. 01. 30.)
(2014. 02. 03.)
(2014. 03. 12.)
(2014. 03. 24)
(2014. 03. 27.)
(2014. 03. 29.)

Születés:
Németh Attila és Némethné Udvardi Éva harmadik gyermeke: Áron

VISTI ČEDLJENOGA KRIŽA –
A VÖRÖSKERESZT HÍREI
2014. március 7-én ismét véradás volt községünkben.
Véradóink:
Geosits Anna
Kohuth Miklós
Skrapits István
Pipics Szilvia
Kozma István
Grabarits Imre
Timár József
Timár Dániel
Pártli Péter
Frányi István
Filipovits Tamás
Wágner Csaba
Harangozó Gábor
Filipovits-Horváth Hajnalka
Timár Dusán
Skrapits Péter
Kalocsai Károly
Kurcz Zoltán

Társadalmi szervezetek:
A sportegyesület által elnyert társasági adó-pályázattal,
illetve az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott
önrész biztosításával elkezdődött a sportpályán az öntözőberendezés kialakítása, az öltözőben pedig megvalósulhat
a tetőtér átalakítása, egy gyúrószoba kialakítása, valamint
a nyílászárók és a csatornák cseréje.
Megalakult a Faluszépítő csapat, amelynek tagjai a közterek folyamatos szépítésén fáradoznak. Ehhez a csapathoz bárki, bármikor csatlakozhat.
Falugazdász:
Az új ügyfélfogadási rend: szerdánként 8-tól 11 óráig az
IKSZT épületében.
Egészségügyi ellátás:
A vérvétel továbbra is ingyenes, mivel a díjat átvállalta
az önkormányzat.
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Köszönjük!
Hogya Ferencné elnök
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VISTI ZAKLADE – ALAPÍTVÁNYI HÍREK

megmérettetéseken, jövőre remélhetőleg sikerül majd több sportolni
vágyó szentpéterfait becsábítani a
kultúrházba. A körülmények adottak,
s idén sikerült két új asztalt is beszerezni a Rétbirtokosság támogatásával.
Köszönjük nekik a segítséget és találkozunk 2015-ben!

Végeredmény:
Nők:

A Szentpéterfa Községért Alapítvány
idén 14. alkalommal rendezte meg a
farsangi bált. A hagyományok most
sem szakadtak meg: nagyon sok
önkéntes segítő munkáját dicséri a
mozi világát idéző díszítés: Hollywood ezen az estén életre kelt számtalan jelmezben, a fotósarokban, a műsorokban vagy akár a pult mögötti
feliratban. Az ügyeletes zenekarok –
Pinka Band, Pinkica –, a legjobb jelmez kategória győztesei – a Szomszédok mesevilága Shrek vezetésével –,
és még sokan a reggeli órákig szórakoztatták a vendégeket, akik idén
rekordszámban jelentek meg a bálban.
Az alapítvány szervezésében március 8-án, a böjt első szombatján került megrendezésre a helyi asztalitenisz bajnokság. A kultúrház mindkét
termében négy asztalon folyt a csata
26 induló részvételével. A bajnokságra 14 év felett lehetett nevezni, valamint az általános iskolai bajnokság

első három helyezettje szerzett részvételi jogot a versenyre.
A férfi és a női bajnokság párhuzamosan négy asztalon zajlott, a Vas
Megyei Asztalitenisz Szövetség instrukciói, szabályai alapján. Idén kevesebb versenyző indult, mint a korábbi

Fotó: Filipovits Rajmund

1. Jánny Ramóna
2. Horváth Bettina
3. Gaál Bianka
4. Horváth-Subits Zsófia
Férfiak:
1. Zakics Sándor
2. Bárdics Erik
3. Nikowitz Dániel
4. Mersits Dávid

VISTI ZAKLADE – ALAPÍTVÁNYI HÍREK
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Fotó: Lengyel Krisztián
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ISKOLAI HÍREK
10 ljet u dvojezičnoj nastavi
u petroviskoj školi

10 év a kétnyelvű
oktatásban

Kad smo izmislili 2004-oga lita da ćemo upeljati u našu
školu dvojezičnu nastavu, ni sami nismo znali što nas čeka.
Do tada smo učili hrvatski jezik kot predmet, u tajdnu 4
ure, al odonda smo imali 5 uri hrvatskoga i u neke predmete smo upeljali dvojezičnost. Čudami su se bojali da to
nećemo moć napravit i čudami su bili i suprot nas. Ali
sada, kad najzad gledamo, moremo gizdavi bit: imamo
toliko uspjehov, da i velike varoške škole se moru sranjat.
Pomoću izložbe smo mogli pokazat naše vridnosti, koje
pokazuju da je vridno dilat za školu i da naša dica dobiju
već neg što bi dobili u jednoj ugarskoj školi.
U prvom redu je jako važno da i dan danas imamo svoju
školu- ko ne bi imali dvojezičnu školu već bi bili morali
zaprit školska vrata, jer ne bi imali dost pinez da funkcioniramo (od Ministarstva smo dobili za dvojezičnost u prošlih 10 ljet 192 766 000 Ft).
U drugom redu je važno da smo mogli organizirat puno
programov, i ovako su većimi zašli na naticanja, na prog-

Amikor 2004 szeptemberében elindult a kétnyelvű nemzetiségi oktatás, többen aggódva figyelték, hová is jutunk
majd. Mi magunk sem láttuk tisztán a jövőt, de támogatóink (az Országos Horvát Önkormányzat, a Szentpéterfai
Horvát Kisebbségi Önkormányzat, a hercegszántói iskola)
meggyőztek minket arról, hogy jól döntöttünk.
Az eredményeket látva – 10 év elteltével – valóban jó
döntés volt.
Kétnyelvű iskolaként nemzetiségi kiegészítő támogatással egészíthette ki a fenntartó a költségvetésünket, melynek
segítségével könnyebb volt megoldani a működtetést. Ez az
összeg 10 év alatt 192 766 000 Ft volt.
Érdemes megemlíteni a különböző programokra, versenyekre, táborokra, kirándulásokra elnyert pályázati támogatásokat is, amelyek több mint 3 millió Ft értékben valósultak meg. Két uniós projektben 44 millió Ft jutott a számítógépek, interaktív táblák, sporteszközök, bútorok
vásárlására.
Mindez a jelenlegi szűkös gazdasági helyzetben nagy
dolog!
Beszélnünk kell a különböző versenyeken elért sikerekről és a nyelvvizsga bizonyítványokról is.
Tudjuk, hogy mindezek plusz feladatot rónak gyerekre,
felnőttre egyaránt. De megéri! Ha ezeket a dolgokat nem
vállaljuk fel, akkor a falunak talán már nincs is iskolája!
Nem lesz utánpótlása a kulturális életben tevékenykedőknek, sőt, kihal az anyanyelvünk. Annak megőrzése viszont
mindenkinek a feladata. Elgondolkodtunk-e már az anyanyelv fontosságáról? Ha körbenézünk a szomszédos országokban élő magyar kisebbségeknél, akkor azt látjuk, hogy

ISKOLAI HÍREK
rame, u Peštu, na izlete i u Hrvatsku. Vako smo kupili i tambure našoj
dici. Na ove programe smo sabrali već od 3 milijun forintov.
U trećem redu: velikim projektima smo mogli organizirat usavršavanja, skijanje, tabore i razne programe, al mogli smo kupit i nove
stolce, kompjutore, mikroskope i druge stvari. U dvi projekti smo
dobili 44 milijun forintov.
Gizdavi smo na naše rezultate, i na našu dicu ki se marljivo uču i
postignu lipe rezultate na naticanji. A nekamo zabit ni to da kolikimi
su položili jezični ispit!
Teško je, jer i na učitelje smo vrigli već dila, ali mi ki imamo posla
s ovimi programi i učeniki rado to činimo. Znamo da je velika
odgovornost da sačuvamo hrvatski jezik i naše običaje. Ali zašto ne bi?
Ko pogledamo okolne zemlje vidimo da su sve manjine sačuvale
ugarski jezik i govoru i jezik svoje zemlje kadi sada živu. Onda zašto
ne bi to mogli učinit Hrvati u Ugarskoj?
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Ausztriától Ukrajnáig, Szlovéniától Szlovákiáig mindenhol tökéletesen beszélnek magyarul az ott élő magyar nemzetiségek. Pedig
nem világnyelv! Mellette természetesen hibátlanul beszélik a szlovén, szlovák, román,
német, szerb, ukrán nyelvet, hiszen abban az
országban élnek. Akkor miért engedjük meg
magunknak mi azt, hogy annak az országnak
a nyelvét beszéljük, ahol élünk, és kisebbségként a saját horvát anyanyelvükről többen
nem akarnak tudomást venni?!
Majd ha mindkét nyelvünket ápoljuk, akkor
jöhet (mert jönnie kell természetesen) bármelyik világnyelv. nem kell hozzá más, csak
szorgalom és kitartás.
Paukovitsné Horváth Edit
Fotó: Horváth Tímea

Iskolai tudnivalók
A téli szünet után ismét mozgalmas időszakot tudhatunk
magunkénak.
Decemberben a Vas Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzattól 100 000 Ft támogatást kaptunk. Ezt az összeget
új iskolai népviseletek varratására és karaktercipők készítésére költjük. A munkákat már megrendeltük, reméljük,
hamarosan elkészülnek a ruhák és a lábbelik.
Január közepén lezárult az 1. félév. A bizonyítványok
tükröt mutattak a diákoknak az eddigi teljesítményükről.
Fontos döntés elé álltak a nyolcadik osztályosok, hiszen
középiskolát kellett választaniuk.
A TÁMOP pályázatnak köszönhetően az egész iskola
korcsolyázhatott Szombathelyen.
Ebben az évben is sokan jelentkeztek síelni. Pályázati
támogatásból lehetőség nyílt arra, hogy azok a diákok is
részt vegyenek egy egynapos téli túrán, akik nem jelentkeztek síelni. Hideg, szeles, de vidám napot tölthettünk
együtt az ausztriai Hebalmban.
Február 16-án szerveztük hagyományos farsangi délutánunkat, a szokásos jókedvvel. Köszönjük mindenkinek, aki
zsákbamacskával, tombolatárggyal, süteménnyel vagy
adománnyal támogatta a programot. A bevételt a tanév
végi jutalomkönyvekre és a tanulmányi kirándulásra fordítjuk.
Az első félévről elmaradt egészségnapot végre sikerült
megrendeznünk. A testi fejlődés, az otthoni és kerékpáros
gyermekbalesetek, valamint a háziállatok okozta betegségek
voltak a fő témák, amelyekről gyermekorvosok adtak
tájékoztatást és vezették a beszélgetést.
Diákjaink a kultúrház avató műsorán szerepeltek március
9-én.
A 6. és 7. osztályosok alsós versmondókkal kiegészülve
adtak színvonalas műsort március 15-e emlékére.
Március 18-án dr. Veres András megyéspüspök látogatott
el iskolánkba.
Március 22-én a Magyarországi Horvátok Szövetsége
Szentpéterfán tartotta az Országos gasztronómiai és kul-

turális napját. Ennek keretében iskolánk kiállítást állított
össze az elmúlt 10 évről. A 2004-ben felmenő rendszerben
bevezetett kétnyelvű nemzetiségi oktatás programjairól,
eredményeiről készítettünk dokumentációs és fényképes
összeállítást. Köszönjük ifj. Takács Ferencnek a paravánok
szállításában nyújtott segítséget.
Április 2-án és 3-án kétnapos megbeszélésen vehettünk
részt Szlovéniában. Iskolánkat 3 pedagógus képviselte.
A találkozó témája az Erasmus + projektben való részvétel
volt, amelynek a jövő tanévben érezhetjük majd a munkáját
és eredményeit.
Április 3-án az alsósok színházban jártak, ahol a Vuk
című előadást nézhették meg.
A tanulási nehézségekkel küzdő tanulóink vizsgálata és
felülvizsgálata folyamatos. Ezeknek a vizsgálatoknak köszönhetően plusz foglalkozásokkal tudjuk segíteni a tanulók
felzárkózását.
Versenyek az elmúlt időszakban:
– kisiskolák sportversenyei foci és kézilabda
(lányok 2. hely);
– asztalitenisz bajnokság;
– rajzverseny;
– az Agora Művészeti Fesztiválon többen is nagy sikerrel képviselték iskolánkat, közülük Timár Laura 3.
helyezést ért el, a tamburások pedig elsők lettek népzene kategóriában;
– makettépítő verseny (1. hely);
– büki tanulmányi verseny;
– Ostfyasszonyfa- irodalmi verseny felsősöknek;
– katasztrófavédelmi verseny (1. hely);
– regionális horvát nyelvi verseny.
A 8. osztályosok közül a legbátrabbak középfokú nyelvvizsgára készültek horvát nyelvből. Az írásbeli április 5-én
volt Szombathelyen, a szóbeli 17-én Baján. Az eredményekre kb. három hetet kell várni.
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Túl vagyunk az idei nevelési év felén. Elmondhatjuk erről
az időszakról, hogy gyermekeink jól érzik magukat kis
közösségünkben. Gyermeklétszámunk az év eleje óta
emelkedik, hisz a napokban 3 új kiscsoportos gyermek
várható. Így létszámunk 36 fő. Nagyon örülünk, hogy a
környék falvaiból is egyre többen választják intézményünket, s a napokban még Ausztriából is újabb
gyereket írattak be.
Az idei farsang a hagyományoknak megfelelően a
kultúrházban zajlott le, s remélem, hogy a résztvevőknek
sikerült egy kellemes jó hangulatú délutánt szerezni.
Meghívást kaptak gyermekeink az IKSZT átadási
ünnepségére, ahol ismételten vidám perceket szereztek a
közönségnek.
Színházlátogatáson vettünk részt Szombathelyen, ahol
VUK történetét nézhették meg a gyerekek.
A húsvétot megelőzően április 18-án (pénteken)
nevelés nélküli munkanapot tartunk. Az első munkanap
április 22-e, kedd.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Szülői
Közösség anyagi támogatását, melyet a gyermekek udvari játékkészletének bővítésére fordítottunk.
2014. április 23 -án (szerdán) 16.30 órai kezdettel szülői értekezletet tartunk az óvodában,
melyre minden szülőt szeretettel várunk.
2014. április 28-29-én 8.00 és 16.30 óra
között lesz lehetőség az új gyermekek óvodai
beíratására. A beíratás helye: Szentpéterfai
Óvoda, Alkotmány u. 88. A beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: a gyermek
születési anyakönyvi kivonata, a TAJ-kártyája,
a lakcímet igazoló kártyája, a kötelező oltásokat
igazoló kiskönyve, valamint a szülő személyiés lakcímkártyája.

Fotó: Timár Dániel

Április 30-án (szerdán) 16.00 órakor meghitt, belső
ünnepség keretében köszöntik gyermekeink az édesanyákat.
Az idei kirándulás úticéljáról és időpontjáról még nincsenek konkrét információk, a részletekről a szülői értekezlet alkalmával egyeztetünk.
A hagyományos évzáró és ballagási ünnepségünket június 6-án (pénteken) 16.00 órai kezdettel tartjuk az óvodában.
Intézményünknek egy közelmúltban kiírt pályázaton
sikerült nagyobb összeget elnyernie, melynek köszönhetően idén nyáron nagyobb felújítási munkálatokra kerül
sor. Mivel előfordulhat, hogy ezek a munkálatok elhúzódnak, az előre tervezett nyári karbantartási szünet
(július 28–augusztus 22.) időtartama módosulhat. Előre is
kérjük és köszönjük a kedves szülők megértését!
Geosits Andrásné
mb. óvodavezető
Fotó: Horváth Tímea

KLUB PENZIONEROV – NYUGDÍJAS KLUB
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gatáson. Húsvét után szeretnénk megnézni a Mindszenty
múzeumot.
Az elmúlt időszakban még farsangoltunk, dödöllét
főztünk, részt vettünk az „IKSZT” megnyitóján, valamint
gyermek és felnőtt előadásokon.
Szomorú hírünk is van: elhunyt jó barátunk, klubtársunk Németh László, akire mindig mindenben számíthattunk. Jó közösségi ember volt. A keresztények szemében a
halál egy új élet kezdete. Ebben a hitben imáinkkal kísérve
engedtük végső nyughelyére „Lacit”.
Nyugodjék békében!
A klub nevében
Henitsné Marianna
Fotó: Horváth Tímea, Henits Roland
Vidámsággal zártuk az óévet, és azzal is nyitottuk. Január
közepén meglátogattuk a vörsi betlehemet, amely már
korábbi vágyunk volt. Az egri látogatókkal közös misén
vettünk részt. Sok gyönyörű és érdekes dolgot tudhattunk
meg Vörsről. Az időnk kevés volt, bár minden percet igyekeztünk kihasználni. Az egész napunk pörgősen telt, a
kitűzött célt elértük, s már gondolkozunk a következő láto-
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rűen nyomtalanul eltűnik, s azt lehetetlen lenne megtalálni. Több feltételezés, találgatás született a repülőgép és a rajta lévő utasok sorsáról, de
pillanatnyilag nem találják a megfelelő magyarázatot arra, hogy hova is
lett ebből a nagy világból pillanatok
alatt.
Kereszténységünk is hordoz magában bizonytalanságokat, talányokat,
többek között egy tárgyilagos beszámolót: „három nap után pár asszony
felfedezte, hogy egy 33 éves, akit názáreti Jézusnak hívtak, nyomtalanul
eltűnt a sírjából.” Nem voltak kamerarendszerek akkoriban. S amíg a
megmagyarázására tett kísérlet gyerekes-felnőttes dadogás csupán, addig a
hitünk erősen vallja: FELTÁMADT!

Fotó: Horváth Tímea

Aktualitások
a közelmúltból és a jövőből:
Eltűnve
Mikor a szülők arról biztosítják gyermeküket például, hogy az elveszett játékmackó, vagy Lego-figura, -kocka,
kisautó „egészen biztos” és „később
majd újra előkerül”, egy hétköznapi

jelenet tükröződik vissza a felnőttek
mai élethez való hozzáállásáról: a világ ellenőrzése alatt vagyunk, a világ
pedig a mi ellenőrzésünk alatt áll.

Átlátjuk a helyeket és dolgokat körülöttünk. Nincs ok az aggodalomra,
hiszen mindent felügyelhetünk. Amikor viszont megszűnik ez a fajta biztonságérzetünk, s az élet hirtelen
kicsúszik az ellenőrzésünk alól, akkor
kevés a „majd megkerül, meglesz”
gyermeki vigasztalás.
A március 8-án a radarokról nyomtalanul eltűnt maláj utasszállító repülőgép fellelésére indított nemzetközi
nyomozás óriási sajtófigyelmet kapott, mondván nem létezhet olyan
manapság, hogy egy hatvan méter
hosszú, többtonnás masina egysze-

Fotó: Horváth Tímea

– A kerületi hittanversenyen – Jákon –
két 3 fős csoport (az 5-6. osztályokból) képviselte községünket. A tanulók
1. és 2. helyen végeztek a kerületben,
így továbbjutottak az egyházmegyei
hittanverseny döntőjére is, amit Szombathelyen rendeztek meg. Ott sajnos
nem értek el dobogós helyezést,
ennek ellenére gratulálunk nekik.
– Március 18-án plébániánk községeibe látogatott dr. Veres András
megyéspüspök.
– Április 4-ről 5-re virradó éjszaka Jákon az apátsági templom 800.
évfordulója kapcsán 800 perces szentségimádást szerveztek, amelybe köz-

CRIKVENE VISTI – EGYHÁZI HÍREK
ségünkből is szép számmal bekapcsolódtak. Este 9-10 óra között a
szentpéterfai hívek tartották a szentórát, melyet a szervezõk hazánkért
ajánlottak fel.
– Nagyböjt vasárnapjain az iskolások közreműködésével imádkoztuk a
keresztutat.
– A Talentumok együttes az idei
nagyböjtben három helyszínen (Sopron, Szombathely-Kálvária és Rédics)
jelenítette meg Jézus szenvedéstörténetét, a passiót rockzenei stílusban.
– Április elején megkezdődött egy
már nagyon időszerű munka, az új
ravatalozó építése.
A munkálatok várható befejezési
ideje idén szeptember közepe. A beruházást az önkormányzat finanszírozza. Ebben az időszakban az
esetleges elhunytak felravatalozása a
nagytemplomban történik majd. Ha
otthon hal meg valaki, a Glória Temetkezési Vállalkozással megbeszélve a környékbeli (Ják) vagy saját
halotthűtőjükbe szállítják az elhunytat, s a temetés napján hozzák vissza.
A munkálatok idejére szíves megértésüket és türelmüket kérjük.
– Április 12-én, szombaton községünk focipályája adott otthont a plébániai (6 község) ministráns foci rangadójának. Idén is a szentpéterfai
focisták bizonyultak a legjobbnak, így
továbbjutottak a következő fordulóba.
Köszönet a süteményekért, és köszönjük a segédkezőknek, a szurkolóknak
és természetesen a ministránsainknak.
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– Jegyesoktatás kezdődik
május 25-én, a litánia után a
plébánián az idén házasulandók
számára.
– Június 1-jén, vasárnap Nardán lesz plébániánk énekkarainak
idei kórustalálkozója. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
– Június 25-én, szerdán lesz
községünk szokásos szentségimádási napja a nagytemplomban.
– Június 28-án, szombaton a
10 órás szentmise keretében lesz a
szombathelyi székesegyházban az
idei jubiláns házaspárok ünnepsége. A püspök úr szeretettel hívja
a kerek évfordulós házaspárokat.
Előzetes jelentkezés szükséges
helyben a plébánián május 10-ig.
– Július 13. és 19. között lesz a
diákok számára az imatábor. Az idei
helyszín a szomszédos Ják.
– A nagyheti szertartások rendje a
három szent napon:
– nagycsütörtökön 19 órakor a
nagytemplomban, az utolsó vacsora
emlékmiséje lesz.
– nagypénteken 15 órakor a nagytemplomban kereszthódolat.
– nagyszombat 19 órakor a nagytemplomban, nagyszombati liturgia és
körmenet (a ravatalozó munkálatai
miatt módosított útvonalon).
– húsvétvasárnap 6 órakor a kápolnában ételszentelés. Húsvétvasárnap és húsvéthétfõn a szokott módon
vasárnapi miserend lesz.

Fotó: Horváth Tímea

– Április 25. és 27. között Dubrovnikban rendezik meg a Horvát
Katolikus Ifjúsági Találkozót, amelyen plébániánkat 18-an képviselik.
– Május 1-jén Pusztacsatárra hívja
a megyéspüspök úr a híveket az egyházmegyei zarándoklat kapcsán.
Autóbuszt indítunk.
– Május 18-án kerül sor a 10 órai
szentmise keretében az idei elsőáldozásra. Imádkozzunk elsőáldozóinkért, hogy rendszeres szentáldozókká váljanak!
– Május 25-én, vasárnap a Hősök
napja keretében emlékezünk a háborúkban elhunytjainkra. Ez különösképpen is aktuális az idén, hiszen kerek 100 éve kezdődött az I. világháború.
Fotó: Horváth Tímea

Végezetül köszönet az elmúlt időszakért a segítőknek, a hóeltakarítóknak, a fűnyíróknak, a húsvéti virágokra adományt adóknak, a passiót
éneklőknek és olvasóknak, a Talentumok együttes tagjainak, a kápolna
körül segítőknek, a felolvasóknak, az
oltár körül segédkező ministránsoknak, a gyóntatóknak: Rafi atyának,
János atyának, és minden embernek,
aki lelkiismeretesen felkészült lelkiekben is az ünnepre és részt vett a
szertartásokon. A feltámadás örömében gazdag ünnepeket kívánok plébániánk papsága nevében:
Tamás atya
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Izlet u Vojvodinu

Zadnju sobotu u marciušu smo se 49-timi ganuli na put u
organizaciji Hrvatske samouprave. U „lijepoj našoj” su ur
čudami bili izmed putnikov, al ov dil bivše Jugoslavije,
Vojvodinu je malo gdo vidil. Vojvodina je autonomna
pokrajina, dil Srbije, ka je od 1941 do 1944 lita slišila i k
našemu orsagu.
Pri Kelebiji, na granici su – hvala Bogu!- ov put svi
dokumenti u redu bili. Parva štacija našega putovanja je
bilo selo Tavankut, koje isto ima titulu „Najselo”, kot i

Petrovo Selo. Člani njevoga kulturnoga društva su nas u
lipoj nošnji čekali pri selskoj hiži. Njev voditelj nam je
predstavil selo, povidal nam je za to, kakove cilje i projekte imaju za budućnost. Kad smo pogledali izložbu iz slame
napravnih kipov, prošli smo u crikvu i na faru. Po jako
dobrom, „domaćem“ obidu smo se ganuli u Palić. Palić je
lipo, malo misto, kupalište blizu Subotice. Ovde smo poiskali vinariju, koja nosi ime poznatoga pjevača, Zvonka
Bogdana. Svi smo na to računali da je ta vinarija edna
pivnica, ali misto toga smo se našli u ednom zvanaredno
lipom kaštelju, kadi nam je i kapljica vina dobro spala.
U Subotici (Szabadka) nas je čekal vodić, ki nam je u
kratkom vrimenu čuda lipoga pokazal. Jako se tarsil, da
nam od svojega historijskoga znanja stin već naprik da. Za

sve nas je bilo veliko presenećenje, kako je Subotica lipi
varoš: ima jako lipe zgrade u secesijskom stilu. Vidli smo
iz nutar gradsku općinu, bili smo i u ednoj žinagogi. Vrime
je hudo išlo, tako da nismo mogli sest na ednu kavu, da bi
oš bolje bili mogli uživat atmosferu toga lipoga varoša.
Uvečer su nam u lipom hotelu, pri bogatoj večeri tri vure
dugo guslali tamburaši.
U nedilju ujtro smo se ganuli dalje u Novi Sad (Újvidék). Parvič smo pogledali Petrovaradin, veliki grad na

brigu, odkud je lipo bilo pogledat doli na Dunav i na varoš.
Zatim smo se prošetali u centru varoša, ovde smo imali
maru vrimena na kavu i sladoled. I Novi Sad ima lipe crikve, parke, spomenike i veliku katedralu.
Put nas je dalje peljal u Bač. Vrime je ovde ur jako kratko bilo, zato smo ovde nek grad mogli pogledat, koji nas
historijski isto povezuje. Za gustim programom i bogatim
obidom smo trudni seli u autobus, da se ganemo k domu.
Lipi su bili ovi dva dani: jako lipo vrime smo imali,
čuda smo vidli, pak i znanje smo si maru ofriščali. Neka
bude za to hvala organizatorom puta, Hrvatskoj samoupravi!
Judita Handler
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KULTURA
U kolo

Fotó: Timár Dániel

Na početku 2014. lita smo već takovi nastupov imali koji
su jako važni bili, ne nek za kulturno društvo, nego i za
cilo Petrovo Selo. Prik ovi događajev širimo i dobre glase
o našem malom selu u Pinčenoj dragi, a to je jedno i od
naših ciljev i zadatkov da to upravimo.
Na zadnju subotu u januru smo u Beč otputovali, da bi
prvi put u našoj karijeri s koregrafijom Šokački svatovac
otprli hrvatski bal u Park Hotel Schönbrunnu. Mislim da
su s našim nastupom morali bit zadovoljni i organizatori i
gosti, kad su tokom večeri svi redom došli k nam i
gratulirali. Drugi važni zimski događaj je prvoga februara

Fotó: Timár Dániel

bil, kad je Petrovo Selo organiziralo županijski hrvatski bal
u Sambotelu kadi smo skupa s Ljubičicami i s Koprivami
gostom prikdali jedan lipi buket hrvatskoga folklora.
I u prvom protuljićnom misecu se nismo dosađivali. Na
poziv naših prijatelja iz Mohača 2. marcijuša smo mi bili
predstavnici Gradišća na pohodu bušara (busójárás). Na

turneju smo se ur u subotu odvezli, i maru
smo se razgledali u Pečuhu i rodnom selu
Andreje Barilovits-Dárdai (Bandi) u
Batini. 9. marcijuša smo uz druge selske
grupe i mi nastupili kad su na veliko veselje sela službeno prikdali obnovljeni kulturni dom. Velika fala Zakladi za Petrovo
Selo i Samoupravi sela, da se med takovi
dobri uvjeti (feltétel) moremo pripravljat
kroz lito. I zadnji marcijuški nastup je bil doma, kadi smo
na Danu Saveza Hrvata pokazali gostom koji su došli iz
svih regijov orsaga, da kako je bogat naš kulturni žitak u
selu, kako čuvamo našu kulturu koju smo od didov i
majkov jerbali.
Andrija Handler
Fotó: Geositsné Skrapits Erika
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A Ljubičica kórus hírei
Kórusunknak hosszú idő óta minden
év egyformán kezdődött: szereplés az
alapítványi bálon és az MMIK – beli
népzenei találkozón. Ebben idén kis
változás történt.

KULTURA – KULTÚRA

A bált február 22-én megrendezte
az alapítvány, fel is léptünk, mint
boszorkányok, sejtelmes és viharos
perceket egyaránt „okozva” a teremben. A népzenei rendezvényt viszont
őszre halasztották a szervezők, de
helyette énekelhettünk horvát nép-

dalokat a megyei horvát bálon Szombathelyen, amelyet idén február 1-jén
a szentpéterfaiak rendeztek.
Márciusban két itthoni fellépésünk
volt, 9-én a felújított kultúrház avatási
ünnepélyén, 22-én pedig a Dan saveza hrvata résztvevőit köszöntő műsorban szerepeltünk.
A próbáink közben csütörtök
esténként rendszeresen folynak, hiszen
2014-re is van már jónéhány felkérésünk.
Kocsis Jolán
karvezető
Foto: Horváth Tímea,
Lengyel Krisztián

Izlet Turističke udruge
Po staroj tradiciji naše društvo svako ljeto organizira izlet u Hrvatsku. Većkrat smo planirali posjet
karnevala u Rijeki, ali vig smo imali neke domaće
programe. Ovo lito je bilo fašenjsko vrime dost
dugo, i tako smo prekinuli tradiciju da nek jedanput putujemo.
1-oga marcijuša smo se ganuli 46-imi. Put nas
je peljal u glavni grad Hrvatske. Pogledali smo najpoznatije znamenitosti Zagreba: Katedralu, Lotršćak, crikvu svetoga Marka, zgradu Sabora, Kamenita vrata i naravno prošetali smo po trgu Jelašića.
Neki su se fotografirali i s Jadrankom Kosor, ka je
uprav u ono vrime kupovala na pijaci.
Po podne smo dalje putovali u Opatiju, kadi
nam je bil smještaj. Uvečer smo prošli u Rijeku,
kadi se jur začel karnevalski program.
Glavna produkcija našega izleta je bila nedilja, kada je
bila povorka festivala. Već od 100 grupov su se sakupljali da se pokazuju sa svojim programom i maškarama.
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Vrime je bilo malo hladno, ali zbog doživljajov je bilo
vridno malo se smrznut!
Drugi naš izlet ćemo organizirat po staroj tradiciji u
oktoberu, a cilj će nam biti Mostar i okolica.
Edita Horvath-Pauković

Országos kulturális és gasztronómiai nap Szentpéterfán
A Magyarországi Horvátok Szövetsége kulturális és
gasztronómiai napra várta az érdeklődőket 2014. március
22-én Szentpéterfára. A rendezvényre a Magyarországon
élő horvátok valamennyi régiójából érkeztek vendégek.
A régiók külön főző csapattal is bemutatkoztak – a bajaiak halászlével, a baranyaiak báránysülttel, a zalaiak
gulyással, a drávamenti horvátok roston sült hallal, a
helyi horvátok csapata pedig szarvaspörkölttel és vasi
dödöllével csalogatta az érdeklődőket.

A kiállítás megnyitóját kultúrműsor követte, amelyen a
település gyermek és felnőtt csoportjai is bemutatkoztak.
Paukovitsné Horváth Edit
Fotó: Horváth Tímea

A rendezvényen a hazai horvátok országos és regionális vezetői mellett Horvátország Magyarországi
Nagykövetségének képviselői is tiszteletüket tették.
A Szövetség elnökségi ülése után az Országos Horvát
Önkormányzat tartott a kisebbségi választásokkal kapcsolatos fórumot, majd Osztrogonácz József, a Szövetség
elnöke nyitotta meg a Szentpéterfai Horvát-Magyar Kétnyelvű Általános Iskola kiállítását „10 éve a kétnyelvű
oktatásban” címmel.

Sonkás-sajtos tekercs

Iszak Péter
Tavasz
Tavaszi szél lengedezik,
arcunkat simogatja.
Most nekünk dicsekszik,
a megújulást hozva.
Felébred a természet,
megtörli két szemét.
Napsugaras lehelet,
kíséri üdvözletét.
Csivitelő madarak,
lelkendeznek újra.
Kacsintva a napnak
egymásnak bókolva.
Álmaink vágyainkkal
most új erőre kapnak.
Terveink tetteinkkel,
áldoznak a tavasznak.

Hozzávalók: 1 kg liszt, 10 dkg rétesliszt, 6 dl tejföl, 1 dl tej, 1 dl olaj, 1 ek. cukor, 1
ek. só, 1 cs. 11 grammos szárított élesztő, 2 tojás.
Töltelék: kb. 30 dkg sonka, 20 dkg krinolin, vagy virsli, 4 db lilahagyma, 1 fej fokhagyma, 0,5 dl olaj, 10 dkg margarin, 20 dkg sajt, őrölt bors.
Elkészítése: a folyékony hozzávalókat meglangyosítjuk, majd hozzáadjuk a többit
is, és jól összedolgozzuk, és duplájára kelesztjük.
Amíg kel, elkészítjük a tölteléket: a sonkát vékony kockákra vágjuk, és kevés olajon megsütjük (nem pirosra!). A krinolint is vékony, apró kockákra vágjuk, és 1-2
percre rádobjuk a sonkára, és ízlés szerinti mennyiségű őrölt borssal megszórjuk.
Ha készen van, kiszedjük, és a visszamaradt zsiradékban megolvasztjuk a margarint, és belereszeljük az egy fej fokhagymát. A lila hagymát vékonyra szeljük.
Ha megkelt a tészta, 4 részre osztjuk.
Vékony téglalappá nyújtjuk, megkenjük a
margarinos fokhagymával, megszórjuk
sonkával, lila hagymával, sajtot reszelünk
rá, és összetekerjük.
Trapéz alakúra vágjuk, tepsibe rakjuk.
Letakarva kelesztjük még kb. fél óráig. Megkenjük tojással, szórunk rá reszelt sajtot, szezámmagot, köménymagot, és 190 fokos előmelegített sütőben sütjük.
Megjegyzés: Én kenyérsütő gépben dagasztottam, kelesztettem, és házi sonkával
készítettem. Fantasztikusan finom lett!
Az utolsó tekercsnél a margarinos fokhagyma után megkentem tejföllel, utána
tettem rá a sonkát, hagymát sajtot. Annak sokkal szaftosabb lett a tölteléke. A tejföl kicsit lehúzza, nem lesz olyan magas, de nagyon ízletes.
Ebből a mennyiségből kb. 50 db lesz!

Fotó: Horvát Tímea

Igrokazačko društvo Petrovoga Sela
Vas srdačno čeka na veseli igrokaz
na VAZMENI PONDILJAK u 15.00 i 19.00 uri.

INKA ZLATO
A Szentpéterfai Színjátszó Kör szeretettel vár
minden érdeklődőt vidám előadására
HÚSVÉTHÉTFŐN 15.00 és 19.00 órai kezdettel.
Petroviski glasnik – Szentpéterfai Hírmondó ● Kiadó: Horvát Kisebbségi Önkormányzat Szentpéterfa
Felelős szerkesztő: Timárné Skrapits Anna ● Munkatársak: Filipovits Rajmund, Handler András,
Nyomdai munkák: Croatica KFt. ● Tördelő: Zámbó Kati ● Felelős vezető: Horváth Csaba

