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MOZAIK
Iszak Péter:

Nyár

List Hrvatske samouprave
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat lapja
XXII. lito 2. broj – juli 2015. - XXII. évfolyam 2. szám – 2015. július

Napsütötte földeken,
szellő szárnyán szállva
képzeletünk repítsen
egy paradicsomi országba!
Ringasson el most az álom,
az érzések tengerét várom!
Tervek, célok, öröm és mámor,
mind öleljen újra meg újra.
Simogasson a szerelem
a világra mosolyogva,
e reményteljes szigeten,
mégis a csillagok közt járva!

CD morete dobit: Rajmund Filipovits – 06 20 36 53 504

Fotó: Kapitár Petra
A hónap fotója – Szomszédok
A sárgájához hozzáadom a cukrot, és
szintén jól kikeverem, majd mehet bele a
Hozzávalók:
többi hozzávaló, legvégül a fehérjehabot
• 5 db tojás
keverem bele óvatosan.
• 45 dkg 20%-os tejföl
A sütőt előmelegítem 170 °C-ra. Egy
• 2 evőkanál zabpehelyliszt
közepes
méretű tepsit sütőpapírral kibé• 4 evőkanál finomliszt
lelek,
és
ebbe
öntöm a tésztát. Elegyen• 5 evőkanál cukor
getem,
majd
a
meggyszemekkel
kirakom
• 1 csomag sütőpor
a
tetejét.
• 10 dkg durvára tört dió
Betolom a sütőbe, és 50 perc alatt
• 1 citrom reszelt héja
készre
sütöm. A végén a közepébe bele• őrölt fahéj
szúrok
egy hegyes késsel, ez a tűpróba,
• pici só
ha
már
nem ragad rá semmi, akkor
• 1 üveg meggybefőtt vagy friss meggy
készen van és kiveszem, majd hagyom
Elkészítés:
kihűlni.
A tojásokat szétválasztom, a fehérjét kevés
Kihűlés után kockákra szeletelem, és a
cukorral kemény habbá verem.
tetejét kevés porcukorral meghintem.
Meggyes-diós piskóta

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

Fotó: Timár Dániel
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SPORT
Kisebb jubileumhoz érkezett a Szentpéterfai SE rendezvénye, hiszen
már az 5. Szentpéterfai Sportnapra vártuk a péterfai, illetve a péterfai
kötődéssel bíró „sportembereket”. Igyekszünk, próbálunk évről évre
fejlődni, és egyre jobb, színvonalasabb rendezvénnyel kiszolgálni a
sportnap közönségét: az idén például 10 különböző versenyszámban
mérhették össze tudásukat, szerencséjüket a vállalkozó kedvűek.
Megítélésünk és a visszajelzések alapján is úgy tűnik, hogy rendezvényünk sikeres volt, mára falunk egyik legjelentősebb programjává
nőtte ki magát. Persze ez csak úgy sikerülhetett, hogy sokan segítettek, sokan „tették bele” a munkájukat, a szabadidejüket a sportnapba.
Köszönet jár természetesen a támogatóinknak is, hiszen nélkülük nem
jöhetett volna létre a rendezvény. Egyébként rekordszámú, 47 szponzort jegyezhettünk fel.
Természetesen jövőre szeretnénk folytatni a mára hagyománnyá
nemesedett sportnapunkat. Reméljük, hogy segítőkben, támogatókban
és persze versenyzőkben jövőre sem lesz hiány.

Fejlesztések
2015. június 16-án megkezdte működését Szentpéterfa község új weblapja. Ezen a felületen könynyebben hozzáférhetővé válnak a településről szóló
hírek, a szükséges nyomtatványok közvetlenül letölthetők. Az oldal feltöltése folyamatos, ezért megértésüket kérjük, amíg a teljes anyag betöltésre kerül. Az
önkormányzat szívesen fogadja ötleteiket, hogy mivel
tudnánk még színesebbé tenni az oldalt.
Örömmel értesültünk róla, hogy az elkészült sószobát
egyre többen veszik igénybe, amelyhez kellemes időtöltést kívánunk! Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy a könyvtár jelenlegi helyén „konditerem”
kerül kialakításra, míg a könyvtár az emeleten lesz,
három helyiségben.
A nagyobbikban az Olvasóterem, a kisebbikben a 0-6
éves korosztály számára „Mesekuckó”, míg a harmadik helyiségben a Nemzetiségi gyűjtemény kap
helyet. A termek kialakítása a nyár folyamán megtörténik, így szeptembertől mindenkit nagy szeretettel
vár az új könyvtár.

kialakítva. Így az óvodai nevelés háborítatlanul folyhatna egy önálló épületrészben. A beruházás összköltsége: 53 784 640 forint, amelyből az önrész: 7 373 983
forint. A pályázat elbírálási határideje: 2015. július 25.
Az önkormányzat az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására szintén pályázatot nyújtott be, ahol a meglévő járda felújítására
lehetett támogatást igényelni. Sajnos a kiírás nem tette
lehetővé új járda építésének finanszírozását.
A pályázattal érintett szakaszok a következők: az
Alkotmány utca bal oldali, a Rákóczi utca és a Zrínyi
utca közötti része; az Alkotmány utca jobb oldali, a
Rákóczi utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti
része, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utca jobb oldali,
az Alkotmány utca és Zrínyi utca közötti szakasza.
A beruházás összköltsége: 14 377 386 forint, amelyből az önerő: 2 156 608 forint. A pályázat elbírálási
határideje: 2015. augusztus 6.
Az önkormányzat 2015. május 5-én 2 884 612 forint
összeg erejéig pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására. A pályázatok
folyamatosan kerülnek elbírálásra.

A sportnap eredményei
Kispályás foci: 1. Aranycsapat (Udvardi Tamás, Garger Martin, Hoós
Bálint, Gaál Ádám, Gaál Richárd, Frányi Ádám, Jánny Dominik,
Garger Róbert), 2. Nazdravlje (Geosits Bertalan, Varga Barnabás,
Varga András, Mersits Dávid, Pataki Márk, Wágner Csaba,
Geosits István), 3. Szupercsapat (Bárdics Róbert, Bárdics Erik,
Hoós Áron, Hoós Gergő, Sákovits Milán, Sákovits Zoltán, Pataki
Ádám, Jurasits Ákos, Skrapits Dániel, Góber Levente).
A legjobb játékos: Frányi Ádám. A legjobb kapus: Bárdics Róbert.
A gólkirály: Varga Barnabás.
Büntetőrúgás, felnőtt: 1. Jordán Benedek, 2. Skrapits Dániel, 3. Hoós
Bálint.
Gyerek: 1. Hoós Áron, 2. Garger Valentin, 3. Pataki Bence.
Horgászat, felnőtt: 1. Jakab Sándor, 2. Nagyné Skrapits Mónika, 3.
Nagy Barbara.
Gyerek: 1. Pataki Kornél, 2. Völgyi Levente, 3. Wágner Erik.
Lövészet, férfi: 1. Mértékműhely Hosszúhetény (Viszocsánszki
Mihály, Nagy Zsombor, Cseri Attila), 2. Paukovitsék (Paukovits
Norbert, Paukovits Róbert, Paukovits András), 3. Kiss-Wágner
(Wágner Richárd, Kiss Balázs, Wágner Márton).
Női: 1. Retró (Leidliné Könczöl Enikő, Jurasits Hajnalka, Jánny
Ramóna), 2. Örök fiatalok (Bárdics Krisztina, Tóth-Szalai Márta,
Palkovicsné Jurasits Tímea). Egyéni bajnok: Paukovits András.

Íjászat, férfi: 1. Cseri Attila, 2. Windisch Norbert, 3. Góber Dániel.
Női: 1. Cseriné Bencze Ágnes, 3. Jánny Ramóna. Gyerek: 1. Leidli
Áron, 2. Horváth Mátyás, 3. Geosits Dina.
Streetball: 1. Cimbik (Porpáczi Dóra, Czinder Adrienn, Szabó László,
Szabó-Haklits Zsuzsanna, 2. Kongói menekültek (Wágner Bálint,
Udvardi Bence, Szabó Dávid), 3. White Magic (Jánny Tamás,
Wágner Szabolcs, Jurasits András).
Tripladobás (felnőtt): 1. Czinder Adrienn, 2. Szabó-Haklits
Zsuzsanna, 3. Jánny Tamás.
Büntetődobás (gyerek): 1. Völgyi Levente, 2. Szabó-Haklits Márk, 3.
Juranovits Marcell.
Darts, férfi: 1. Földvárszki István, 2. Leidli Géza, 3. Bárdics Róbert.
Női: 1. Geosits Adrienn, 2. Jánny Ramóna, 3. Palkovicsné Jurasits
Tímea.
Gyerek: 1. Pataki Márk, 2. Skrapits Iván, 3. Leidli Áron.
Futóverseny, férfi: 1. Gaál Ádám, 2. Wágner Zoltán, 3. Udvardi Péter.
Női: 1. Haklits Anna. Gyerek: 1. Barilovits Ádám, 2. Pataki Márk,
3. Wágner Áron.
Métabajnokság: 1. Kurcz Martin csapata, 2. Hoós Gergő csapata, 3.
Varga Barnabás csapata.
Falfestés: 1. Skrapits Gorán, Skrapits Iván (óvodás), 1. Suborits Zora
(alsós), 1. Timár Laura (felsős).
Snapszerbajnokság: 1-2. Táncsics Péter, Vass László, 3. Horváth
Dániel, Németh Zsolt, 4. Bárdics Róbert (legjobb szentpéterfai).
Tóth Gábor (Szentpéterfai SE)

Pályázatok
Köznevelési feladatok
Az egészségcentrum, a önkormányzat épületének
felújítása és a családi napközi kialakítása tárgyában
a pályázatok várhatóan július és szeptember között
jelennek meg. A pályázatok benyújtásához elengedhetetlen tervek és költségbecslések elkészültek, így
már csak a pályázatok kiírását várjuk.
Egy másik pályázat szerint az óvodai konyha a mostani helyéről a jelenlegi étkező mellé kerülne, és önálló szárnyként a 21. századi igényeknek és természetesen az egészséges táplálkozásnak megfelelően lenne

Fotók: Tóth Szabolcs

A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt nyertes
pályázat kapcsán 2015. június 30-ig kerül kiutalásra
az 1 500 000 forint.
2015. június 12-éig lehetett pályázatot benyújtani a
szentpéterfai óvodában óvodavezetői, horvát nemzetiségi óvodapedagógusi, valamint teljes és részmunkaidős dajka munkakörök betöltésére. A pályázatok
elbírálása folyamatban van.

A Sportnap támogatói:
Arborétum Sportcentrum (Németh Viktor), Art-Ko (Kovács Attila), BC Körmend, Coop-bolt (lányok), Croatica Kft. (Horváth Csaba), Csungám zenekar,
Danielo Pizzéria Körmend (Zsebe Ferenc), Döröskei Halastó és Szabadidőközpont (Horváth Gyula), Énekkar Szentpéterfa,
Falco KC Szombathely, Fenster Mester (Potzmann, Göllisz, Taschler), Galamb Csaba, Garger Malerei (Garger Zoltán), Haladás VSE,
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa, Király Sportlétesítmény/Király Gábor, Korona étterem (Horváth Gyula),
Magyar Snapszer Szövetség, Nyugati Szél Motoros Egyesület, Palkovics Lajos – Temmel Emil, Pannon Helyi Termék, Pinka Band együttes,
Pinka Söröző (Gaál Kriszti), Pinkica együttes, Repeta Duó Bt. (Dremmel Ákos), Rezgőnyárfa Étterem (Németh Viktor), Sopron Bank,
Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége, Szentpéterfa Községért Alapítvány, Szentpéterfa Község Önkormányzata,
Szentpéterfa ÖTE, Szombathelyi Horvátok Egyesülete, Szombathelyi Szabadidősport Szövetség, Swietelsky Haladás VSE futball,
Takép 2000 Kft. (id. Takács Ferenc), Timár Ferenc, Trummerikum (Trummer Rudolf), TT Pink (ifj. Takács Ferenc),
Vas Megyei Kosárlabda Szövetség, Vas Népe, Wágner István, Zsennyei horgásztó (Komáromi Levente)
Kiemelt támogatók:
Bartik Tibor, Szentpéterfai Rétbirtokosság, Vas Megyei Közgyűlés Civil és Nemzetiségi Bizottsága, Vasi Rája Kft. (Bangó Béla)
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KULTURA
Majális az Isztrián

Ötven szentpéterfai úgy döntött, hogy ez egyszer a megszokottól eltérően útra kel, és Isztria festői félszigetén fog majálisozni. Május elsején tehát buszra szálltak, néhány órai
vidám kacagással, némi pálinkakóstolgatással fűszerezett
utazás, és máris a Bled-tó partján kereste a busz pilótája a
megfelelő parkolót. Az enyhén ködös tó közepén egy aprócska dombon az egykor a Živa nevű szerelem-istennőnek szánt
szentély helyén ágaskodott a gótikus templomtorony. A csónakos legények a velencei gondolásokat lepipálva tüneményes gyorsan hajtották át a csónakokat a szigetre, majd a szigeti séta után vissza.
Rövid utazás után a világon egyedülálló predjamai barlangvár közelében parkolt le a buszunk. Bár szemerkélt az
eső, a látvány mindenért kárpótolta a kiránduló társaságot.
A sziklafalba épített barlangerőd egykori rablótulajdonosa
Mátyás királyt támogatta hadjárataiban.
Kis kitérőink után a késő délutáni órákban érkeztünk első
szálláshelyünkre, Poreč városába. A borongós időjárás ellenére a vállalkozó kedvűek sétára indultak, este pedig a város
főterén szabadtéri koncerten élvezhettük az isztriai tavasz
hangulatát. Könnyű, kellemes éjszakai pihenés után máris a
szálloda előtti kikötőben állt össze a csoport közös fényképezkedésre. A római városszerkezetet máig őrző kikötővárosból úgy elmenni, hogy az Ephrasisus-bazilikát, mellette a
püspöki palotát ne nézzük meg, egyenesen vétek lenne. Az
impozáns székesegyház jelentős építészeti érték, és belső
berendezései is csodálatra méltók. Tornyából a három harang
mellől fantasztikus a kilátás a városra és a tengerre egyaránt.
Utazunk tovább Isztria egyik legfontosabb kulturális és
művészeti centrumát képviselő Rovinjba. Buszunk a kikötő
mellett parkolt le, innen indult sétánk az óváros felé. A közeli dombtetőn fenségesen magasodott a Szent Eufémia-templom tornya. Természetesen oda tartott kis szentpéterfai csapatunk.
A Szent György szarkofágját őrző székesegyházat kitűnő
olasz művészek csodálatos festményei, márványszobrai ékesítik. A harangtorony a velencei Szent Márk-templom mintájára készült. Visszafelé a megmaradt három római kori városkapu egyikén keresztül hagytuk el az óváros sikátorait.
Buszunk innen újabb kikötő felé haladt, ahol hajóra szállva a 14 szigetből álló brijuni szigetcsoport egyik tagján kötöttünk ki. A malária miatt elnéptelenedett szigetet az 1800-as
évek végén egy osztrák gyáros vásárolta meg, aki Robert
Koch segítségével kiirtotta a maláriát terjesztő moszkitókat,
és felvirágoztatta, üdülőövezetté változtatta a szigetcsoportot. A második világháború után Josip Broz Tito itt alakította ki magánrezidenciáját, és itt fogadta a világ jelentős számú
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Rendeletek

országának uralkodóját, elnökét vagy más vezetőjét. Ezt
mutatta be a Tito Brijuniban című fotótárlat és az a kiállítás,
amelyen kitömött egzotikus állatokat láthattunk, amelyeket
Tito egykori vendégeitől ajándékként kapott. Elektromos kisvonatról megcsodálhattuk a sziget szafariparkját, a bizánci
erődítmény maradványait, majd benéztünk St. Germain
templomába is.
A szigeti kirándulás után a pulai szálláshelyre érkeztünk.
Vidám kis csapatunk úgy döntött, hogy a gyönyörű napot egy
tengerparti dalesttel koszorúzza meg. A szálloda közelében
találtunk is egy kis tengerparti amfiteátrumot, ahol zenészeink pillanatok alatt, nótás kedvet varázsoltak, a dalokat pedig
a tenger hullámainak csobogása ékesítette.
Pula a virágkorát Augustus császár idején élte, akkor épült
kikötője, a 23 ezer nézőt befogadó amfiteátruma, több máig
fennmaradt temploma, palotája és a diadalív.
Aztán ismét buszon. Festői tájakon vitt az út, a cél pedig
Hum, a világ legkisebb városa, ahol 16 helyi lakos fogadta az
50 tagú szentpéterfai delegációt. Az aprócska kőrengeteg
ridegsége ellenére meglepően sok megcsodálni valót tartogatott. Temploma, lakóházai, kis sikátora valódi látványosság.
És indulunk tovább Rijekába. Rijeka-Fiume Horvátország
legfontosabb kikötője, harmadik legnagyobb városa. 1776 és
1918 között a környező településekkel a magyar tengermelléket alkotta, a magyar királyság része volt. Itt városnézés
ugyan nem fért már az időbe, de nem hagyhattuk ki a Trsat
hegyen álló Csodatévő Szűzanya-templomot, amely 1531 óta
zarándokhely, és a hozzá vezető lépcsősort a zarándokok
sokszor térden állva teszik meg. A legenda szerint a templomot az angyalok hozták Názáretből. A templom melletti erődöt és a hegyre vezető lépcsősort a Frangepánok építették.
Rijekában már csak egy gyors estebéd fért a programunkba.
Megyünk haza. Agyunk rendezgeti a képsorokat egy olyan
memóriatárba, ahonnan többé már nem lehet kitörölni őket.
Dr. László Antal

Fotók: Timár Dániel

Visti iz matične knjige – Anyakönyvi hírek

Szentpéterfa Község Önkormányzata képviselő-testü- Halálozás:
Horváth Ottóné (2015. március 28.)
lete az alábbi rendeletet fogadta el:
Geosits Béla (2015. április 6.)
4/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet: az önkorWágner László (2015. április 25.)
mányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és
Krójer Istvánné (2015. április 27.)
a 2014. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.
Dezső Vilmos (2015. július 4.)
A rendeletek szövege a www.njt.hu weboldalon, valaSzületés:
mint a www.szentpeterfa.hu címen megtekinthető.
Takács Ferenc és Takácsné Timár Barbara első
Személyi változások
gyermeke: Emma
Völgyi Zoltán és Völgyiné Jánny Kinga második
gyermeke: Szofi
Szentpéterfa Község Önkormányzata 2015. május 27től – az addig a Szentpéterfa Községért Alapítvány
Visti črljenoga križa – Vöröskereszt hírei
alkalmazásában lévő – Filipovits Rajmundot átvette
IKSZT-s munkatársként. Sajnos a magyar és az európai uniós jog harmonizációja során lényeges jogalko- 2015. június 26-án véradás volt községünkben.
tási hiányosságok merültek fel, ezért az ország vala- Véradóink névsora:
mennyi IKSZT-je működtetésénél gondok adódtak. A
1. Bedőcs Mihály Sándorné
fenti jogalkotási hiányosságok miatt a megítélt támo2. Wágner-Geosits Anna
gatás nem került kifizetésre, valamint a korábbi adó3. Jakab Sándor
jogi előírások nem következetes állami szabályozása
4. Frányi István
ellehetetlenítette az alapítvány működését. Az önkor5. Horváth Balázs
mányzat átvette az IKSZT fenntartását, és alkalmazza
6. Wágner Csaba
az IKSZT-s munkatársat.
7. Skrapits Péter

Köszönetnyilvánítás
Szentpéterfa Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki a 2015. május 9-én elkezdett és 12-én befejezett
társadalmi munkán részt vettek segítségéért. A temető körüli munkálatok ősszel a vadháló kifeszítésével
és sövényültetéssel folytatódnak.
Szentpéterfa Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki a Pinkamenti Mentőcsapat
eskütételén és a felkészítésén részt vett.

8. Filipovits-Horváth Hajnalka
9. Pártli Péter
10. Jurasits Zoltán Dénes
11. Móricz Jenőné
12. Filipovits Rajmund
13. Kohuth Miklós
14. Handler András
15. Filipovits Róbert
16. Filipovits Tamás
17. Temmel Miklós
Köszönjük a segítségüket!

Közérdekű felhívás
Szentpéterfa Község Önkormányzata felhívja a lakosság
figyelmét, hogy az ároklefedések engedélyezése jelenleg kizárólag építkezéshez, az ingatlan megközelítése
céljából, ideiglenesen lehetséges. A csapadékvíz elvezetéséhez a tervek megrendelés alatt vannak, így amikor
azok elkészültek, az abban megadott méretezés szerint
adható ki engedély a lefedésre. A tervek elkészítése
során a teljes település felmérésre kerül. Engedély hiányában – figyelemmel a bel- és árvízveszélyre – az árok
nem fedhető le! A megértésüket és a türelmüket kérjük!
dr. Gáspár Mónika aljegyző

Fotók: Kapitár Petra
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Paukovitsné Horváth Edit igazgatónő
a tanévzáró ünnepélyen elhangzott beszéde
Minden évben hasonló érzésekkel gyűlünk össze június 15-e
körül: nemrég kezdődött a tanév, s máris vége. Minden évzárón
elhangzik az a mondat is, hogy milyen mozgalmas év van
mögöttünk. S valóban, ez a tanév sem zajlott másként, mint az
eddigiek: sok-sok programmal, küzdelemmel, örömökkel,
kudarcokkal.
181 tanítási napot töltöttünk el együtt. A rengeteg adminisztráció és bizonytalanság idén is nehezítette a munkánkat, ami
mellett a napi munka és a tanítás nem volt egyszerű – de talán
ezt diákjaink annyira nem érzékelték. Mindenkitől türelemre,
megértésre volt szükség ahhoz, hogy a gondokkal megbirkózzunk. Ezúton szeretném megköszönni a települési önkormányzatnak, hogy ma is érezhetjük segítő szándékukat és támogatásukat. Köszönöm a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat anyagi
és erkölcsi támogatását, Tamás atya együttműködését, aki munkánkat segítve oktatta-nevelte szépre-jóra tanulóinkat, és persze
a szülők munkáját, akiknek a segítsége és közreműködése nélkül nem végezhettünk volna eredményes munkát. Köszönöm
valamennyiük segítő, áldozatos hozzáállását és támogatását.
Az idei tanév tanulmányi munkája hagyott némi kivánnivalót
maga után: ebben a tanévben osztályismétlésre is sor került, de
sajnos a kitűnő tanulóink száma is fogy – mindössze 5 kitűnő és
7 jeles tanulónk van. 25 tanuló gyűjtötte össze a 100 ötöst vagy
csillagot. A kitűnők: Paukovits Hanna, Filipovits Dóra, Geosits
Hanna, Barilovits Luca, Kelemen Patrícia. Jelesek: Dombi
Veronika, Gombás Máté, Papp Réka, Perjési Lili, Csonka Lili,
Máté Bettina, Schlaffer Klaudia.
A 100 ötöst elért tanulók: Kelemen Patrícia, Perjési Nóra,
Németh Zita, Tóth Melani, Bárdics Szabina, Schlaffer Klaudia,
Handler Danica, Filipovits Dóra, Barilovits Luca, Geosits
Hanna, Paukovits Hanna, Harangozó Flóra, Handler Márkó,
Temmel Mirko, Temmel Nikolina, Csiszár Boglárka, Varga
Krisztián, Palkovics Lili, Horváth András, Timár Laura,
Gombás Máté, Barilovits Ádám, Völgyi Levente, Tóth Doroti,
Gombás Márton.
Az első osztályosok életében a legnagyobb érdem és siker,
hogy megtanultak írni, olvasni, megismerkedtek a számok világával.
A nyolcadik osztályosok nehéz döntés előtt álltak az első
félév végén, hiszen új iskolát kellett választaniuk, ahol majd

szeptembertől folytatják tanulmányaikat: heten gimnáziumba,
ketten szakközépiskolába, ketten pedig szakképző iskolába
jelentkeztek.
Szokásunkhoz híven igyekeztünk a hétköznapokat színessé,
változatossá tenni a tanulóknak szervezett programjainkkal.
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 idén is nagyon jó hangulatban telt.
Anyák napján iskolánk tanulói színes műsorral köszöntötték
az édesanyákat. Ebben a tanévben megreformáltuk az immár 30
éves horvátországi testvériskolai kapcsolatot: októberben a horvát gyerekek tölthettek egy hetet nálunk, majd márciusban a mi
diákjaink töltöttek szintén egy hetet Horvátországban.
A 7. és 8. osztályosok a pályaválasztási vásáron megrendezett
szakképzési vásáron ismerkedtek a szakmákkal.
Az alsósok idén Mosonmagyaróváron jártak, a felsősök
háromnapos kirándulása pedig a Dunakanyar szépségeivel és a
békaügetés örömeivel ismertette meg diákjainkat. A hagyományos óvoda–iskola találkozón az elsősök megmutatták tudásukat a nagycsoportosoknak.
A tanév utolsó fontos eseménye a Nemzetiségi Kupa volt,
idén Felsőcsatáron. Gratulálunk a focisták sikereinek, és természetesen örülünk a 2. helynek.
A TÁMOP 3.1.4. pályázatnak köszönhetően ebben a tanévben
is sok közös program várt minket: egészségnap, ÖKO-táborok,
közlekedési ismeretekhez kapcsolódó foglalkozások, üzemlátogatás, digitális kompetenciát fejlesztő szakkörök, könyvbemutató, sportnapok, korcsolyázás, pedagógusok továbbképzése,
sportkirándulások. A projektet március 24-én lezártuk. Jelenleg
az elszámolások zajlanak.
A rengeteg program mellett sok-sok verseny is várta tanulóinkat. Minden résztvevőnek gratulálok, és köszönöm a nevelők
felkészítő munkáját is.
A legeredményesebb versenyeink:
– városkörnyéki sportversenyek kézilabdában és fociban,
– A magyar diáksport napja, 1848 m-es futóverseny,
– Nemzetiségi Kupa 2. hely,
– Pindúr-Pandúr közlekedési verseny 3. hely,
– Ki a mester két keréken? közlekedési verseny,
– katasztrófavédelmi verseny, megyei 3. hely,
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A kultúrház (IKSZT) életéből
Hrvatski filmski klub – U našem Kulturnom domu kino je vik imal svoju
važnu ulogu kao program koji donese čarobni svit filma. Danas, kada već
skoro svi imaju doma „pametni” tv, internet, tablet, kino koji je bil pred
desetimi liti mali oblok na svit već nima mista. Da dajemo novi sadržaj za
skupno gledanje filma ganul se Hrvatski filmski klub. Klub ima više zadaća. Reklama za hrvatski film, koji je u zadnji godina sve bolji i bolji, isto
kao i ugarska kinematografija. Drugi cilj je vježbanje i učenje hrvatskog
jezika. Znamo, da učit i vježbat jezik nigdar ni kasno, a nigdar ni dost. A
morebit najvažniji cilj je doživljaj skupnog gledanja filma bez reklame, ali
isto i za njim za mogućnost da se spomina što smo skupa pogledali. Do
sada smo pogledali film Broj 55 i Svećenikova djeca.
Májusfaállítás és kitáncolás
Hagyományteremtő szándékkal sok-sok év után idén április 30-án közös
májusfaállítás, május 31-én pedig kitáncolás várta az érdeklődőket a faluba vezető út mellett, amely a legalkalmasabb helye lett a remélhetőleg
ezután minden évben felállítandó májusfának. Az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület és a Gradišće Horvát Kulturális Egyesület tagjainak közreműködésével valósult meg a program. A közös tánc, a szentpéterfai
Katalinka-kóló tanulása és eltáncolása után éneklés és zene mellett a
májusfa a legtöbbet licitáló szerencsés kertjében talált végső helyet.
„Az egészség érték!?” címmel tartott előadást dr. László Eszter háziorvos május 26-án a kultúrházban. A táplálkozás fontossága, rizikófaktorok,
szűrések... Rengeteg hasznos és fontos információ hangzott el, amely
remélhetőleg mindenki számára motivációt ad az egészségesebb és körültekintőbb életmódhoz. Köszönjük az előadást! Folytatása következik.
„Mens sana in corpore sano” – „Ép testben, ép lélek”
Az egészséges életmód egyik legfontosabb tartópillére a rendszeres testmozgás. Idén széles körű igényt kielégítő szolgáltatást próbálunk bevezetni minden korosztálynak. A májusban megnyitott sószoba már ebben a
szellemben készült el az alsó szinten, a könyvtár helyén. Célunk, hogy a
mellette lévő helyiségben konditermet rendezzünk be, amelyhez várjuk a
falu lakosainak segítségét. Szívesen fogadjuk a feleslegessé vált, jó állapotú, használható gépek felajánlását!
Szerda esténként asszonytorna, péntekenként pedig aerobic várja a sportolni vágyókat. Kedd és csütörtök a kung-fu és a tai-chi napja, Skrapits
Péter vezetésével. A foglalkozásokra, főleg az aerobicra és az asszonytornára egy új bérletes rendszert szeretnénk bevezetni, amely biztosíthatná az
állandó lehetőséget mindenkinek a testmozgásra.
Könyvtár
A könyvtár jelenleg a felújított IKSZT épületének földszintjén működik.
A szűk hely adta korlátok miatt zsúfolt mind az olvasóterem, mind a polcrendszerekkel beépített terem is. A lakosság igényeit szeretnénk minél
magasabb színvonalon kielégíteni, ezért a könyvtári és művelődési szolgáltatás helyét a felújított épület emeleti részén kívánja az önkormányzat
elhelyezni. Az új komplexum egy olvasóteremből, egy játékkuckóból,
valamint egy nemzetiségi gyűjteménynek helyet adó teremből állna.

1. Olvasóterem
A terem falai mentén a polcokon lesznek a könyvek. A két tartóoszlop
körül újság- és magazintároló, valamint dvd-tartó kerül elhelyezésre. A
teremben kényelmes székekkel biztosítjuk az otthonos olvasást, a szabadidő eltöltését. A helyiség közepén egy asztal és székek állnak majd rendelkezésre a könyvtárban kutatómunkát végzők részére.
2. Játékkuckó
A 0-6 éves korosztálynak egy önálló teremben nyílik lehetősége a könyvek megszeretésére. Új és a gyermekek igényeinek megfelelő polcokon
kapnak helyet a mesevilág hősei, a gyermekirodalom képviselői, valamint
a tipegők számára a játékok.
3. Nemzetiségi gyűjtemény
A harmadik teremben a horvát nemzetiségi gyűjtemény (könyv, videó- és
hanganyag stb.) kap helyet a polcokon. Ezzel lehetővé válik ezen anyagok
méltó körülmények közötti kutatása, megismerése.
Az új komplexum a szentpéterfaiak részére lehetővé teszi mind a magyar,
mind a nemzetiségi kultúra megismerését – 21. századi színvonalon.
Reményeink szerint új olvasók is betérnek majd a megújult intézménybe!
„Nem azok szeretik igazán a könyveket,
akik érintetlenül őrzik őket otthon a szekrényeikben,
hanem azok, akik éjjel-nappal kezükben forgatják.”
(Erasmus)
(Köszönet Dr. Gáspár Mónika aljegyzőnek.)
Gyűjtsünk fényképeket és felvételeket!
A falu emlékeit, múltját szeretnénk dokumentálni a szentpéterfaiak segítségével. Várunk minden fényképet, videófelvételt, hanganyagot (kazettát,
lemezt), amellyel gazdagíthatjuk falunk digitális archívumát. Az eljuttatott
felvételeket digitalizáljuk és az eredetit a tulajdonosnak visszajuttatjuk.
A programokról, a részletekről információkat kaphatnak a Lipateksten, a
TV Lipa facebook-oldalán, a falu hivatalos weblapján, a www.szentpeterfa.hu címen, valamint a faluban kihelyezett hirdetőkön.

Fotó: Horváth Krisztina

Fotók: Filipovits Rajmund

Filipovits Rajmund IKSZT-munkatárs
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A Ljubičica kórus hírei
A tavasz három szereplést hozott együttesünknek.
Április 26-án a helyi plébániával karöltve szerveztük meg
a Pinka-menti hat község kórusainak találkozóját, újraindítva a tavaly Nardán zárult sorozatot. Az ezúttal a nagytemplomban tartott litánia után egymást követve mutatkozott be a négy horvát és két német énekkar. Szép egyházi
dalok hangzottak fel, minden kórus kitett magáért, műsorválasztásban és előadásban egyaránt. Két számunkat a fiatal tamburásokkal adtuk elő, és örömmel írom le: figyelmesen, jól, pontosan játszottak. A kísérést is tanulni kell,
és ők nagy igyekezettel próbálkoznak e nem könnyű feladattal. Szabó Bertalan produkciója színesítette a délutánt,
örömmel hallgattuk átélt orgonajátékát.
A találkozóval kapcsolatban egy negatív megjegyzésünk is van: amikor a közös szám elénekléséhez minden
kórus az oltár elé állt, szomorúan szembesültünk azzal,
milyen kevés szentpéterfai tisztelte meg jelenlétével a
hangversenyt. Akik ott voltak, azoknak köszönjük az
érdeklődését, és köszönjük a finom süteményeket. A rendezvényt anyagilag (is) támogatta a helyi községi és nemzetiségi önkormányzat, illetve a katolikus plébánia.
Természetesen mindhárom szervezetnek hálásak vagyunk
a segítségért.
Május 9-én a tánccsoport táncgáláján léptünk fel. Erre
az alkalomra itthon még nem ismert szép dalmát népdalokat tanultunk meg és adtunk elő a teljes zenekar kíséretével.
Május 31-én, a hónap utolsó vasárnapján a hősök napi
megemlékezésen énekeltünk az alkalomhoz illő három
dalt. A műsorban Skrapits Evelin Kaffka Margit Záporos
folytonos levél című versét szavalta mély átéléssel,
Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester asszony pedig
szívből jövő gondolatokkal emlékezett meg a hősi halottakról, illetve az ünnep jelentőségéről.
Örömteli hírként közölhetjük, hogy egy új CD elkészítésére 100 000 Ft-ot nyertünk az Emberi Erőforrás
Minisztériuma pályázatán. Terveink szerint a korong anyagát általunk énekelt és kedvelt, de más területekről származó horvát népdalokból állítjuk össze.
Kocsis Jolán karvezető

Fotók: Dr. László Antal

– Derkovits-rajzverseny, Büki tanulmányi verseny,
– Tudás-depó, Agora-fesztivál.

U kolo
Po mirnom aprilu majuš nam je relativno bogat bil u nastupima, skoro svaki tajdan smo si morali nošnje i škornje oblić.
Med svi nam je najvažniji bil veliki koncert kojega smo si
sami organizirali 9. majuša, prventsveno iz dvi uzrokov: kao
prvić, izdavno nismo imali u Petrovom Selu duglji nastup,
kadi bi bili mogli pokazat to, da kadi uprav stoji društvo,
kako tancaju i guslaju naši novi kotrigi.
Kao drugić, i gledateljem a i našim folklorašom smo htili
maru diblje pokazat rodne krajine naših koreografijov, one
dile Hrvatske i Ugarske, odkud su korake sabrali i u tance
povezali različni koreografi.
Na žalost kulturni dom se ni čisto napunil taj večer, ali oni
koji su bili, s čuda lipimi momenti i s novim znanjem su
mogli projt domon po programu, ili oš kasnije, po koncertu
Koprivov.
Tajdan dan kasnije, u subotu smo još jednoč probuvali
publiku u Jakovi razveselit s našim programom.
More bit da je problem u nami, more bit da je u nji, ali ni
ov put nije nam se nagodalu povlič pažnju na nas, zopet su
dar nek dvajsetimi bili zainteresirani za naš program od 2500
stanovnikov.
U petak, 22. majuša je Premontrejska gimnazija svečevala
svoj jubilej nanović otvaranja škole. Po kidob iz društva se
čudami uču u toj ustanovi, već smo duglje u dobrim odnosima s peljačtvom škole. I sad je bilo od sebe razumljivo, da te
nas pozvat na gala program u Bartok Dvoranu, kadi smo dva
tance pokazali.
Dva dana kasnije smo – Bog zna već koji put – koraknuli
gori na pozornicu Genčkoga folklornoga festivala, i ov put s
ednom koreografijom.
Na zadnju subotu miseca smo u Petőházi bili na danu sela.
Stari naš pajtaš, zastupnik u tom selu nas je ur čudakrat zval,
ali hvala Bogu ov put je i skupa došlo.
Jedan kompletan program smo im pokazali, a na kraju smo
oš i publiku zavlikli u tanac.
Edni od nas su oš i večernje koncerte počekali, i kako su
rekli, nije im bilo žal.
U juniušu smo nek edan, al važan nastup imali. Židanci su
nas pozvali na njevu bučuru, da i naši tancoši ulipšaju folklorno otpodne, kojega su priredili na ov svetak.
aha

Külön szeretném kiemelni a nagy háborús emlékév alkalmából rendezett megyei történelemversenyt, ahol diákjaink I.
helyezést értek el, és megkapták a honvédelmi miniszter különdíját is.
Iskolánk specialitása a horvát nyelv. Komoly sikereket értünk
el a nemzetiségi versenyeken is – mondhatnám nagyképűen –
szokás szerint. A Nakovich Szépkiejtési és Szavalóversenyen és
a hercegszántói Croatijada elnevezésű versenyen szerepeltek
sikerrel diákjaink.
Külön szeretném kiemelni a horvát középfokú nyelvvizsgára
készülő csoportot.
Az Országos Horvát Önkormányzat szavalóversenyén
Garger Anna képviselte iskolánkat.
Az országos általános iskolai tanulmányi versenyen Garger
Anna, Schlaffer Klaudia és Vujčić Luka vettek részt. Anna az
előkelő 2. helyen végzett.
Az imént felsorolt versenyeken való részvételért, valamint a
tanulmányi és közösségi munkájukért a következő tanulók és
közösségek érdemelnek dicséretet:
1. osztály: Németh Zita és Perjési Nóra a versenyeken való
részvételért.
2. osztály: Paukovits Hanna, Völgyi Levente és Barilovits
Ádám a versenyeken való részvételért, Völgyi
Levente, Barilovits Ádám, Gombás Máté, Skrapits
Réka, Geosits Dina sporttevékenységükért.
3. osztály: Perjési Lili, Geosits Hanna, Filipovits Dóra,
Suborics Zora a versenyeken való részvételért,
Pap Réka, Geosits Gergő, Pataki Barnabás,
Perjési Lili és Filipovits Dóra az aktív sporttevékenységükért.
5. osztály: a legaktívabb papírgyűjtő osztály, farsangi szereplésükért és az irodalom – szövegértés, illetve a
verstanulás – terén nyújtott fejlődésükért.
6. osztály: betlehemezésért és a műsorokon való szereplésükért, Kelemen Patrícia az énekversenyen nyújtott
teljesítményéért.
7. osztály: a műsorokon való szereplésekért, valamint Timár
Laura az énekversenyeken nyújtott teljesítményéért, Katnin András pedig aktív sporttevékenységéért.
8. osztály: dicséretet érdemel az egész osztály a szereplésekért és a sportversenyeken nyújtott teljesítményükért, továbbá Garger Anna, Schlaffer Klaudia,
Vujčić Luka, Hoós Áron, Jurasits Ákos, Wágner
Kevin a tanulmányi versenyeken elért csodaszép
eredményekért.

Bizonyára ismert mindenki előtt, hogy új igazgatói ciklus
kezdődik a következő öt évben. Ennek köszönhetően még sok a
tisztázatlan kérdés a pedagógiai munkát illetően, és még nem
készült új tantárgyfelosztás sem. Éppen ezért kérek minden
gyereket, szülőt és pedagógust, hogy ne találgassanak és ötleteljenek sem a leendő igazgatóhelyettes, sem az első osztályos
tanító néni, sem az 5. osztályos osztályfőnök személyét illetően. A szóbeszéd csak gerjeszti a hangulatot, és a végén a legjobb szándék is rosszul sülhet el. Minden kiderül a megfelelő
időben!
A letelt mandátumomban nyújtott segítő támogatásért szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a munkámban mellettem állt.
Nyáron ügyelet minden szerdán 8–12 óra között lesz a felső
iskolában.
Minden tanulónknak, szülőknek és kollégának jó pihenést,
kellemes nyaralást kívánok. Viszontlátásra az új tanév küszöbén!
Kot svako lito i ovo nam je hudo odletilo. Imali smo jako puno
programa i zadaća, svi smo se otruđali. No, ali je bilo vridno.
Rad se pominamo o našim doživljajima – kako nam je bilo
dobro na izletima, na klizanju, skijanju, na naticanjima, u taborima. Veselimo se da smo mogli tajdan dan skupa biti s prijateljima iz Zeline, ali isto tako nam je bilo lipo i u Hrvatskoj.
Čuda što smo naučili da kako moramo i moremo sačuvati naše
zdravlje. Naši nastavnici su obnovili i proširili svoje znanje na
raznim usavršavanjima.
Svi razredi su organizirali i svoje programe – bili su u kinu,
na izletu ili na pizzi.
Biciklom smo prošli u Gornji Četar na Narodnosni Kup. Naši
nogometaši i rukometašice su jako dobro igrali, zadovoljni smo
s rezultatom. No, ali znamo da moraju još trenirati.
U učenju ne moremo biti tako zadovoljni kot smo s programima. Petimi su postigli najbolje rezultate a sedmimi su imali
neg dvi četvorke.
Marljivost i točnost nažalost već nij u modi, ali bi bilo potribno da se dica uču. U tome imaju i nastavnici ali i roditelji
veliku odgovornost. Dite koje doma nije pod kontrolom neće se
učiti.
Gizdavi smo na onu dicu koji su postigli lipe rezultate na
naticanjima ili na jezičnom ispitu.
25-imi su sabrali 1oo petic ili zvjezdic.
Budućnost nam je i nadalje nesigurna, ali ufamo se da ćemo
moć funkcionirati.
K tomu želim svakomu puno zdravlja i izdržljivosti.
Edita Horvath-Pauković ravnateljica
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VISTI ČUVARNICE – ÓVODAI HÍREK

Az óvodai nevelési év vége felé járunk, szervezett tevékenységek már
nincsenek az intézményben, elkezdődött a nyári élet, ami egy kicsit
kötetlenebb: sok játék jellemzi, főleg kint az udvaron.
Az elmúlt időszak is eseménydúsan telt. Április 29-én köszöntöttük
az édesanyákat. Reméljük, sikerült meghitt perceket szereznünk nekik.
Megtörtént a 2015/2016-os óvodai nevelési évre a beíratás. Jövőre
11 új gyermek várható. Ez az elmúlt évekhez képest igen szép számnak mondható.
Május 29-én búcsúztunk az ősszel iskolába induló nagycsoportosoktól, szám szerint 8 fiútól.

használatától reméljük, hogy a téli influenzás időszakban megjelenő
megbetegedések száma csökkenni fog, illetve szövődménymentesebb,
enyhébb lefolyású lesz.
Idén 2 dajkától, Jurasits Andrásnétól és Németh Lajosnétól is búcsúzunk, nyugdíjba vonulásuk miatt. Ezúton is kívánunk nekik családjuk
körében boldog, nyugodt, egészségben gazdag nyugdíjas éveket.
Az új nevelési évben elég sok személyi változás lesz az intézményünkben, amelyről majd az elkövetkező időszakban számolunk be.
Geosits Andrásné mb. óvodavezető

Fotók: Teklits Tamás
A névsoruk:
Filipovits Dusán, Horváth Mátyás, Kiss Manuel,
Pataki Kornél, Paukovits Levente, Skrapits Gorán,
Skrapits Iván, Szabó-Nedeczky Mátyás (Nagykölked).
A ballagást évzáróval egybekötött ünnepség keretében bonyolítottuk
le, ahol a gyerekek az elmaradt farsangi műsorból adtak elő ízelítőt.
Az idei kirándulás helyett pikniket szerveztünk, amellyel sikerült
egy jó, hangulatos napot szerezni a gyerekeknek. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy több gyerek érdeklődött, mikor megyünk újra
piknikezni.
A leendő első osztályosokkal ellátogattunk az iskolába, ahol a mostani elsősök adtak ízelítőt az iskolai életből.
Rendszeresen látogatjuk az IKSZT-ben kialakított sószobát, amit a
gyerekek minden alkalommal nagy örömmel fogadnak. Rendszeres

Egészségfórum Szentpéterfán
„Az egészség érték!?” címmel tartott lakossági tájékoztatót Dr. László
Eszter, Szentpéterfa háziorvosa. A várakozásnál nagyobb érdeklődéssel kísért előadás az egészségtudatos életvitel fontosságára, az életmód és a természetes környezet harmóniájának szükségességére igyekezett az érdeklődők figyelmét irányítani. Kiemelten foglalkozott az
egészséget veszélyeztető, de az ember által befolyásolható, vagy egyenesen általunk kiváltott rizikótényezőkkel, amelyek komoly kockázatot jelentenek, ám megfelelő gondossággal, figyelmességgel és némi
fáradsággal veszélyességük jelentősen csökkenthető.
A betegség a szervezet hiányérzete. Tünete annak, hogy a test vagy
a lélek nem jutott hozzá a funkcionális működéshez nélkülözhetetlen
alkotóelemekhez, legyenek azok fizikai vagy pszichikai tényezők,
azaz megbomlott valahol az egyensúly.
Ennek az egyensúlynak a fenntartásában jelentős szerepe van az
egyénnek, de a kisebb-nagyobb közösségeknek egyaránt. Utalt az
orvos azokra az egészségrontó, szervezetpusztító szokásokra, magatartásformákra, amelyek meglehetősen gyakoriak, és az életmód változtatását tennék szükségessé.
Az egészség megőrzésének feltételrendszerében a megelőzésnek a
jelenleginél nagyobb szerepet kell biztosítani, hogy kevesebb energiát

AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI
Május 16-án Szentpéterfán került megrendezésre a járási
(területi) tűzoltóverseny, amelyen 2 női és 11 férficsapat
vett részt. Különböző feladatokat kellett megoldani a megmérettetés során. Kismotorfecskendő-szerelésben például a
férficsapatunk 5., a női 2., a gépjárműfecskendő-oltásban
pedig a vegyes csapatunk 2. lett. Ezekkel az eredményekkel
továbbjutottunk a június 20-i ivánci megyei vetélkedőre.
Az itteni verseny után Kovács András, a Szent Flórián
Tűzoltószövetség elnöke sokéves önkéntes munkájáért
több társunknak szolgálati érmeket adott át.
50 éves szolgálatáért Varga Miklós; 40 évesért Jurasits
Dénes, Geosits István és Sákovits István; 30 évesért
Veszelovits Péter, Skrapits Miklós és Henits Péter; 10 évesért pedig Mersits Tamás, Skrapits Zoltán, Temmel Emil,
Skrapits Balázs és Bedőcs Péter kaptak emlékérmet.
Temmel Emil, a helyi ÖTE elnöke Keller Jánosnak és
Skrapits Jánosnak 45 éves helytállásukért – külön kitüntetésként – tűzoltószobrot adott át.
Társadalmi munkájukért oklevelet kaptak: Mersits
Tamás, Nagy Ottó, Jurasits Attila, Geosits Tamás, Varga
Milán, Skrapits Zoltán és Nagyné Skrapits Mónika.
A Magyar Tűzoltó Szövetségtől a legnagyobb magyarországi kitüntetést, a Gróf Széchenyi Ödön-emlékplakettet
vehette át fáradhatatlan munkájáért Skrapits János. Ha
valaki, akkor ő megérdemelte. Büszkék lehetünk rá, hogy
ilyen parancsnokunk van! Ezúttal is gratulálunk neki, és
reméljük, hogy még nagyon sokáig dolgozhatunk az irányítása alatt.
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Négy tűzoltónk – Seres Gábor, Seres Norbert, Skrapits
Tamás (fűrészes) és Temmel Bertalan – a kötelező 40 órás
tanfolyam elvégzését igazoló oklevelet is ezen a napon
vehették át.
Sok embernek tartozunk köszönettel – szervezőknek és
segítőknek –, akiknek a munkája nélkül nem lehetett volna
zökkenőmentesen lebonyolítani a napot.
A szabadidejüket feláldozva segítettek az ÖTE-tagok,
Kapitár Petra és Temmel Péter; főzte az ebédet Dezső
Vilmos, Skrapits Tamás, Nagy Ottó és Varga Milán.
Köszönjük Takács Ferencnek a birkát; a Rétbirtokosságnak a serlegeket; a Chungam zenekarnak a bált; Gaál
Krisztinának (aki folyamatosan támogatja az egyesületünk
munkáját) a nagylelkű felajánlását; a lakóknak pedig az
utólag is elküldött báli belépőket.
Még egy mondat idekívánkozik a versenynapról: a résztvevő csapatok tagjai – utólagos elmondásuk szerint is –
nagyon jól érezték magukat Szentpéterfán, és szeretnék a
folytatást.
Sikerült összeszednünk a felajánlott vashulladékot is.
Köszönet annak a néhány tagunknak, aki négy szabad
estéjét az összegyűjtéssel töltötte. És persze köszönjük a
nekünk szólóknak is a figyelmességüket.
Mozgalmas, de eredményes időszak van a hátunk
mögött. Továbbra is a lakosság szolgálatában tevékenykedünk. Mindenkinek tűzmentes napokat kívánok a tűzoltóegyesület nevében:
Nagyné Skrapits Mónika tűzoltó

kelljen a gyógyításra, a krónikus ellátásra fordítani. A prevenció egyik
fontos területe a szűrés, amely részben beépül a napi orvosi gyakorlatba, másrészt azokat igyekszik elérni, akik valamely rizikófaktor veszélyeztetettjei, de a rendeléseken nem jelennek meg. Ez utóbbi területen
óhajt a háziorvos a jövőben nagyobb erőket összpontosítani, és kérte a
teljes lakosság megértő közreműködését.
Dr. László Antal

Fotó: Dr. László Antal

Fotók: Horváth Tímea
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KLUB PENZIONEROV – NYUGDÍJAS KLUB

CRIKVENE VISTI – EGYHÁZI HÍREK

A Talentumok a nagyböjtben négy alkalommal adták elő a
rockpassiót: Kőszegen a Jézus Szíve-templomban, Szombathelyen a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban,
valamint a toronyi templomban és a szentpéterfai kultúrházban. Mindenütt telt házak előtt, nagy sikerrel léptek fel.
Ezúton is köszönjük áldozatos munkájukat!
– Május 9-én a szentpéterfai sportpálya adott otthont az
egyházmegye középiskolás focitornájának. A helyiek idősebbik csapata aranyérmet, a fiatalabbik csapat bronzérmet
szerzett. Az esperesi kerületi ministránsfoci rangadójának
szintén Szentpéterfa volt a helye június 1-jén, ezen a ministránsaink ezüstérmesek lettek. Előtte a plébániai házibajnokságot Pornóapátiban megnyerték.
– Május 16-án az ausztriai Uzlopra, a mariazelli Vándor
Szűzanyához volt zarándoklat, gyalogosan és autóbusszal.
– Május 17-én volt az idei elsőáldozás a nagytemplomban,
10 elsőáldozóval.
– Június 9-én a napján köszöntöttük Schneller János nyugdíjas plébánosunkat 80. születésnapja alkalmából, június 21én a nagymisén pedig községünk szülöttét, Hirschl József
plébánost köszönthettük, szintén 80. születésnapja alkalmából. Köszönet a segédkezőknek, süteménnyel kedveskedőknek!
– Június 20–22. között a budapesti Szent Margit Gimnázium 10. osztályának tagjai sátraztak a plébánián, nyári
kirándulásuk kapcsán.
– Június végén megújultak a kápolna harangablakai,
Péter–Pál-búcsúkor pedig a nagytemplom felújított, restaurált főoltárképe került vissza a helyére. Köszönet a segédkezőknek mindkét esetben! Szintén köszönet a kápolna előtti
téren, illetve az emlékműnél és a Szűz Mária-barlangnál
szorgoskodóknak, a virágokat rendszeresen öntözőknek, a
fákat karbantartóknak!
– Június 25-én a szentségimádási napunk záró szentmiséjét és a szentbeszédet Schauermann János, a szombathelyi
Szent Márton-templom plébánosa tartotta, a gyerekek kórusa
és orgonás énekek kíséretében. Köszönet a szentségőrzésben
résztvevőknek, a szentórákba vagy egyéni szentséglátogatásba bekapcsolódóknak. Aznap plébániánkon volt Szent
Márton ereklyéje.
– Június 27-én, szombaton számos jubiláns házaspárunk
fogadta el a megyés püspök úr invitálását az idei jubiláns
házasok ünnepségére a székesegyházba.
Gratulálunk minden, idén kerek házassági évfordulójukat
ünneplő családnak!

Fotók: Horváth Tímea

Az előző havi összejövetelünkkor elhatároztuk és megszavaztuk, hogy
klubunkat hivatalosan is bejegyeztetjük. Újraalakultunk és megválasztottuk a négy tisztségviselőt. A programok megvalósításában segítségünkre lesz Filipovits Rajmund, az IKSZT vezetője.
Sikeresen pályáztunk a Rétbirtokosságnál, köszönjük a vezetőség
pozitív elbírálását. Az összeget az éves nagykirándulásra használjuk
fel.
Parlamentlátogatás, Szent István-bazilika, Terror Háza. A kirándulást június 4-ére szerveztük, amely sikeresen megvalósult. A 32 tagból
22-en jöttek el (a távolmaradások oka betegség és egyéb elfoglaltság).
Kültagok részvételével 44-en utaztunk, Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester asszony is elkísért bennünket. Megszerveztük, hogy a
Parlamentnél találkozhassunk V. Németh Zsolt államtitkár úrral is. Ez
a résztvevők számára meglepetés volt. A politikus örömmel és tisztelettel fogadott bennünket.
A kirándulás varázslatosra sikeredett. Mindnyájan sok új élménynyel, látvánnyal gazdagodva tértünk haza. Erre az évre még több utazást terveztünk be. Köszönjük a résztvevők elismerését, és örülünk a
megelégedettségüknek.
Henits Rezsőné

– Július 13–17. között a végzős 8. osztályos ministráns
fiúkkal Rómába kirándulunk.
– Július 19–25. között plébániánk 16 diákja a Zala megyei
Bakon vesz részt az idei imatáborban.
– Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén Kertesen a magyar nyelvű szentmisét Inzsöl Richárd, plébániánk
káplánja celebrálja. A szokott módon lesznek gyalogos
zarándoklatok aznap és előtte este is a szertartásokra.
– Az augusztus 20-i kápolnabúcsúi szabadtéri szentmisét
követően idén is a kultúrház udvarán felállított sátorba várjuk
a jelenlevőket közös, jelképes áron árult ebédre és együttlétre. Az idei augusztus 20-i perselygyűjtéssel a nagytemplom
tornyának felújításához járulhatunk hozzá.
– Augusztus 23-án, vasárnap a hittanbeíratás végett a
litániára várjuk az új elsősöket, szüleikkel együtt.
– Augusztus 26–29. között lesz az idei mariazelli gyalogos zarándoklat.
A nyáron, a szünidőben különösen is legyen gondunk az
Istennel való kapcsolatunk elmélyítésére. Ehhez jó lehetőség
a rendszeres hétköznapi és vasárnapi szentmise. A gyerekeket, szüleiket külön is buzdítom, hogy a nyári szünetben se
hanyagolják el lelki életük ápolását, az esetleges elmaradások
pótlását, így legyen teljes a vakáció.
Tamás atya

Fotó: Horváth Krisztina
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Fotók: Henits Roland
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A GRADIŠĆE FOLKLÓRESTJE

A GRADIŠĆE FOLKLÓRESTJE

Május 9-én kora este zsúfolásig megtelt a Szentpéterfai Kultúrotthon színházterme a Gradišće folklórestje címmel meghirdetett rendezvény iránt érdeklődőkkel.
A látogatók nem csalatkoztak, mert olyan színes
előadásnak lehettek részesei, amely a horvát érzületekkel természetesen bőven megáldott közönséget pillanatok alatt magával ragadta.
A műsor idő- és térbeli utazásra hívta a nézőket
Horvátország Adria mosta partjaitól a Gradišće néven
ismert horvátok lakta vidékekig, az 1500-as évek történelmi viharai által megindított horvát migrációtól a
gradišćei horvát települések mai életéig.
A dalokkal, táncokkal, zenével, népviseleti bemutatókkal, tájékoztatókkal fűszerezett előadás során láthattunk gyermek- és felnőtt táncokat, megismerkedhettünk a Horvátország délkeleti részén viselt konávli
ruhával, a prigorjei női és férfiviselettel.
Láthattunk szlavón, bunyevác, sokác és gradišćei
táncokat, hallhattunk dalmát és Dráva menti dalokat,
valamint érdekfeszítő előadást a gradišćei horvátok
történelméről és a legismertebb szlavón hangszer, a
Szentpéterfán is leginkább használt tambura eredetéről.
Felléptek a szentpéterfai iskola alsó tagozatos táncosai, a Ljubičica énekkar, a Koprive tamburazenekar,

Fotók: Horváth Tímea

Fotók: Horváth Tímea
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a Gradišće tánccsoport, Timár Anna Zorica, Németh
Roxána és Papp Laura versmondók, valamint Skrapits
Evelin és Skrapits Klaudia műsorvezetők.
Filipovits Rajmund segítségével megismertük a
tambura történetét, Skrapits Péter a horvát népviseleteket mutatta be, Handler András pedig Gradišće
népességének történetét ismertette. A rendkívüli igényességgel összeállított és előadott műsor szívhez
szólóan mutatta be a horvát kultúra és hagyományőrzés gazdagságát, a gradišćei horvátok identitását.
Dr. László Antal

