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VISTI SAMOUPRAVE – ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Fejlesztések:

Ravatalozó: a ravatalozó építése az eredeti ütemterv szerint
folytatódik, jelenleg az épület tetőszerkezetének ácsmunkálatait végzi a kivitelező. A temetőben ezért fokozott figyelmet
kér az önkormányzat a balesetek megelőzése érdekében, egyben szíves megértésüket kéri az okozott kellemetlenségekért!
Óvoda: a nyílászárók cseréjével megkezdődött az óvoda
felújítása (nyílászárócsere, hőszigetelés, napkollektor és napelem felhelyezése, villamos hálózat korszerűsítése, nagycsoport felújítása), valamint parkolóhelyek kialakítása, melyet
24.000.000 forint pályázati pénzből és 20.000.000 forint önerőből valósít meg az Önkormányzat. A munkálatok várhatóan
2014. augusztus 15-ére fejeződnek be, és az új nevelési év már
zavartalanul, megújult, igényes környezetben kezdődhet.
A felújítási munkálatok miatt az önkormányzat kéri, hogy 2014.
július 1-jétől az ebédhez az éthordókat a könyvtár lépcsőjére
szíveskedjenek helyezni.
Az orvosi rendelő tetőszerkezetének felújítása befejeződött.
Az utak felújítása, illetve kátyúzása megkezdődött, és a napokban is folytatódik. Az önkormányzat a kellemetlenségek miatt a
lakosság türelmét kéri!

Pályázatok:
Az önkormányzat térfigyelő kamerák beszerzésére adott be
pályázatot, melyet elutasítottak.
A pályázaton nyert fűnyíró traktor és egyéb kommunális
eszközök beszerzése megtörtént, amelyekkel az önkormányzat
folyamatosan gondoskodik a közterületek rendjének fenntartásáról.
Az egyházközség falubuszának beszerzése július hónapban
megtörténik, míg az önkormányzati falubusz várhatóan novemberben érkezik. Mind az egyházközség, mind az önkormányzat
lehetővé kívánja tenni a társadalmi szervezetek, a csoportok és
a lakosság számára is a falubuszok igénybevételét, amelynek
feltételéiről a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.

Közérdekű információk:
2014 szeptemberétől a szentpéterfai óvoda sajátos nevelési
igényű gyerekeket is fogad, így az önkormányzat helyben biztosítja a gyermekek gyógypedagógiai és gyógytornász általi
fejlesztését is.
Árokbefedési szándék esetén a kivitelezés megkezdése előtt
kérelmet kell benyújtani az önkormányzathoz, melyet a képviselő-testület elbírál, csak ezután kezdődhet meg a kivitelezés.
Több éjszakai betörés és rongálás is történt a faluban, ezért az
önkormányzat kéri, hogy mindenki fokozottan vigyázzon az
értékeire, és a szükséges biztonsági intézkedéseket tegye meg.

2014 augusztusában Szentpéterfát is érintő „Békemenet”
indul, amelynek keretében több száz külföldi ismerheti meg a
községünket. Fogadjuk őket sok szeretettel!

Társadalmi szervezetek :
2014. június 28-án nagysikerű volt a sportnap a sportpályán,
amelyet a sportegyesület szervezett.

A falugazdász felhívása:
A fölhasználó és a földtulajdonos köteles kül- és belterületen is
az adott év június 30-áig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Ennek elmulasztása esetén bírság szabható ki.

Rendezvények:
2014. szeptember utolsó hétvégéjén megrendezésre kerül a
falunap. A részletes programról a későbbiekben tájékoztatja az
önkormányzat a lakosságot.
dr. Linhárt Gábor jegyző
dr. Gáspár Mónika aljegyző

Visti iz matične knjige – Anyakönyvi hírek
Házasság:
Zsarnay Attila és Németh Nikolett (2014. 05. 16.)
Wágner Csaba és Geosits Anna (2014. 06. 13.)
Handler Tamás és Jurasits Nóra (2014. 07. 11.)
Születés:
Temmel Emil és Milisits Izabella második gyermeke:
Tamás (2014. 04. 17.)
Teklits Tamás és Takács Mária második gyermeke:
Tamás (2014. 05. 14.)
Grubánovits Péter és Bakucz Henrietta első gyermeke:
Timót (2014. 06, 18.)
Halálozás:
Jurasits Mária (2014. 02. 15.)
Tóth Bertalan (2014. 06. 23.)

VISTI ČEDLJENOGA KRIŽA –
A VÖRÖSKERESZT HÍREI
2014. június 11-én véradás volt községünkben.
Véradóink: Kohuth Miklós, Frányi István, Móricz Jenőné,
Handler András, Piry Attila, Timár Dusán, Filipovits Róbert,
Filipovits-Horváth Hajnalka.
Köszönjük!
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Visti Hrvatske samouprave

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat hírei

Za gustim fašenjskim vrimenom i na protuljiće nismo imali čuda vrimena da maru uzdahnemo. Hvala Bogu vik imamo što organizirat ili
pomoć u organizaciji kakove priredbe. Većkrat smo potpirali školske
programe, kot na peldu putovanje k prijateljskoj školi u Donju Zelinu
ili 40. Narodnosni kup. Izvan škole smo dali pomoć čuvarnici, za crikveno shodišće u Djuru i u Veliki Borištof, za športski dan, a ne u zadnjem redu smo dali pinez i u Hrvatsku, kad je crikva prosila potporu
za one Hrvate u Slavoniji ki su zbog potopa zašli u veliku pogibelj.
U aprilu su sedmimi položili jezični ispit iz hrvatskoga jezika.
Petimi iz 8. razreda, a to su: Blanka Palković, Danijela Schlaffer, Danijel
Škrapić, Robert Škrapić i Ana Zorica Timar. Izvan njih su još Ana Haklić
i Zorica Moricz Timar napravile ov ispit. I prik novin jim gratuliramo za
dobre rezultate!
U juniju smo primili pun bus školarov iz Koljnofa, kim je naše selo
bilo jedna od štacijov onih gradišćanskih naseljev, koje su ta dan
upoznali. Polag toga da su pogledali selo, jim je Imre Filipović pokazal
kapelu i veliku crikvu, a u novoj gostionici „Nazdravlje!” su se mogli
maru okripit.
Nanovič smo ganuli klub čuvanja običajev, kad bi bilo jako važno
sve one kinče sabrat, što starji i maru zriliji Petrovišćani u sebi nosu.
A to su u prvom redu naše lipe jačke – hrvatske u ugarske – koje su se
vik rado jačile na razni prilika. Cilj nam je to da bi ove jačke izdali u
jedni mali knjižica, koje človik karkad more u ruke zet.
I još jedno važno: svi znamo da te u jesen bit izbori. Prosimo Vas, ako
se još niste registrirali i izvan velike samouprave i na hrvatsku kanite
veljat, ispunite formulare ili se registrirajte prik interneta. Do jeseni
još imate vrimena odnest papire u samoupravu, al i nas morete mirno
poiskat. Važno bi bilo da se čim večimi registriraju u najvekšem
hrvatskom selu u Ugarskoj. Zahvalimo!
Hrvatska samouprava

A tavaszi időszak ugyanolyan eseménydúsan telt, mint a farsang.
Szinte állandó jelleggel vannak különféle rendezvényeink, vagy pedig
társszervezőként veszünk részt egy-egy program lebonyolításában.
Több alkalommal nyújtottunk anyagi segítséget intézményeinknek,
civil szervezeteknek, de támogattunk horvát vonatkozású egyházi
zarándoklatokat, valamint horvátországi árvízkárosultakat.
Áprilisban öt nyolcadik osztályos tanuló – Palkovics Blanka,
Schlaffer Daniella, Skrapits Dániel, Skrapits Róbert és Timár Anna
Zorica – valamint Haklits Anna és Timár Tiborné tettek sikeres középfokú nyelvvizsgát horvát nyelvből. Ezúton is gratulálunk nekik!
Június közepén egy kiránduló csoportot fogadtunk Kópházáról,
akik azzal a szándékkal indultak útnak, hogy megismerjék a határmenti gradistyei horvát településeket. Miután az iskolások megnézték
a felújított kultúrházat, Filipovits Imre mesélt nekik a kápolna és a
nagytemplom történetéről, majd sort kerítettünk egy szerény megvendégelésre is.
Tavasszal újraindítottuk a hagyományőrző klubot azzal a céllal,
hogy összegyűjtsük azokat a horvát, illetve magyar dalokat, amelyeket a szentpéterfaiak mindig szívesen énekeltek. Szeretnénk ezeket a
dalokat csokorba gyűjteni és füzet formájában kiadni, hogy bármikor
kézbe tudják venni, ha arra szükség van.
Végezetül kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy akik az őszi helyhatósági választásokon szeretnének a helyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzatra is szavazni, és még nem regisztráltatták magukat, tegyék
meg a hivatalban kapható regisztrációs lapon, vagy interneten keresztül. Kérdéseikkel minket is bátran kereshetnek. Fontosnak tartjuk,
hogy Magyarország legnagyobb horvát településén minél többen
éljenek ezzel a lehetőséggel. Köszönjük!
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Foto: Timea Horvat
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ISKOLAI HÍREK

Szinte elrohant az elmúlt 180 tanítási nap.
Ezt az időszakot figyelemmel kísérte a szülői közösség, a
nemzetiségi önkormányzat, a jelenlegi fenntartó tankerület,
amelyek gyakran támogatták anyagilag is munkánkat; a plébános úr, aki tevékenységünket segítve oktatta- nevelte széprejóra tanulóinkat, és persze valamennyi szülő, akiknek a segítsége és közreműködése nélkül nem végezhettünk volna eredményes munkát. Köszönöm valamennyiük segítő, áldozatos hozzáállását és támogatását. Köszönettel tartozunk a települési
önkormányzatnak is, amely szerencsére továbbra sem engedte
el a kezünket, odafigyelt ránk, és szükség esetén segített is.
Iskolánk valamennyi tanulója sikeresen eleget tett a tantervi követelményeknek. Bukás nem történt, kitűnő tanulóink
száma hét, jeles tanulóink száma tizenegy. Az első osztályosok
továbbra is szöveges értékelést kaptak, második osztálytól
azonban ebben a tanévben visszatértünk az osztályozásra.
Ezt a tanévet, mint az eddigieket is, sok minden jellemezte:
előfordultak kellemes és kellemetlen események. Sokat küzdöttünk az udvarias viselkedés és a tolerancia fejlesztéséért,
de még mindig maradt tennivalónk. Sajnos, gyakran találkoztunk önző viselkedéssel, nyegle stílussal, vállrándításokkal. Új
divatként tört be a mobiltelefon-őrület, és bizony megjelent az
alkoholfogyasztás problémája is. Bízom benne, hogy a fáradozásunknak előbb- utóbb megérik a gyümölcse, és sikerül
mindenkiből udvarias, egymást szerető és tisztelő embert
nevelni.
A hétköznapi gondok- bajok mellett persze sok- sok öröm is
ért minket.
A programok, versenyek felsorolása szinte lehetetlen,
inkább csak szemezgetek a rendezvényekből.
Nemzeti ünnepeinkről a hagyományokhoz híven a kultúrházban emlékeztünk meg. Ezeken kívül természetesen együtt
vártuk a Mikulást és a karácsonyt .Az ajándékkészítést közös
kézműves délután segítette. A farsangi rendezvény bevételét a
kirándulásokra fordítottuk.
Anyák napján együtt köszöntöttük az édesanyákat. Ebben a
tanévben kétszer vendégeskedtünk a horvátországi testvériskoláinknál – egyszer Šenkovecben, egyszer Zelinában. Mindkét
utazás felejthetetlen élményt nyújtott.
Az alsósok sok közös programot is szerveztek: jártak Szombathelyen színházban, közös kiránduláson Kőszegen és Szombathelyen. A hagyományos óvoda-iskola napon az elsősök
megmutatták tudásukat a nagycsoportosoknak. Az elsősök,
ötödikesek és hatodikosok kötelező úszásoktatáson vettek
részt. A kicsik rendhagyó természetismeret órán jártak a kámoni arborétumban.
A felső tagozatosok is részt vettek valamennyi közös programban. Több alkalommal élvezhettük dr. Molnár László egyetemi tanár rendhagyó fizika óráit. Az idei tanulmányi kiránduláson Pécs és környéke szépségeivel ismerkedhettünk.
A jubileumi, 40. nemzetiségi kupa házigazdái idén mi voltunk, és nagy örömünkre meg is nyertük. Hasonlóan jól éreztük
magunkat gyereknapon és a madarak és fák napján.
Közös programjaink közül kiemelném még a TÁMOP pályázatból támogatott korcsolyázást, a közös síelést, szánkózást és
az egészségnapokat is.
Idén ünnepeltük a kétnyelvű oktatás bevezetésének 10. évfordulóját. Ebből az alkalomból kiállítást készítettünk márciusban. A rengeteg program mellett sok- sok versenyen is részt
vettek tanulóink.

A leírtakból kitűnik, hogy ennek a kicsi, 79 fős iskolának
bizony nagyon mozgalmas tanév van a háta mögött.
Ezért minden tanulónknak, szülőknek és kollégának megérdemelt jó pihenést, kellemes nyaralást kívánok. Viszontlátásra
az új tanév kezdetén.
Paukovitsné Horváth Edit
igazgató

A 100 ötöst elért tanulók névsora:
Kelemen Patrícia
Timár Anna Zorica
Tóth Meláni
Handler Márkó
Harangozó Flóra
Schlaffer Klaudia
Schlaffer Daniella
Skrapits Róbert
Filipovits Dóra
Geosits Hanna
Varga Krisztián
Barilovits Luca
Timár Laura
Handler Danica
Skrapits Réka
Barilovits Ádám
Horváth András
Bárdics Szabina
Palkovics Blanka
Gombás Márton
Gombás Máté
Dombi Veronika
Martinovic Martyna

Napközis nyelvi tábor
Egy TÁMOP-os pályázatnak köszönhetően iskolánk június 16tól 27-ig idén is megszervezte a tíznapos nyári napközis tábort,
amelynek fő profilja a horvát nyelv és a kultúra ápolása volt.
A 34 résztvevő tanuló nagyon jól érezte magát, hiszen sportos,
mozgásos, kézműves és szabadidős programokban bővelkedett
ez az időszak.
Ízelítőül néhány lehetőség: horvát ének- és tánctanulás,
kézműves foglalkozás, rajzolás, horvát rejtvények megoldása,
mesefilmnézés, illusztráció készítése, informatika foglalkozás,
nemezelés, karaokee, számháborúzás, kerékpártúra Bildeinbe,
kirándulás Szombathelyre (Smidt múzeum, Kalandváros, városi
tűzoltólaktanya), beszélgetés egy vak újságírólánnyal, udvari
virslisütés, stb. És mindezek mellett a pályázatnak köszönhetően napi háromszori ingyenes étkezés a résztvevőknek! Csoda,
ha a nap végén szinte haza se akartak menni a tanulók?
Az iskola pedagógusaitól persze sok előzetes szervező és
tervező munkát követelt a tábor, a kivitelezés is sok feladattal
járt, nem beszélve az óvodai konyhás nénik által elkészített
finomságokról, de látva a gyerekek lelkesedését és örömét,
mindnyájan azzal záruk a tábort: MEGÉRTE!
egy „táborlakó”

ISKOLAI HÍREK
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Foto: Horváth Krisztina
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Foto: Horváth Krisztina

Elsőáldozók (első sor): Máté Bettina, Pataki Vivien, Barilovits Lúcia, Pataki Regina, Csonka Lili, Horváth Borbála
(hátsó sor): Paukovits Olivér, Pataki Bence, Gombás Márton
(plébánosok): Schneller János, Várhelyi Tamás, Krammer Rafael

Ballagók 8. o. (első sor): Horváth Bettina, Palkovics Blanka, Palkovics Eszter, Timár Anna Zorica,
Keglovics Kinga osztályfőnök, Schlaffer Daniella, Gaál Bianka, Frányi Kira, Németh Dzsenifer
(hátsó sor): Németh Ernő Ferenc, Skrapits Dániel, Sipos Dominik, Bárdics Erik, Skrapits Róbert, Timár Dávid, Hulej Koppány

ÓVODAI HÍREK

A 2013/14-es nevelési év végéhez értünk, melynek folyamán a
gyermek létszámunk 37 főre emelkedett. Elmondhatjuk, hogy
gyermekeink az egész évben jól érezték magukat kis közösségünkben. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy az újonnan
érkezettek is igen rövid idő alatt beszoktak.
Áprilisban került sor az óvodai beíratásra. A 11 új gyermekből 3 fő már elkezdte az óvodát, a többi szeptembertől, illetve
a következő év tavaszától várható.
Az április 30-án megtartott anyák napi ünnepséggel meghitt
pillanatokat szereztek a gyermekek az édesanyáknak.
Június 3-án kerékpártúrán voltunk a közeli erdőben a középső és a nagy csoport biciklizni tudó gyerekeivel.
Június 5-én a nagycsoportosainkkal iskolalátogatáson jártunk, ahol a leendő első osztályosok bemutató órán vettek részt.
Június 6-án tartottuk hagyományos évzáróval egybekötött
ballagási ünnepségünket, amelyen a gyerekek ízelítőt adtak az
egész évben tanultakból. Nyolc nagycsoportos vett búcsút az
óvodánktól, név szerint: Benczik Lajos, Csiszár Boglárka, Elpons
Jeshua, Németh Zita, Pataki György Edmond, Perjési Nóra,
Temmel Mirko és Temmel Nikolina. Itt szeretnék köszönetet
mondani Filipovits Rajmundnak, aki minden rendezvényünkön
segítségünkre van a hangosításban.
Június 10-én kirándulni voltunk Reziben, az újonnan nyíló
Dínó Parkban. A nehézkes indulás, és a nagy meleg ellenére a
program kellemes élményt jelentett a gyermekeknek. Köszönjük mindenkinek, akik anyagilag támogattak minket, hogy a
kirándulást megszervezhettük. Lassan elkészül a mászóvár,
szeptembertől már birtokukba is vehetik a gyerekek. Köszönjük
Pataki Gábornak, Geosits Rezső nagypapának, Geosits Rudolfnak, valamint az önkormányzat közhasznú dolgozóinak az elkészítéshez nyújtott segítséget.
Udvari játékkészletünkből sikerült néhány hintát az EU-szabványnak megfelelő minőségűre cserélnünk. Ezt ausztriai felajánlásból valósíthattuk meg.
Ezúton szeretnénk megköszönni a nemzetiségi önkormányzat egész évben nyújtott anyagi támogatását is.
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Időközben intézményünkben megkezdődtek a felújítási munkálatok, amelyek kisebb kellemetlenségekkel járnak. A nyári leállás így hosszabbra nyúlik előreláthatólag július 1-jétől augusztus
31-ig tart. Megértésüket és türelmüket előre köszönjük!
A magam és az óvoda összes dolgozója nevében – egy megújult környezetben való viszontlátás reményében – kívánok
mindenkinek kellemes nyarat és jó pihenést!
Geosits Andrásné
óvodavezető

Visti čuvarnice
Doklje se novine pojavu, te se vrata čuvarnice zaprit. 37 dice
smo imali do juniuša, u aprilu su još 11 dice zapisali, tako da
ćemo se od septembera zopet povekšat. Mirno moremo reč da
se dica jako dobro čutu, i najmanji se hudo priviknu u čuvarnicu.
30. aprila smo s jačkami i verši pozdravili mame na Majkin dan.
3. juniuša smo se s vekšimi na bicikljinu odvezli u lug.
5. juniuša su naši najvekši pogledali, kako se školari 1. razreda
vuču u školi.
6. juniuša su osmimi dali zbogom čuvarnici. Ovde bi se rad zahvalili Rajmundu Filipoviću da nam vik pomaže na priredba.
10. juniuša smo se odvezli u Rezi u Dino-park. Istina da je jako
vruće bilo, al dica su se dobro čutila. Zahvalimo svim, ki su
nam pomogli u organiziranju izleta.
Od septembera te dica moč naprik zet iz driva napravljene
igre na dvoru. S pomoćom iz Austrije smo i ljuljače mogli obnovit.
Zahvalimo Hrvatskoj samoupravi da po mogućnosti pomaže
našu čuvarnicu.
Od 1. juliuša su začeli obnovit čuvarnicu, tako da će ovo lito
duglje, do 31. augustuša zaprta bit.
U ime svih nas željim svakomu bezbrižne litnje dane u ufanju, da ćemo se u septemberu u lipoj, obnovljenoj čuvarnici
vidit.
Ana Geošić

VISTI ZAKLADE – ALAPÍTVÁNYI HÍREK
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A kultúrház (IKSZT) életéből
A Szentpéterfa Községért Alapítvány mint a kultúrház mostani
működtetője folyamatosan törekszik az épület programokkal
való megtöltésére. Már korábban kézhez kaphattak egy szórólapot a rendezvényekről és az eseményekről. Célunk, hogy az
összes korosztály számára megfelelő elfoglaltságot biztosítsunk.

Baba–mama Klub:

Hagyományőrző klub:

Vasárnap délutánonként
(az időpontot közzétesszük)

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és az IKSZT közösen próbálja az elfeledett emlékeket, dallamokat, mondókákat, ízeket
ismét felszínre hozni, és ezeket megfelelően dokumentálni.

kéthetente hétfőn 13.30 – 15.30

Kánikula ellen az IKSZT-ben: kedd–szerda–csütörtök
13:00– 16:00
A nyári rekkenő hőségben, az árnyék, a hűvös lesz a menedék.
Kora délután társasjátékok, pingpong és rengeteg olvasnivaló
várja a fiatalokat. A cél: a számítógépes játékok helyett egy
másik alternatíva.
A környékbeli és a szentpéterfai kisgyermekes anyukák számára tart kétórás kötetlen foglalkozást Némethné Molnár Zita
védőnő, amelyen különböző problémákat, örömteli eseményeket osztanak meg egymással az édesanyák.

Asszonytorna:

Ne félj az egértől!

kedd–szerda–csütörtök 16:00–18:00

minden szerdán 19.00 – 20.00

Hátfájással, gerincproblémákkal küszködik? Vagy egyszerűen
csak mozogna? Bartalits Beáta várja Önöket egy minden testrészt megmozgató tornára.

A teleházba hívjuk és várjuk az idősebb korosztályt, hogy betekintést nyerjenek az internet őket érintő témáiba (újságolvasás, receptek, hírek, helyi érdekességek).

Gyűjtsünk fényképeket és felvételeket!
A falu emlékeit, múltját szeretnénk dokumentálni a szentpéterfaiak segítségével. Várunk minden fényképet, videófelvételt,
hanganyagot (kazetta, lemez), amellyel gazdagíthatjuk falunk
digitális archívumát. Az eljuttatott felvételeket digitalizáljuk, az
eredetit pedig visszajuttatjuk a tulajdonosnak.
Filipovits Rajmund

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
2014. március 5-én megtörtént a tűzoltókocsi műszaki vizsgáztatása. Mivel az
autón megkülönböztető jelzés van, évenként kell ellenőriztetni. A jármű éves biztosítása 68.018 Ft. Szerencsénkre a régi
tűzoltókocsit el tudtuk adni, az önkormányzat pedig nekünk utalta át érte az
összeget.
Az önkormányzat idén támogatott
először bennünket 200.000 Ft-tal. Az
összeg jól jött az egyesületünknek, mert
nagyon sok kiadásunk van ebben az
évben.
Vettünk 18 db gyakorlóruhát, amelyet
előírnak a versenyeken való szerepléshez.
Április 18-án ünnepeltük Varga Miklós 50 éves tűzoltószolgálati jubileumát.
Meghívtak bennünket Iváncra, ahol a
helyi tűzoltó egyesület fennállásának
120 éves évfordulóját ünnepeltük.
Egyházasrádócon is voltunk az ottani
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltókocsijának felszentelésén.

tetlen volt, hiszen a megdőlt fa veszélyeztette a szomszédos ház tetőszerkezetét.
A plébánián a volt garázs szétszedését
segítettük társadalmi munkában. A bon-
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tási anyagot megkaptuk, belőle a tűzoltószerház udvarán szeretnénk felállítani
egy faházat, amelyben a fánkat tudnánk
tárolni.
Társaim nevében is köszönöm…
a falu lakóinak, hogy nekünk adták a
számukra feleslegessé váló rosszvasat,
annak az asszonynak a pénzbeli támogatását, aki minden évben segíti egyesületünket, a doktornőnek, hogy a munkaidején kívül fogadta tagjainkat és végezte
el az együttműködési szerződés megkötéséhez kötelező orvosi vizsgálatot.
Személyi állományunk jelenleg 34 főből áll. Ebből új tag 6 fő, pártoló tag: 4 fő.
A magam és tűzoltó társaim nevében
minden szentpéterfai lakosnak tűzmentes évet kívánok.
Skrapits János
mb. tűzoltó parancsnok
Foto: Timea Horvat

Szintén Egyházasrádócon volt az önkéntes tűzoltók járási versenye, ahol női
csapatunk a 3., férfi csapatunk a 6. helyen
végzett, így továbbjutott a megyei versenyre. A megyei megmérettetés a Petőfitelepen volt, ahol a nők a 4., a férfiak a 11.
helyen végeztek. Itt említem meg, hogy a
versenyen használt Polonia szivattyúnk
tönkrement, s mivel nem biztos, hogy
javítható, újat kellene vennünk, ami sajnos nem kevés összegbe kerül majd.
Május 10-én a pinkovaci (Ausztria)
tűzoltók jártak nálunk vendégségben.
Kaptunk tőlük 18 db védősisakot, amiket
május 15-én a vihar okozta fakidőlésnél
használtunk is. A beavatkozás elengedhe-
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CRIKVENE VISTI – EGYHÁZI HÍREK
Búcsúk között

A két apostolfejedelem, Szent Péter és Szent Pál ünnepe
után vagyunk, és az augusztusi Szent István ünnepünk előtt.
A közelmúlt és az előttünk álló közeljövő eseményei:
– Június 5-én a szentpéterfai sportpálya adott otthont az
egyházmegye középiskolás foci-tornájának. A helyiek idősebbik (I.) csapata aranyérmet szerzett. Másnap Csesztregen a
ministráns focikupán ministránsaink ezüstérmesek lettek.
– Június 7-én gyalogos és buszos zarándoklaton voltunk
Borištofban a mariazelli Vándor Szűzanya szobránál.
– Június közepére megújultak a kápolna padjai, a munkálatokat a THG végezte. A régi szőnyegek többségének cseréje is
megtörtént.
– A június 14-15-i hétvégén köszöntöttük Rafi atyát és János
atyát pappá szentelésük 55. évfordulója alkalmából.
– Június 25-én a szentségimádási napunk záró szentmiséjét
és a szentbeszédet Varju Gábor székesegyházi káplán tartotta a
gyerekek kórusa és orgonás énekek kíséretében. Köszönet a
szentségőrzésben résztvevőknek és a szentórákba vagy egyéni
szentséglátogatásba bekapcsolódottaknak.
– Június 28-án, szombaton számos jubiláns házaspárunk
fogadta el a megyéspüspök úr invitálását az idei jubiláns házasok ünnepségére a székesegyházba. Gratulálunk minden idén
kerek házassági évfordulójukat ünneplő családnak!
– Július 13-19-e között plébániánk 24 diákja Jákon vesz részt
az idei imatáborban.
– Július közepére megérkezik az a Volkswagen T5-ös kisbusz, amit plébániánk nyert az MVH pályázatán a Darányi Ignác
Terv keretében. Az új kisbusz(ok) használatáról az önkormányzattal közös tervet dolgozunk ki.
– A nagytemplom oltárfestményének felülettisztító felújítása, restaurálása valószínűleg a nyári, illetve az őszi hónapokban
fog megtörténni.

– Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén Kertesen a
magyar nyelvű szentmisét Dr. Veres András megyéspüspök úr
celebrálja.
– Az augusztus 20-i kápolnabúcsúi szabadtéri szentmisét
követően idén a tervünk szerint, a kultúrház udvarán felállított
sátorba várjuk a jelenlevőket egy jelképes áron árult közös
ebédre és együttlétre. Az idei augusztus 20-i perselygyűjtésből
az új ravatalozó építése kapcsán a temető járdájának megvilágítását szeretnénk megoldani a hívek segítségével.
– Augusztus 20-23-a között lesz az idei mariazelli gyalogos
zarándoklat. Jelentkezni már lehet. Pénteken (augusztus 22én), egynapos gyalogos zarándoklatra lehet csatlakozni.
Szombaton a záró szentmisére autóbuszt indítunk. A szervezés
megkönnyítése érdekében mindhárom eseményre kérjük a
résztvevők előzetes jelentkezését augusztus 1-jéig a plébánián.
Idén új zarándokpólókat készítünk az alkalomra. Aki szeretne
pólót rendelni, kérjük, szintén jelezze a megadott időpontig.

Foto: Timea Horvat
Gyalogos zarándokok Veliki Borištof felé

CRIKVENE VISTI – EGYHÁZI HÍREK
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Az egyházmegye középiskolás foci-tornájának győztes csapata
– Augusztus 24-én, vasárnap a hittanbeíratás céljából litániára várjuk az új elsősöket szüleikkel együtt.
A nyári szünidőben különösen is legyen gondunk az Istennel
való kapcsolatunk elmélyítésére. Ehhez jó lehetőség a rendszeres
hétköznapi és vasárnapi szentmise.

A gyerekeket és szüleiket külön is buzdítom, hogy a nyári
szünetben se hanyagolják el lelki életük ápolását, így legyen
teljes a vakáció: ép testben ép lélekkel.

Az egyházmegyei ministráns foci-kupa ezüstérmesei

Tamás atya
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KULTURA

Mladi tamburaši su na dobrom putu da očuvaju bogatu petrovisku glazbenu tradiciju. U ovom školskom litu s velikim veseljem moremo reć da imamo zopet tamburaše u velikom broju.
U dvi grupa smo probali: mali, od prvoga do četartoga razreda
su se navučili kako se mora pravilno držat tamburu, kako se
more igrat na njoj, a rezultat su vidli u majušu i roditelji, kad su
za svoje mame i majke izguslali dvi jačke – Igra kolo, Polag Pinke
– s velikim uspjehom. Veliki tamburaši su se ovo lito izvan naših

domaćih jačkov navučili i zaistinu teške i atraktivne kompozicije. Imali smo brojne nastupe doma, na svakoj školskoj i selskoj
priredbi, ali zašli smo i u Hrvatsku. Osvojili smo prvo misto u
Sambatelu na naticanju Agora isto kot i lani, i igrali smo u
Egervaru naš prvi mini koncert.
I u liti ne kanimo stat. Ufam se da ćemo imat vrimena i za probe
i za nove izazove kako budemo još bolji neg naši prethodniki.
Rajmund Filipović

Foto: Handler András

U kolo
Protuljićni i ranolitanjski dani su relativno u miru prošli. Naravno kot vik, i sad su se javili problemi, i to zbog malog broja ljudi
na probi, a nigda i na nastupu. Sad su iz 8. razreda izašli mladi, talentirani tancoši, ufamo se da te još dugo ostat nutri u
društvu, da maru snamu brige s ramena starih tancošev.
Jakova je krajem aprila slavila svoj 800. jubilej kamo su i nas pozvali tancat. Na žalost ni ov krugli jubilej ni potiral van
Jakovčane, na pozornici smo većimi bili nek u publiki.
U Ivancu su ognjobranci svečavali 11. majuša. Polag Petroviskih fajbegerov smo i mi dobili poziv, da bi u kulturnom domu razveselili domaćine i goste. Za tajdan dan kasnije smo u Molnaszecsődu gostovali, kadi smo i mi bili u programu posvećenja nove
pozornice.
Na Duhe smo u Genču otputovali kot i svako lito na regionalni folklorni festival pod imenom Genčka metla. S balkanskimi tanci
smo stali pred žiri i pred publiku, koja je s velikim aplauzom zafalila produkciju.
21. junija smo se i mi dilili u radosti mladoga para. Ani i Čabiju i prik novin željimo čuda zdravlja i veselja u njevom skupnom
žitku! U liti te se još ženit i udavat naši tancoši, njim željimo mirno pripravljanje, i poručujemo jim: nekate se bojat, bit ćemo
uz vas!
Andrija Handler

Foto: Handler András

KULTURA
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Foto: Büki László

A Ljubičica kórus hírei

A tavaszi időszak – az év első három
hónapjához hasonlóan – újabb szerepléseket hozott.
Április 26-án Jákon a táncosokkal és a
tamburásokkal adtunk közös műsort a
monostor megalapításának 800 éves
évfordulóján szervezett rendezvénysorozat népművészeti délutánján.
Május 3-án és 4-én Zágrábban jártunk, hogy együtt ünnepelhessük meg az
ottani Desiderium/Čežnja kórus megalakulásának 30. évfordulóját. Az esemény
egyben a határon túli horvát énekkarok
2. találkozója is volt, így Eisenstadtból
(Ausztria) és Postojnából (Szlovénia) is
jöttek vendégkórusok. Romániából sajnos nem tudott eljönni az ottani horvát
együttes, pedig 5 éve velük is találkozhattunk Zágrábban.

Gradistyei horvát – és a vendéglátók
kérésére – magyar népdalokat énekeltünk a jubileumi műsoron, a vasárnapi
hálaadó szentmisén pedig az áldozás
alatti éneklés volt a mi feladatunk.
Ezúttal – Veszelovits Péter tapasztalt
vezetése mellett – a fiatal tamburások
kísértek bennünket, bőgősünk pedig
„kölcsönben” a nardai Pollák Krisztián
volt. A fiúk már az előzetes próbákon is
szorgalmasak és együttműködők voltak,
s az előadáson ügyes partnereinknek
bizonyultak: a zágrábi karvezető is megdicsérte őket. A közös vacsora után pedig
fáradhatatlanul zenéltek, szórakoztatva
minden résztvevőt. Köszönjünk nekik a
lelkes közreműködést! Az Emberi Erőforrás Minisztériumának pedig köszönjük
a tőlük kapott pályázati összeget, amely-

nek segítségével finanszírozni tudtuk az
utazási költségek egy részét.
Május utolsó vasárnapján, 25-én a
nagymise után ünnepelte meg a falu a
hősök napját. Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója külön jelentőséget
adott az idei eseménynek, ezért ünnepélyesebbre terveztük a megemlékezést.
Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester
asszony beszéde és a koszorúzás köré
rendezve Schlaffer Daniella és Timár Anna Zorica 8. osztályos tanulók, valamint
Wágner Anikó a témához kapcsolódó
verseket szavalt, a kórus pedig az alkalomhoz illő dalokat énekelt. Szereplőként
is azt éreztük, amit utána sok jelenlévő is
mondott: színvonalas és megható volt a
műsor.
Június 1-jén Nardán került sor a plébániánkhoz tartozó 6 község kórusainak
hagyományos templomi találkozójára.
A 4 horvát és 2 német énekkar szép
műsorokkal mutatkozott be, a hangversenyt záró közös egyházi éneket pedig –
immár hagyományosan – magyarul, horvátul és németül adta elő a több mint
100 énekkaros. A nardai találkozóval
bezárult a kör, de a kórusok folytatni
kívánják a 7 éve elkezdett dolgot, ezét
Tamás atya a záróbeszédben bejelentette: jövőre Szentpéterfán indul az újabb, 6
évre szóló hangversenysorozat.
Szép első félévet zárt a Ljubičica.
Most nyári szünet következik, hogy aztán
ősszel kipihenten (?), újult erővel állhassunk neki a munkának.
Kocsis Jolán
karvezető

IGROKAZ
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Med kulisami...
Ni se parvi put dogodilo da nam se igrokazačka sezona do kasnoga protuljića odvlikla, al da ćemo još na kraju majuša igrat, to
nismo mislili. Naš aktualni igrokaz „Inka
zlato” smo osam put pokazali. Premijeru smo
na srid marcijuša u Nardi imali, a pred Vazmi
smo još zašli u Čajtu i Hrvatski Židan. Na
domaći daska smo se i ovo lito na Vazmeni
pondiljak predstavili, a u majušu smo imali
poziv u Budimpeštu i Koljnof. Na kraju
majuša smo zadnji put zopet pred domaćom

publikom kazali. Svagdir su nas srdačno primili, iz smiha i pucanja publike se čulo da se
nismo zaman tarsili.
U marcijušu, kad su naprik dali obnovljeni
kulturni dom, su naši dva talentirani igrokazači, Andraš Handler i Imre Kapitar na
ugarskom jeziku predstavili časnim gostom i
brojnoj publiki svoj klasični skeč: U ime oca i
duha svetoga... Dva tajdne kasnije, na Danu
Saveza Hrvata je naš drugi paroš, Laszlo
Škrapić i Zoltan Kurcz predstavil – uz veliki
smih – nazočnim, kako jedna mala, zvanared-

na pirula, Viagra dobro funkcionira pri muži
zrilije starosti.
Imali smo u ovom vrimenu i goste: u
marcijušu su nas igrokazači iz Hrvatskoga
Židana razveselili s njevom šalnom igrom, a
na srid juniuša smo ugarski igrokaz mogli
pogledat iz Rábagyarmatá. Na žalost malo
ljudi je došlo na ugarsku predstavu, vekšinu i
sad nek oni ki si za dužnost daržu da pogledaju sve programe u kulturnom domu. Pitam
se, kadi su bili oni ljudi, ki vik to velu: Kad bi
po ugarski igrali, onda bi prošli pogledat...

Kot svaki put, i sad bi se rad zahvalila svim
igrokazačem da si vrime alduju za to, da se i
prik igrokazov čuva hrvatska kultura i naš lipi,
bogati materinski jezik. Hvala Bogu, imamo i
mlade ki se dobro čutu med nami, ufamo se
da te i drugi dobit volju da stupu med nas,
zrilije igrokazače.
Istina da na kraju našega igrokaza gospodin Bogatić ne zajde do zlata Inka indijanarov, al mi moremo reč da smo jako bogati: kad čujemo da se publiki vidi što igramo,
kad se smiju i pucaju... to su naši pravi kinči
što nigdor ne more zet od nas. I zato smo
Vam svim jako zahvalni, ki nas svako lito
dojdete pogledat. A to je naše najvekše zlato,
da ovo malo društvo jur 24 lit skupa darži, ne
samo za vrime igrokazanja, nek i onda dojdemo skupa, kad gdo rodjendan svečuje, ali i to
su dobre prilike, kad svi skupa – s muži i ženami – projdemo na izlet. Zato ni čudo da smo
na kraju igre iskreno, iz čistoga srca jačili:
„Mi nismo Indijanari, al kinče imamo:
dobra volja i veselje, to je naše zlato. Veselo
društvo to smo mi i rado igramo, radujte se i
vi s nami, mi vako živimo!"
Ana Škrapić Timar
Foto: Timea Horvat

SPORT

IV. Szentpéterfai Sportnap
Negyedik alkalommal került megrendezésre az idén is nagy népszerűségnek örvendő sportnap. Nyolc számban indulhattak a vállalkozó
kedvű sportolók, akik ezt nagy létszámban ki is használták, a sportegyesület tagjai pedig kiváló szervezéssel egy remek napot biztosítottak a megjelent szentpéterfaiaknak. Az esemény létrejöttében köszönet a rengeteg támogatónak, segítőnek, akik nélkül
nem lehetett volna ilyen sikeres a rendezvény:
Paukovitsné Timár Andrea, Jánny Ramóna, Paukovits
Norbert, Dezső Vilmos, Geosits István, Bárdics Róbert,
Haklits Tamás, Pajor József, Skrapits Ambrus, Wágner
Szabolcs, Jurasits András, Filipovits Rajmund, Kapitár
Petra, Wárner Zsófia, id. Tóth Gábor, péterfai tűzoltók.
Támogatóink voltak: Bartik Tibor, Vas Megyei
Közgyűlés Társadalmi és Civil Ügyek Bizottsága (Nagy
Gábor, elnök, sport tagozat), Vasi Rája Kft. (Bangó
Béla), Savaria Takarékszövetkezet, Szentpéterfai Rétbirtokosság, Art-Ko (Kovács Attila), Coop-bolt (lányok),
Wágnerné Bodó Judit, Croatica Kft. (Horváth Csaba),
Chungam, Danielo Pizzéria Körmend, Ljubičica kórus,
Fenster Mester (Potzmann-Göllisz-Taschler), Fritz
László, Galamb Csaba, Garger Malerei (Garger Zoltán),
Haladás VSE, Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa, Nazdravlje, Palkovics Lajos – Temmel Emil,
Pannon Helyi Termék, Pinka Band, Pinkica, Repeta Duó
Bt. (Dremmel Ákos), Szentpéterfa Községért Alapítvány,
Szentpéterfa Önkormányzata, Swietelsky-HVSE futsal,

Takács Ferenc, Timár Ferenc, Vas Népe, Veszelovits Péter, BC
Köremnd, Falco KC Szombathely, Magyar Snapszer Szövetség,
Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége.
Reméljük jövőre is találkozunk!
Kispályás foci: 1. AS Koma (Varga Barnabás, Pehr Gergő, Varga
Regina, Geosits István, Henits Balázs, Mersits Dávid, Jánny Zoltán), 2.
Csuszkafa (György Tibor, dr. Horváth Gábor, Völgyi Péter, Lajos Szilárd,
Pradalits Róbert, Wágner Zoltán, Polgár Bálint, Baranyai Áron, Varga
András, Wágner Attila, Balogh Zoltán), 3. Aranycsapat: (Hoós Bálint,
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Wágner Kornél, Frányi Ádám, Garger Róbert, Garger Martin, Gaál
Ádám, Wágner Richárd). Legjobb kapus: Henits Balázs (AS Koma).
Gólkirály: György Tibor (Csuszkafa).
Legjobb játékos: Hoós Bálint (Aranycsapat).
11-es rúgó verseny, felnőtt: 1. Hoós Bálint, 2. Garger Martin, 3.
Varga Barnabás.
Gyerek: 1. Pataki Bence, 2. Soós Bence, 3. Skrapits Iván.
Íjászat, felnőtt: 1. Mersits Zoltán, 2.
Horváth Elemér, 3. Bárdics Róbert.
Női: 1. Teklits Kornélia (szétlövés
döntött), 2. Windisch Barbara, 3. Bíró
Tünde.
Gyerek: 1. Garger Zoltán, 2. Bosits
Johanna, 3. Handler Márkó.
Lövészet, férfi: 1. A három puskétás
(Paukovits Tibor, Paukovits Norbert,
Kovács Attila), 2. Igaziak (Bárdics Róbert,
Ekker Attila, Tóth András), 3. Szakácsok
(Dezső Vilmos, Geosits István, Tóth
Gábor).
Női: 1. Örök fiatalok (Jurasits Timea,
Bárdics Krisztina, Tóth-Szalai Márta).
Legjobb egyéni: Paukovits Norbert (A
három puskétás) – címvédőként nyert.
Streetball: 1. No name (Jánny Tamás, Wágner Szabolcs, Balogh Zoltán),
2. Szedd ki! (Jurasits András, Kiss Ádám,
Hirschl József), 3. 2+1 (Szabó Dávid,
Wágner Bálint, Udvardi Bence).
Legjobb játékos: Wágner Szabolcs (No name).
Futás, férfi: 1. Gaál Ádám, 2. Sákovits Milán, 3. Jánny Márkó.
Női: 1. Haklits Anna, 2. Tóth Evelin, 3. Haklitsné Steiger Zita.
Horgászat, felnőtt: 1. Jánny Benjamin, 2. Filipovits Ambrus, 3.
Skrapits Tamás.
Gyerek: 1. Völgyi Levente (a több darab hal döntött), 2. Pataki
Boglárka, 3. Wágner Erik.
Snapszer: 1. Kozmor Imre, 2. Papp Imre, 3. Teklits István (legjobb
szentpéterfai).
Legsportosabb szentpéterfai lány: Varga Regina.
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MOZAIK

Ivan Nemeth: Litnji večer

Sárgabarackos, mandulás pite

Iszak Péter: Biztató

Žnjači idu s polja,
večera j' gotova.
Dan je na kraj zašal,
Va nočicu se j' dal.

elkészítés: 70 perc – nehézség:könnyű – sütési
hőfok:180 °C – sütési idő:40 perc

Vágyak és forróság,
kacaj és szenvedély.
fénnyel telt új világ
álmomban újra él.
Lágy szellő simogat,
a hűs víz megnyugtat,
élménnyel gazdagít,
sok-sok emléket ad.
Szabadon szállhatunk,
bilincset eldobva,
őrülten táncolunk
egymásra kacsintva.

Ivančica sviti,
Okol sebe širi
Lipu svitlost, ka se
Našem oku šalje.
Zvona glas tukeče
Obloke čerljene.
Nočicu pozdravlja,
Ka škurinu dava.
Trudno tijelo sede
Počivati velje,
Ar su noge teške,
Ruke od žulj' tverde.
Stelje pozivaju
Va se tešku glavu.
Na novu noč daje
K zutru i nadalje.
Človik glavu nagne,
Na počivak daje.
Postane tihoča
Va letnji noćica.

Hozzávalók: A tetejére: porcukor – A tepsi kikenéséhez:
finomliszt, 2 dkg Rama,
A tésztához: 25 dkg finomliszt, a fele Graham-liszt is lehet
2-3 evőkanál rum, 6 darab tojás, 25 dkg kristálycukor
2 csomag vanillincukor, 40 szem mandula, 25 dkg Rama
20 szem sárgabarack kb. 1,2 kg
Elkészítés: 1. A barackokat néhány pillanatra forrásban lévő
vízbe rakjuk, szűrőlapáttal kiemeljük, majd vékony héjukat
lehúzzuk. Ezután a gyümölcsöt félbevágjuk, közben magját kiemeljük.
2. A mag helyére 2-2 szem mandulát rakunk, és a barackot újra
összeillesztjük.
3. A Ramát először magában, majd a cukor kétharmadával és a
vaníliás cukorral habosra keverjük. A tojások sárgáját egyesével, majd a rumot kanalanként beledolgozzuk.
4. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, a vége felé a maradék
cukrot is hozzáadjuk. A liszt egyharmadát a Ramás masszára szitáljuk, a tojáshab egyharmadát rátesszük, óvatos mozdulatokkal összeforgatjuk.
5. A többi lisztet és habot még két részletben, ugyanígy adjuk
hozzá. A masszát egy kb. 35x25 centis,Ramával kikent,
belisztezett tepsibe simítjuk. A töltött barackokat rárakjuk,
sőt egy kicsit a tésztába is nyomkodjuk.
6. Előmelegített sütőben, közepes lánggal (180 °C, légkeveréses sütőben 165 °C) kb. 40 perc alatt megsütjük. Ha kihűlt,
úgy vágjuk szeletekre, hogy mindegyik közepére egy töltött
barack jusson.

Boldogságunk határtalan,
hiszen mi vagyunk az élet.
Ha a nyarad boldogtalan –
hát velünk együtt éljed!

Petroviski glasnik – Szentpéterfai Hírmondó ● Kiadó: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa
Felelős szerkesztő: Timárné Skrapits Anna ● Munkatársak: Filipovits Rajmund, Handler András, Kocsis Jolán, ifj. Temmel Péter
Nyomdai munkák: Croatica KFt. ● Tördelő: Zámbó Kati ● Felelős vezető: Horváth Csaba

