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LAJOŠ ŠKRAPIĆ

Nigdašnja žetva
Gusti žanje pšenicu,
mali nosi putricu,
Hana bere rukoveće,
za njom Vesti snoplje veže.

Tiho žanju siromahi.
Miši štrču pod nogami;
desetinu i ’ni zamu
od pšenice siromahu.

Otac karaju sina:
„Zašto vežeš prez klina!”
Klinom vezat ne zna svaki,
a gor ki pak i ne kani.

Kad za lugom sunce zajde,
mrak nas još na polju najde,
a kad se vrnemo s dila,
na stolu nas čeka zdila:

Jedan osijak izbira
iz prsta, a krv izvira
od bodljivoga starnja,
oštrijega od trnja.

slasni žganci pažuljovi,
drobni pažulj i u juhi.
Pažulj i kruh, naša hrana,
odgoni glad dan do dana.

Mali meće povrisalje
i u nebo zdihe šalje:
„Moram maru počinut
ar ću drugač poginut.”

Toni, Štefan, Leo, mati,
skupa smo bili bogati!
Al’ ne misli, brate Mate,
da se ne spomenem na te.
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VISTI SAMOUPRAVE
Pályázatok

Egyéb pályázatok

Szentpéterfa Községi Önkormányzat az elmúlt negyedévben azon
dolgozott, hogy a meghirdetett pályázati kiírásokra megfelelően
kidolgozott, megalapozott és remélhetőleg sikeres pályázatokat
nyújtson be.

A pályázatok eredményei várhatóan augusztus–szeptember hónapban lesznek nyilvánosak.

TOP pályázatok:
a) Az egészségügyi alapszolgáltatás kapcsán
az új egészségcentrum kialakítása (önerő nélküli)
A volt határátkelőhely épületének teljes felújítása, teljes körű energetikai korszerűsítése keretében orvosi és védőnői rendelő egy épületbe integrálása, széles körű szűrővizsgálatoknak helyt adó helyiségek, korszerű orvosi és védőnői eszközök beszerzése, valamint
szolgálati lakás kialakítása került részletezésre a pályázatban.
b) A minibölcsőde kialakítása önállóan (önerő nélküli)
A jogszabályváltozásokat figyelemmel kísérve a megszűnő családi
napközik rendszere helyett minibölcsőde kialakítása került pályázati célul kitűzésre és beadásra. A minibölcsőde részben a volt
védőnői helyiségek és az önkormányzati hivatal egyik helyiségéből
kerülne kialakításra. Mind a községünkben, mind a környező településeken hiányzik ez a szolgáltatás. Amennyiben a pályázat sikeres elbírálásban részesül, akkor 2018 szeptemberéről 7 tipegőt
fogad az intézmény a legkorszerűbb körülmények között. Az épület
mögött a kicsik igényeinek és kényelmének megfelelő játszóudvar
kialakítása homokozóval, játszóvárral, kismotor pályával, párakapuval stb. is célként szerepel.
c) Vidékfejlesztési pályázat:
Az önkormányzati hivatal épületének felújítása és a mini bölcsőde
kialakítása tárgyában egyben (25%-os önerővel)
Az önkormányzat épülete az 1930-as években épült, így az állaga
egyre jobban romlik, amit szeretnénk megállítani és a mostani igényeknek megfelelő korszerű, ügyfél – és gyermekbarát hivatalt és
önkormányzati épületet kialakítani azzal, hogy az épület fent részletezett helyiségéből továbbra is minibölcsőde kerülne kialakításra.
A felújítás során nyílászárócsere, tetőfelújítás, hőszigetelés, megújuló energia alkalmazása, mozgássérült rámpa és mellékhelyiség
megvalósítására kerülne sor.
15%-os önerő mellett önkormányzati járdák felújítására pályázat
került benyújtásra. A költségbecslés alapján csupán az Alkotmány utca
meglévő járdájának felújítására van lehetőség. Sajnos új járdák kialakítására pályázatot benyújtani nem lehet.
A Pinka híd felújítására megfelelő és megfizethető mód jelenleg
felmérés alatt van. A fenti pályázatban nem volt pályázható, mivel az
összeghatárt meghaladta volna a beruházás.

Az Unicef Magyar Bizottság szintén pályázatot hirdetett a települési
önkormányzatok részére az „UNICEF Gyermekbarát Település” cím
elnyerésére, amellyel egyszeri 2 000 000 forint jutalom jár, amit a
nyertesnek a gyermekek helyzetének javítására kell fordítania. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 24.

Szentpéterfa Községi Önkormányzat tervei között szerepel, mind a
web-, mind a facebook-oldalon egy-egy gyermeksarok létrehozása,
amit várhatóan a nyáron sikerül megvalósítani.
Sportnap:
2016-ban a Szentpéterfai Sport Egyesület által rendezett sportnapot az
önkormányzat 50 000 forinttal támogatta.

Kommunális munka:
Szentpéterfa Községi Önkormányzatnál 2016. május 2-ától kommunális alkalmazott Jurasits Attila, mellette 2016. március 25-től közfoglalkoztatott Timár János. Munkájukat mindenki megelégedésére végzik,
de a mostani időjárás miatt a folyamatos kaszálás sem elegendő.
Békemenet:
2016 júliusában és augusztusában 1-1 hétre a Szentpéterfát is érintő
„Békemenet” ismét megérkezik, a turisták – a visszajelzések alapján –
nagyon jól érzik magukat Szentpéterfán!
Felhívás:
Amennyiben a temetőben valaki törött vagy megrongálódott öntözőkannát talál, kérjük, a hivatalban adja le, hogy folyamatosan gondoskodhassunk a cseréjükről! Köszönjük!
dr. Gáspár Mónika
aljegyző
Foto: Filipovits Rajmund
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Köszönetnyilvánítás
Szentpéterfa Községi Önkormányzat külön köszönetét fejezi ki a 2016.
március 14-én a társadalmi munkán részt vettek segítségéért! A tájházban a munkálatok továbbra is folynak, köszönjük az eddigi és a
jövőbeni türelmüket!
Foto: Dr. László Antal

Örömmel értesültünk róla, hogy a Faluszépítők köre kibővült, és
áldozatos munkájuknak köszönhetően a település virágai és növényei
gyönyörűen pompáznak. Köszönjük!
Az önkormányzat szintén köszönetét fejezi ki a helyi vállalkozásnak a gyermeknap és a főzőverseny, valamint a kapcsolódó rendezvények lebonyolításáért, amelyek nagy sikert arattak a lakosság körében!
A települési önkormányzat a köszönetét fejezi ki a Szentpéterfai
Óvoda és a Szentpéterfai Horvát–Magyar Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola gyermekeinek, tanulóinak, valamennyi óvodapedagógusnak, munkatársnak, pedagógusnak a 2015/16. nevelési évben és
tanévben nyújtott segítségéért, a rendezvényeken történő részvételért,
közreműködésért! A nyárra jó pihenést kívánunk!
Szentpéterfa Községi Önkormányzat köszönetét fejezi ki a Szentpéterfai Sport Egyesületnek a színvonalas sportnap lebonyolításáért!

ő a dekoratőr. Mind az önkormányzati, mind az egyházi, mind az alapítványi vagy egyéb civil szervezet rendezvényén az ő keze munkáját
dicséri a látvány. Köszönettel tartozunk az ötleteiért és a rengeteg
munkáért, amit önzetlenül végez, amire mindig lehet számítani.

Gratuláció:
Az idei évben a „Szentpéterfáért” kitüntetést Móricz Jenőné kapta,
aki 2003-tól a Ljubičica Horvát Kórus tagja, a helyi színjátszásban
pedig immár 12 éve tevékenyen vesz részt. Valamennyi rendezvényen

Szintén gratulálunk a Ljubičica Horvát Kórusnak, fennállása 30 éves
évfordulója alkalmából!
Skrapitsné Jurasit Ágnes
polgármester

Visti iz matične knjige – Anyakönyvi hírek

Az áprilisi véradók névsora:

Születés:
Mészáros Imre és Mészárosné Skrapits Judit második gyermeke:
Stella Lara
Harangozó Péter és Fritz Mercédesz második gyermeke: Bori
Teklits Zoltán és Teklitsné Romhányi Mónika első gyermeke: Anna
Németh Péter és Závodi Vivien Anna első gyermeke: Léna Anna

Halálozás:
Keglovics Tamás (2016. március 4.)
Pataki Mihály (2016. március 23.)
Nagy Gyuláné (2016. március 30.)
Kohuth József (2016. április 11.)
Milisits Andrásné (2016. április 21.)

Foto: Horváth Tímea

1. Frányi István
2. Wágner Csaba
3. Wágner-Geosits Anna
4. Filipovits Róbert
5. Henits Péter
6. Temmel Miklós
7. Móricz Jenőné
8. Filipovits Rajmund
9. Pipics Szilvia

10. Pártli Péter
11. Timár Dusán Péter
12. Filipovits Tamás
13.Filipovits-Horváth Hajnalka
14. Horváth Balázs
15. Kozma Rita
16. Dezső Vilmos
17. Kozma István
Köszönjük!
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ŠKOLSKE VISTI – ISKOLAI HÍREK

Na kraju školske godine moramo postaviti pitanja: jesmo li uspješno
napravili sve što smo na početku planirali? Jesmo li se potrudili dovoljno? Rezultati se pokazuju u svidodžbi. Gratuliramo svakomu za dobre
ocjene, a onima koji nisu zadovoljni moramo ponoviti jednu jako
važnu rečenicu: sebi se učite!
U programu smo imali jako šarene i vesele dane: nikada nećemo
pozabiti športske dane, Fašenjak, skijanje, izlete, božićni program,
posjet Zelinčanov ili naše putovanje u Zelinu i dr.
Gizdavi smo na rezultate koje su naši učenici postigli na naticanjima. Gratuliramo svakomu.
Moramo se zahvaliti svakomu ki su nam pomagali u funkcioniranju. U litnjem odmoru ćemo sabrati novu snagu da bi u septemberu
mogli ponovo uspješno koncentrirati na naš zadatak.
Svakomu želimo lipe litnje dane, puno doživljajev. Odmarajte se i
čekamo Vas na kraju augustuša.

Foto: Paukovitsné Horváth Edit

Kedves diákok, kollégák, tisztelt szülők!
Június közepére fizikailag és szellemileg is elfáradva várjuk már a
napot, hogy hivatalosan is pontot tegyünk a tanév végére. A tanítási
napok számát, valamint a szünetek időpontját minden évben miniszteri rendelet határozza meg, így történt ez az idei tanévben is.
Azt, hogy milyen eredményesek voltak a munkanapok, a bizonyítványok tükrözik. Sokan örömmel, néhányan pedig kicsit csalódottan
vették kezükbe a bizonyítványukat. Pedig mindenki a saját munkájának eredményeivel néz szembe. A nyári szünetben talán jut majd idő
arra, hogy átgondoljátok, mennyire voltatok lelkesek, szorgalmasak, s
hogy szeptembertől nem kellene-e új erővel, nagyobb szorgalommal
nekiállni a tanulásnak. Soha ne feledjétek el, amit már számtalanszor
elmondtunk: magatoknak tanultok! Kitűnő tanulóink száma ebben a
tanévben 10 fő, akik a jutalomkönyv mellé az idén cirkuszjegyet is
kaptak ajándékba. Reméljük, a nyári szünetben szép élményekhez jutnak az előadáson.
„100 ötös”-t a következő tanulók értek el ebben a tanévben:
Kelemen Patrícia
Filipovits Dusán
Sárközi Vajk
Barilovits Luca
Geosits Hanna
Skrapits Goran
Skrapits Ivan
Bárdics Szabina
Filipovits Dóra
Tóth Melani
Perjési Nóra
Németh Zita
Paukovits Hanna
Horváth Mátyás

Handler Danica
Horváth Borka
Dombi Veronika
Tóth Doroti
Barilovits Ádám
Pap Réka
Palkovics Lili
Varga Krisztián
Kiss Mánuel
Gombás Márton
Völgyi Levente
Paukovits Levente
Handler Márkó
Harangozó Flóra
Timár Laura

Minden évben megfogalmazódik a tantestület tagjaiban, hogy mozgalmas évet zártunk. Nem volt ez másképp az idén sem, hiszen az iskola
által szervezett programokon kívül aktív szereplői, részesei voltunk a
falu által szervezett rendezvényeknek is.
Nemzeti ünnepeinket – október 23-át és március 15-ét – a kultúrházban ünnepeltük meg az idén is. Szép, az alkalomhoz méltó volt
mindkét megemlékező műsor.
Ugyanilyen szép volt a Mikulás-délután, a karácsonyi műsor, a farsangi karnevál és az Anyák napi műsor is. Köszönet minden szereplőnek és valamennyi felkészítőnek.
Az őszi szünetben az érdeklődők Felsőcsatáron vehettek részt erdei
iskolában.
Az elmúlt években egy kicsit átalakult a zelinai kapcsolatunk. Már
nemcsak egy-egy napra találkozunk, hanem két teljes hetet tölthetünk
együtt – egyiket októberben Szentpéterfán, a másikat tavasszal, Zeli-

nában. Ennél jobb alkalom a nyelv gyakorlására és a barátságok kialakítására sehol sincs. Jó lenne, ha még többen élnének ezzel a páratlan
lehetőséggel. Szeretném megköszönni az idei évben gyerekeket fogadó szülőknek a segítséget és a támogatásukat. Nagyon hangulatos rendezvényen ünnepeltük meg a testvériskolai kapcsolat 30. évfordulóját
is, ahol szintén sokat segítettek a szülők.
Ismereteiteket bővítő, jó hangulatú, sok-sok élményt adó kirándulásokon vettünk részt.
Az alsó tagozatosok az idei évben Sümegen és Balatonedericsen
jártak, a felsősök pedig az Északi-középhegység látnivalóiban gyönyörködhettek. A hangulat mindkét helyszínen nagyon jó volt, de szomorúan tapasztaltuk, hogy a káromkodás és a csúnya, egymással
szembeni tiszteletlen beszéd egyre jobban elharapódzik. A másik fontos tanulság, hogy meg kell tanulnotok vigyázni a holmitokra, és
becsülni a pénzt, amiért a szüleitek keményen megdolgoztak.
Jól éreztük magunkat a szülők és nevelők által szervezett gyermeknapon is. A szülők nemcsak ennek a napnak voltak aktív szervezői és segítői, hanem minden rendezvényünk az ő közreműködésükkel
történik. Köszönet érte.
A Madarak és fák napja is élményekkel volt tele az erdőben.
A nyári napközis táborban sok-sok változatos program várta a
résztvevőket, ismét gyorsan elrepült az egy hét.
A kétnyelvű oktatásban sok-sok lehetőség rejlik, amit azonban nem
mindenki ismer el. Az elért eredményeinkre természetesen büszkék
vagyunk, de a jövő tanévben még több energiával és lendülettel kell
folytatni a munkát.
Sportolóink idén is aktívak voltak, bár az eredményeknek nem
mindig örültek. Mindenki
részt vett a diáksport
Foto: Paukovitsné Horváth Edit
napja alkalmából szervezett futáson, a bátrabbak
idén Szlovéniában síelhettek, rendszeresen részt
vettek a kisiskolák fociés kézilabdaversenyein,
valamint a legkitartóbbak
lefutották az 1848 m-es
távot is. A kópházi iskola
által szervezett Olimpijada elnevezésű rendezvényen és a röplabdabajnokságon nagyon szép
eredményekkel dicsekedhettünk. A sport egyébként az egészséges életmód mellett azért is hasznos, hogy megtanuljátok:
igazán jó eredményt csak

ŠKOLSKE VISTI – ISKOLAI HÍREK
Foto: Timár Nikoletta

közösen, csapatmunkával lehet elérni. Ezen a téren kell még fejlődnötök ahhoz, hogy az eredmények jobbak legyenek.
A Nemzetiségi Kupán ugyan nem mi nyertünk, de a vándorkupa
még nem veszett el – talán jövőre miénk lehet.
Sok-sok versenyen, pályázaton vettünk részt ebben a tanévben is,
az eredményekre nagyon büszkék vagyunk:
„Ma kerékpárral, holnap autóval” rajzpályázat:
Ø 2. hely Németh Zita, 2. osztály
Ø különdíj Elpons Jeshua 2. osztály
„Ma kerékpárral, holnap autóval” kresz-verseny:
Ø csapat 2. hely: Sárközi Vajk, Németh Zita, Gombás Máté,
Geosits Gergő
Foto: Dr. László Antal
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Croatijada proza i poezija:
Filipovits Dóra, Csonka Lili, Handler Márkó
Ø Elpons Jeshua 2. hely
Szent Márton-történelmi vetélkedő:
Ø csapat 3. hely: Kelemen Patrícia, Bárdics Szabina, Handler Danica

Foto: Palkovicsné Takács Blanka
Agora Művészeti Fesztivál:
Ø Kelemen Patrícia, kiemelt díj
Ø tamburások 3. hely
Katasztrófavédelmi verseny: 3. hely
Nakovich szépkiejtési és szavaló:
Németh Zita, Perjési Nóra (3. hely), Temmel Nikolina, Barilovits
Ádám, Tóth Doroti, Suborics Zora, Barilovits Luca (3. hely),
Gombás Márton, Handler Danica (1. hely), Kelemen Patrícia
(különdíj), Harangozó Flóra, Timár Laura
Regionális horvát nyelvi verseny:
Barilovits Ádám, Filipovits Dóra (2. hely), Geosits Hanna (2. hely),
Barilovits Luca (3. hely), Handler Danica (1. hely), Garger Zorán
(3. hely), Handler Márkó (1. hely), Harangozó Flóra (2. hely)
Pindúr Pandúr megyei közlekedésbiztonsági vetélkedő:
Ø 3. hely (Németh Zita, Perjési Nóra, Benczik Lajos, Temmel
Mirko)
Nemzetiségi Kupa: III. hely
Ezúton szeretném megköszönni minden partnerünknek, támogatónknak a segítségét, hiszen nélkülük ezt a tanévet sem tudtuk volna teljesíteni. Köszönet tehát az iskola valamennyi dolgozójának, a helyi
önkormányzatnak, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak, az óvodának, a szülői közösségnek, a szombathelyi tankerületnek, a Croatica
Kiadónak, a Szentpéterfai Motoros Egyesületnek (külön Kovács Péter
fuvarozónak).
Mindenkinek jó pihenést, kellemes nyári élményeket kívánok.
Szeptemberben ismét becsengetnek!
Paukovitsné Horváth Edit
igazgató

Az Egyházmegyei Karitász rajzversenye:
Ø Palkovics Lili I. hely
Ø Bárdics Szabina Szent Erzsébet – különdíj
Partiscum Csillagászati Egyesület „Csillagaim fent az égen” rajzpályázata:
Ø Palkovics Lili különdíj
A víz világnapja-rajzpályázat:
Ø Palkovics Lili különdíj
Kópháza, röplabdabajnokság
Ø csapat I. hely
Grajam-dalverseny, Felsőcsatár:
Geosits Hanna, Árva Virág Rozália, Filipovits Dóra, Németh Nikol, Suborics Zora, Barilovits Luca, Horváth Borka, Asztalos
Liána
Ø Kelemen Patrícia népdal, 1. hely
Ø Kelemen Patrícia mai dal, 3. hely

Foto: Timár Nikoletta
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VISTI ČUVARNICE – ÓVODAI HÍREK

A 2015/2016-os nevelési év végéhez értünk. Az év folyamán a gyermeklétszámunk 42 főre emelkedett. Elmondhatjuk, hogy gyermekeink
az egész év folyamán jól érezték magukat kis közösségünkben. Mi
sem bizonyítja ezt jobban, minthogy az újonnan érkezett gyermekek is
igen rövid idő alatt beszoktak, és jól érzik magukat óvodánkban.
Áprilisban került sor az óvodai beíratásra, 7 új gyermek kerül az
intézményünkbe. Az április 28-án megtartott Anyák napi ünnepséggel
meghitt pillanatokat szereztek a gyermekek az édesanyáknak. Május
25-én a szombathelyi tűzoltóságot látogattuk meg. Június 10-én nagycsoportos gyermekeinkkel iskolalátogatáson voltunk, ahol a leendő
első osztályosok bemutató órán vettek részt. Június 3-án tartottuk
hagyományos évzáróval egybekötött ballagási ünnepségünket, ahol a
gyerekek az elmaradt farsangi mulatságra tanult műsorukat mutatták
be, nagy lelkesedéssel, valamint 10 nagycsoportos vett búcsút óvodánktól.
Ők név szerint:
Árva Kamilla, Elphons Ludwig, Geosits Márton, Juranovits
Míra, Kincses Bence, Kovács Gréta, Kovács Levente, Marafkó
Samu Levente, Paukovits Norbert, Perjési Levente.

Foto: Teklits Tamás
Köszönet illeti Tamás atyát, aki minden hét szerdáján játékos módon
vezette be a gyermekeket a hit és a vallás rejtelmeibe.
Az óvoda nyári leállása 2016. július 25-től augusztus 19-ig tart.
Magam és az óvoda összes dolgozója nevében kívánok kellemes
nyarat és jó pihenést!
Németh Gáborné
mb. óvodavezető

Foto: Teklits Tamás
Június 6-án kirándulni voltunk a veszprémi állatkertben, ahol az
újonnan nyílt Dinó Parkot is megnéztük. A nagy meleg ellenére kellemes élményt jelentett a gyermekek számára. Köszönjük az anyagi
támogatást, hogy a kirándulást megszervezhettük.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülői szervezet egész éves
munkáját és anyagi támogatásukat. Köszönjük a szülői szervezet leköszönő elnökének Geositsné Skrapits Erikának fáradhatatlan munkáját,
amit óvodánkért és a gyermekekért a szülőkkel összefogva tett.
Köszönet illeti meg Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester asszonyt
és az önkormányzat képviselő-testületét, hogy biztosították az óvoda
zavartalan működését. Köszönet a Nemzetiségi Önkormányzat elnökasszonyának és a képviselőknek, akik számos horvát nyelvű kiadvánnyal, könyvekkel, CD-lemezekkel gazdagították óvodánkat.

Foto: Hoósné Milisits Zsuzsa

Foto: Hoósné Milisits Zsuzsa

Foto: Hoósné Milisits Zsuzsa

KLUB PENZIONEROV – NYUGDÍJAS KLUB
A bűvös 35-ös létszámot továbbra is tartjuk, bár változások vannak.
Közben napi kapcsolatban vagyunk egymással. Betegeinket látogatjuk, igyekszünk a nehéz napokban is támogatni egymást.
A megmozdulásokon szorgalmasan részt veszünk. A falu szépítése
keretében elvállaltuk heti váltásban a virágok öntözését, gondozását.
Voltunk a „vándor” Máriánál, valamint az egyházi zarándokhelyek
meglátogatásán is részt vettünk több alkalommal Ausztriában, illetve
Magyarországon A tervezett éves „nagy” kirándulásunk is sikeresen
megtörtént június 11-én Ópusztaszeren, amelyet a Rétbirtokosság
elnyert pályázatával sikerült megvalósítani. Köszönjük valamint az
önkormányzat támogatását is! Hálával, szeretettel köszönjük háziorvosunk és férje részvételét, segítőkészségét a kiránduláson. Sajnálattal
kell megemlítenünk, hogy polgármester asszonyunk betegség miatt
nem tudott velünk tartani e csodálatos élményekkel teli napon. Ágival
telefonon tartottuk a kapcsolatot, így tudott arról, hogy mindenki épen,
egészségesen, vidáman és felejthetetlen élményekkel gazdagodva tölti
a napot. Köszönjük mindenkinek az odaadó támogatást és bizalmat!
A kirándulás sikerességén felbuzdulva közös vacsorát szervezünk
az összes tag és a résztvevők számára. Időpontját majd megbeszélés
alapján és a lakodalmak függvényében jelöljük ki. Továbbra is nyitot-
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Foto: Henits Roland

tak vagyunk az ünnepélyek, megmozdulások szervezésében és részvételében. Várjuk új tagok jelentkezését. Mindenkinek erőt, egészséget
és vidám nyarat kívánunk!
A klub tagjai nevében: Henitsné Marianna

Az orvos ajánlja – NYÁR
Végre itt a nyár, az iskolai szünidő, a nyári szabadságok, a nyaralás, a
pihenés ideje. Hogy a nyár mindenki számára örömteli és felhőtlen
legyen, el kell kerülni azokat a sokszor unalomig hangoztatott kockázatokat, amelyek megkeseríthetik a nyár nyújtotta élvezeteket, a pihenést, a kikapcsolódást. Vigyázz magadra!!! Tulajdonképpen nem a
nyár veszélyes – a veszélyt mi hordozzuk magunkban, amikor fék nélkül
habzsoljuk a kínálkozó lehetőségeket. Hol szükségesek a fékek?
Lássuk!
Étkezés:
A túlterhelt gyomor a hőségben sokkal jobban megterheli a szervezetünket, mint egyébként, ezért inkább többször, de kevesebbet fogyaszszunk. Válasszunk könnyű, lehetőleg zsírtalan, könnyen emészthető
ételeket, sok zöldséget, gyümölcsöt. A bennük felhalmozott vitaminok
segítenek kivédeni a napsugarak bőrre irányuló agresszív támadását.
Frissen párolva, grillezve, aszalva vagy szárítva kétségtelenül érezni
fogjuk a könnyű nyári étkezés áldásos hatását.
Csak megbízható forrásból származó ételeket fogyasszunk, vásárláskor különösen figyeljünk a fogyaszthatósági időkre és a „pulttól az
asztalig” hűtőlánc betartására. Fordítsunk kiemelt figyelmet az élelmiszereink tárolására, hűtésére, legfőképp a húsok, húskészítmények, tej
és tejtermékek, cukrászati sütemények esetében. Az ételeket, különösen, ha húst és tojást tartalmaznak, jól süssük át, a magas hőfok ugyanis elpusztítja a baktériumokat. A nyers zöldségeket és gyümölcsöket is
alaposan mossuk meg, mert könnyen megtelepedhetnek rajtuk a növényvédő szerek maradványai, illetve a rovarok vagy a földben lévő szenynyeződések. A megmaradt harapnivalókat pedig minél előbb tegyük a
hűtőszekrénybe, ne álljanak órákig szobahőmérsékleten. Dolgozzunk
tiszta konyhában, tiszta eszközökkel, és mossunk kezet az egyes elkészítési fázisok között. A hőségben lényegesen több folyadékot párologtat a testünk, ezért nagyon fontos annak utánpótlása. Erre a gyermekeknél fordítsunk nagyobb figyelmet. A gyermekek és az idősebb
korosztály kevésbé veszi észre a szomjúságot, náluk fokozottabb a
kiszáradás veszélye, rájuk vigyázni kell.
Az édes italok rendkívül csábítóak, főként a gyermekek és az ifjabb
korosztály számára, azonban a nagy hőségben inkább fokozzák a
szomjúságot, emellett felesleges kalóriákat visznek a szervezetbe.
A testesebb alkoholos italok vízhajtó hatásúak, a kiszáradást kockáztatják, a hőségben hamar okoznak alkoholmérgezést. A kávé és a tea
szintén vízhajtó hatású. Akkor mit igyunk? Azt, amiből a teremtő legtöbbet adott, amiből testünk háromnegyede felépült. Vizet, vizet, vizet!
Naponta két-három litert. És együnk sok-sok lédús gyümölcsöt.

Nyári kánikula, napozás:
Nagy hőség, hőségriadó idején tartsunk innivalót magunknál, keressük a közterületi ivó kutakat vagy a közintézmények vízadagoló automatáit.
A napozás hatására fokozódik a bőrben a D-vitamin, ami az immunrendszert erősíti, szilárdítja csontjainkat. Ám a mértékletesség itt
is mindennél fontosabb. Fokozatosan szoktassuk bőrünket az áldott
napsütéshez, de amikor nagy a forróság, a napsütést leginkább a fák
árnyékában élvezzük. A homok, a beton és a víz is visszaveri a napfényt, a visszavert napfény az ernyő alatt is égethet. Öltözködjünk szellősen olyan ruhákba, amelyek óvnak az UV-sugárzástól, a napszúrást
elkerülendő tegyünk világos sapkát, kendőt a fejünkre. A napozáshoz
használjunk magas faktorú naptejeket, főként a kicsiket akár többször
is kenjük be, mert az izzadás, a fürdővíz gyengíti vagy akár semlegesíti is ezek hatását.
Vegyük komolyan a szervezet jelzéseit – fejfájás, kínzó szomjúság,
elgyengülés, felgyorsult szívverés –, és időben vonuljunk naptól védett
helyre, fogyasszunk védőitalokat, mert ha nem tesszük, könnyen a kórházban folytatódhat a nyaralás. Legjobb védelem a kis adagokban
fogyasztott víz, akár a csapból is.
Autós túrázás:
Miközben a legtöbb ember tudja, hogy nem szabad a gyerekeket és a
háziállatot az autóban hagyni nyáron, az egyéb dolgokról könnyen
megfeledkezik.
A legtöbb gyógyszer dobozán szerepel, hogy szobahőmérsékleten
kell tárolni, és nem szabad túl melegnek kitenni, mert a forróság csökkentheti a hatékonyságot és a stabilitást (az extrém meleg megváltoztatja az anyagok molekuláris szerkezetét).
A naptejek felmelegednek az autóban, és használatkor megégethetik a bőrt, de gyakran az összetételük is megváltozik a meleg miatt.
Ha szabadtéri munkát kell végezni nagy hőség idején, azt inkább a
kora reggeli és késő délutáni, esti órákban tegyük.
Túrázáshoz fontos, hogy arra alkalmas lábbelit vegyünk fel, erdei
túrák előtt gondoljunk a kullancsveszélyre és kérjünk védőoltást.
És végül egy ókori bölcstől származó idézet:
„Mértékletes élettel magasabb kort érhetsz el!”
Élményekben gazdag, kellemes nyaralást kíván az Önök háziorvosa:
Dr. László Eszter
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CRIKVENE VISTI – EGYHÁZI HÍREK
„Tükröm, tükröm...”

A következő tanulságos történetet az interneten olvastam, ajánlom
mindannyiunk szíves figyelmébe átgondolásra. Bár még nem tartunk
itt, de a tudatos tenniakarás, belső megerősödés, pozitív változás, Isten
felé való elkötelezettség, buzgóság mindannyiunkra – papra, rendszeres, vagy rendszertelenül gyakorló hívőre, kereső emberre, a külsődleges megszokások fogságában élőkre – egyaránt ráfér.
Valahol Európában történt. Egy kisváros katolikus hívein lassan
hűvös közöny és egykedvű érdektelenség lett úrrá. Látta-tudta ezt az
egyházmegye püspöke is, és egyik legbuzgóbb papját küldte oda lelkipásztornak. De már az új pap személye, buzgósága sem érdekelte az
embereket. Mindjárt az első vasárnap üres templomban prédikált, és
nem volt ez másképp a következőn sem. Az új plébános a hét közbeeső
napjain házról házra járt és ajtóról ajtóra kopogtatott. Az egyik helyen
kimért udvariasság, a másikon ellenséges hangulat fogadta, és sokan
közömbösen keresztülnéztek rajta. Az egyház itt már úgyis halott, nincs
már szükségünk rá, hogy újraéledjen, mondogatták itt is, ott is. Az
újabb vigasztalan vasárnapot követő héten a városka helyi lapjában
feketekeretes gyászjelentés jelent meg. Szövege így hangzott: A plébános – híveivel egyetértésben – közli, hogy a helybéli Szent Ferenc egyházközség meghalt. A gyászistentiszteletet érte vasárnap délelőtt 11
órakor tartjuk. Szeretettel hívom az egyházközség területén lakókat,
hogy vegyenek részt a végtisztesség megadásán. – A lapot azután megdöbbenve olvasta mindenki.

Foto: Horváth Krisztina

félreállt. A menet pedig lassan megindult. A sorban az egyik utolsó –
írja a tudósító – én voltam. Maradt hát elég időm, hogy elgondolkodjak. Ilyesmi jutott eszembe: vajon ki és mi az egyház? Kik és mik
vagyunk mi, akiket hívőknek neveztek? És ki lesz majd a koporsóban?
Minden bizonnyal a megfeszített Krisztus képét vagy szobrát helyezte
el a plébános, hogy vele szembesítsen minket. Ilyen és hasonló gondolatok villantak fel bennem, de úgy látszik, az előttem vonulókban is,
mert láttam, hogy mindenki zavartan lépked előre. Láttam, hogy egyfajta aggódás ül ki az arcokon, félnek, amint közelednek a koporsóhoz.
A látvány azonban hatott, megnyílt az északi kapu, s egyre többen tértek vissza a templomba. Végre én is ott álltam a koporsó előtt, hogy
megnézzem, kit és mit találok ott. Mikor a koporsó fölé hajoltam, előbb
behunytam a szemem. Amikor azután félve kinyitottam, nem az egész
egyházat, nem is halott egyházközségünket, de még csak nem is a
halott Krisztus képmását láttam meg, hanem egyet halott egyházközségünk tagjai közül. A koporsóba helyezett tükörben önmagamat pillantottam meg.”
Néhány egyházi programról rövid beszámoló és tájékoztató:
– Május 15-én volt az idei elsőáldozás a nagytemplomban, 15 elsőáldozónk volt.

Foto: Várhelyi Tamás
Vasárnap már fél 11-kor zsúfolásig megtelt a templom. Kérdező
tekintetek néztek egymásra: mi lesz most? Mi történik itt? Ami azután
valóban történt, arról az egyik helyi lakosnak, újságírónak a beszámolója tájékoztat. „Amint beléptem a templomba, mindjárt észrevettem az oltár előtti alacsony ravatalra helyezett koporsót. Egyszerű
tölgyfából készült, aranyozott kereszt díszítette. A plébános 11-kor felment a szószékre. Néhány percnyi csendes imádság után felénk nézett
és így szólt: Az egyházközség hívei vagy legalábbis azok, akiket annak
véltem, közölték velem, és magatartásukkal is igazolták, hogy egyházközségük halott. Úgy tűnik, nincs már semmiféle remény az újjáélesztésre. Szeretném azonban véleményüket még egy utolsó próbával megcáfolni vagy esetleg igazolni. Kérem, menjenek el sorjában, egymás
után a koporsó mellett, vessenek pillantást a benne nyugvó halottra.
Azután hagyják el a templomot a keleti kapun. Ezt követően majd én
magam elvégzem a gyászszertartást. Ha azonban mégis akadna
néhány, aki kifelé menet elgondolkodik, és arra a meggyőződésre jut,
hogy megváltoztatja véleményét, mert úgy gondolja, egyházközségünk
mégis életképes, akkor kérem őket, jöjjenek vissza az északi kapun. Ez
esetben a jelenlevőkkel nem gyászmisét, hanem hálaadó istentiszteletet fogok tartani.
Ezután a pap a koporsóhoz lépett, megilletődve levette fedelét és

Foto: Horváth Tímea
– Május 20-án a szentpéterfai sportpálya adott otthont az egyházmegye középiskolás foci tornájának. A helyiek csapata ezüstérmet
szerzett. Az esperesi kerületi ministránsfoci rangadója másnap, május
21-én szintén helyben volt, ott a ministránsaink bronzérmesek lettek.
Köszönet a segédkezőknek, süteménnyel kedveskedőknek.
– Május 28-án, szombaton az esti szentmise keretében 10 kisdiák
ministránsavatása történt meg.
– Június 5-én Pornóapátiban volt az idei, immár 9. plébániai
kórustalálkozónk.
– Június 16-án, csütörtökön plébániánk 6 községéből Németlövőre
(Deutsch Schützen) zarándokoltunk az öregtemplomhoz a Szent
Márton-év jegyében ünnepi gregorián vesperást (esti dicséretet) imádkozni.
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Foto: Horváth Tímea
– Június 25-én a szentségimádási napunk napos napja kapcsán
köszönet a szentségőrzésben résztvevőknek, a szentórákba vagy egyéni szentséglátogatásba bekapcsolódottaknak.
– Június 25-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!
– Június 26-án, vasárnap tartottuk az idei „világi” búcsúnkat, a
napos napján pedig a szokásos Szent Péter és Szent Pál napi megemlékezésünket.
– Július 10-16-a között plébániánk 20 diákja a Zala megyei
Csesztregen vesz részt az idei imatáborban.
– Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén Kertesre 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.
– Augusztus 24–27-e között lesz az idei mariazelli gyalogos
zarándoklat.
– Augusztus 28-án, vasárnap litániára várjuk az új elsősöket a szüleikkel együtt, utána pedig megtörténik a hittanbeíratás.
– Szeptember utolsó vasárnapjára (szeptember 25.) van tervezve az
a megemlékezés, amelynek keretében leleplezésre és megáldásra
kerülne az a földgömb, amelyet a New York-i Szent Péter és Pál

Foto: Várhelyi Tamás

Kulturális Egyesület adományozott a szülőfalunak az 1956-os szabadságharc 60 éves évfordulójára, s amely emléket állít a világban és a
helyben élő szentpéterfaiaknak és leszármazottjaiknak.
A helyi egyházadó befizetések kapcsán amellett, hogy köszönet
azoknak, akik évről évre megfizetik az egyházadójukat, még mindig
van néhány család, amely elfelejtette rendezni ezen kötelezettségét –
van úgy, hogy évekre visszamenőleg. Itt szeretném megemlíteni, hogy
nálunk ez az éves összeg (házaspároknak 3 000 Ft/év, egyedülállóknak
2 000 Ft/év) az országosan javasoltnak (a fizetés 0,5%) töredéke, s
szinte a legalacsonyabb a környéken, de az talán az egész országban
is. (A fizetés 0,5%-a kapcsán ha valaki havi 100 000Ft-ot keresne,
annak az éves egyházadója 12X500Ft, azaz 6 000 Ft lenne az országosan javasolt táblázat szerint.)
A nagytemplom tornyának felújítása, amire a tavalyi augusztusi
búcsún 284 550 Ft perselypénzt ajánlottak fel a hívek, folyamatban
van. A nem látványos, de szükséges előkészítő, engedélyeztető munkafolyamat zajlik, hogy a kivitelezés zökkenőmentes lehessen. Türelmüket és megértésüket kérjük.
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

Foto: Várhelyi Tamás
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KULTURA – KULTÚRA
A Ljubičica kórus hírei

Izgatottan gyülekezett énekkarunk április 17-én
délután a kultúrházban, hogy megünnepeljük
az együttes fennállásának 30 éves évfordulóját.
Előtte este a kápolnában hálaadó misén vettünk
részt, a vasárnapi nagymisére pedig megérkezett a zágrábi Desiderium-kórus, amelynek tagjai éneklésükkel gazdagították a horvát nyelvű
szertartást.
A jubileumi műsor első felében énekkarunk
a tamburások kíséretével az új CD-nkről énekelt dalokat, a rész zárásaként pedig a vállalkozó szellemű tagok a táncos fiúkkal eljárták a
Polkicát. A meglepetésnek szánt műsorszámnak – teljesen megérdemelten – hatalmas sikere volt.
A délután második félidejében nosztalgiáztunk: a régóta műsoron lévő, kedvenc horvát
népdalainkból elevenítettünk fel néhányat.
Természetesen fellépett a helyi Gradistye tánccsoport, a Koprive tamburazenekar, illetve a
kibővített zenekar, és a Viagra című sikerjelenettel a színjátszók is képviseltették magukat.
A vendég Desiderium-kórus – amellyel éppen 15 éve tart a baráti kapcsolatunk – is szép percekkel ajándékozta meg a közönséget. A műsor
végén – ugyancsak meglepetésként – a maiakkal együtt az elérhető
régi tagok is színpadra léptek, hogy a „Régi mesékre emlékezem én…”
kezdetű dalt énekelve köszöntsék a kórust, illetve a 30 éve a munkát
irányító karvezetőt. A meglepetéshez tartozott még a tabló, amely a
három évtized alatt éneklő 40 személy fényképéből állt össze, valamint a jubileumi torta is. Móricz Máricának pedig az, hogy a délután
keretében kapta meg a polgármester asszonytól a „Za Petrovo Selo –
Szentpéterfáért” önkormányzati kitüntetést. Ezúton is gratulálunk
neki!
Megható, szép, gazdag, emlékezetes délután volt! A fellépő csoportokon kívül jelenlétükkel is sokan velünk ünnepeltek. Megtisztelte jubileumunkat Gugán Iván, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke is.
A műsor végén sorban következtek a köszöntések, hogy aztán az
ünneplő sokaság – a közönséggel együtt – elénekelje a „Gizdav sam
da sam Hrvat…” kezdetű, szinte himnusznak számító horvát népdalt.

Támogatások nélkül nem tudtuk volna méltóan megrendezni a délutánt. Köszönjük a helyi községi és nemzetiségi önkormányzat és a
Croatica Kiadó támogatását, a Rétbirtokosság és az Emberi Erő-források Minisztériumának pályázati juttatását.
A Hrvatski Glasnikban Horváth Tímea, a Vas
Népében Paukovitsné Horváth Edit tudósítása
szólt az ünnepről. V. Németh Zsolt államtitkár,
falunk országgyűlési képviselője pedig az alábbi szövegű levéllel lepett meg bennünket:
„Hosszú ideje figyelemmel kísérem a
Ljubičica horvát női kar munkásságát és sikereit. A népi kultúra iránt elkötelezettként fontosnak tartom, hogy ez alatt a 30 év alatt ilyen
széles körű megbecsültségre tettek szert, és
még mindig örömüket lelik a munkájukban.
Figyelemre méltó tehetségükért, szorgalmukért
megkülönböztetett tisztelettel gratulálok Önnek
és a kórus minden tagjának! További sok sikert
kívánok!”
Viszontlevelünkben megköszöntük államtitkár úr kedves szavait, és egy új CD-t is mellékeltünk a borítékban.
Az élet persze nem állt meg, hiszen május
8-án a táncosokkal és a zenekarral a szombathelyi börtönben adtunk jó hangulatú műsort – 4
év után immár másodszor.

Május 22-én a nagymise után volt a község hősök napi megemlékezése, amelyen kórusunk is énekelt, Timárné Móricz Hajnalka pedig
a Hobo előadásában megismert „A hősök sírjain…” kezdetű
Viszockij-dalt adta elő, saját gitárkíséretével. A dalok, akárcsak a
Wágner Anikó és Skrapits Evelin által elszavalt versek drámai hatásúak voltak.
Június 5-én Pornóapátiban került sor az idei templomi énekkari
találkozóra. A szentpéterfai plébániához tartozó falvak kórusai ezúttal
is szépen szerepeltek, a helyiek pedig nagyszerű házigazdának bizonyultak.
Július 2-án Szombathelyen énekelünk majd a horvát napon, utána
pedig teljes egy hónap szünet következik. Szerencsére van, illetve lesz
mit kipihennünk az őszi újrakezdés előtt.
Kocsis Jolán
karvezető
Foto: Horvát Tímea
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U majušu smo dva takove nastupe imali, za koje moremo reć da su
jur tradicionalni. 8. smo u sambotelskoj tamnici donesli maru vanjskoga žitka robom, a na Duhovsku nedilju smo na „Genčkoj metli“
pokazali publiki i stručnom žiriju, da kadi stoju uprav naši tancoši.

U kolo
Pol lita je hudo odbižalo, otkidob smo se javljali s visti iz žitka
Hrvatskoga kulturnoga društva Gradišće. Istina da je lito ovde, ali u
kronologiji moramo skočit najzat do zimskih danov.

Na kraju februara smo na poziv Hrvatske samouprave u Šoprunu
skupa s Ljubičicami edan kompletan program pokazali brojnoj publiki u Kulturnom centru Franca Liszta. Polag nas je i već gradišćanskih
grupov nastupilo, zaistinu je bogati večer bil.

30. april je veliki dan bil za Ženski jačkarni zbor Ljubičice. Naše
kolegice s kulturnoga polja su svečevale svoj trideseti jubilej. Čudami
su je došli poslušat, i naravno pogledat i sve one grupe, koje su pozvane bile na svečevanje. Mi im još jednoč željimo sve najbolje, neka
još čuda lit jaču skupa na svoje i na naše veselje.

Foto: Dr. László Antal

Isto tako po maru jur tradicija nastane da nas direktorica
Premontrejske gimnazije pozove na svetak škole, da s našimi hrvatskimi jačkami i tanci obogatimo njev kulturni program, ov put dan
Svetoga Norberta 6. juniuša. Hilda Bušić je rodom iz Hrvatskoga
Židana, tako da ni čudo da joj srce još vik vliče k gradišćanskoj braći.

Na kraju bi se zafalili Pištiju Jurašiću (Šimac) da si je vrime ofroval na nas, da nam je besplatno napravil iz želiza novi konzol, kamo
se sad more duplasto toliko rublja obisit u našoj sobi u kulturnom
domu.
aha
Foto: Timea Horvat

Foto: Dr. László Antal
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Jedna laž drugu lovi

Jur sam naslov našega novoga igrokaza čuda povida, a gdo ga je vidil,
zna što se događa na pozornici i zašto je dobila uprav ov naslov naša
komedija. Kad se človik sve jače i jače zaplete u svoje laži i već sam
nezna kako dalje, more zajt u veliku pogibelj, a to se čudakrat i u žitku
dogodi. Al kot u svakom igrokazu, naš glavni junak i ovde srićno izajde van iz šlamastike.

Foto: Timea Horvat

lika je svagdir zadovoljna bila. Sami nismo mislili da ćemo vako dobru
kritiku dobit, al ni čudo kad imamo vako dobre, talentirane igrače!
Njeva plaća za ov veliki trud je bila, da smo svi skupa prošli u
Sambotel u kazalište, kadi smo pogledali jedan klasičan igrokaz,
„Selski nazlobnjak” – po vugarski „A falu rossza”.
Jako dugo smo se pripravljali
na ov igrokaz, čudakrat smo
ufanje zgubili, ćemo li ga koč
pokazat...čudašto nas je najzad
vliklo, sustavljalo, ali zahvaljujući

onim igrokazačem koji su se ufali
u tom da ćemo sve poteškoće obladat, zašli smo do premijere. Kot
velu, teška ruška je bila, al vridno
je bilo!
U četiri seli – u Nardi, Gornjem
Četaru, Hrvatskom Židanu i Koljnofu – smo pokazali našu komediju,
a na Duhovski pondiljak i na domaći daska. Glasi su jako dobri, pub-

Izvan toga se još jednoč zahvaljujem svim igrokazačem za ov
veliki aldov, kojega donesu za očuvanje našega bogatoga materinskoga jezika. Hvale su vridne i naše familije ke nam omogućuju da služimo hrvatskoj kulturi, a lipa hvala i publiki da nas batri na daljnje dilo.
Ufamo se da će Igrokazačko društvo Petrovoga Sela još dugo zabavljat
publiku u Gradišću i Hrvate izvan naše regije.
Ana Škrapić Timar
Foto: Dr. László Antal

SPORT
6. Szentpéterfai Sportnap
A hagyományoknak megfelelően az idei esztendőben sem maradt el a
Szentpéterfai Sportnap. A Szentpéterfai SE rendezvényének már a 6.
alkalommal adott otthont a megújult, megszépült péterfai sporttelep.
Az első, szombati napon a helyi, illetve szentpéterfai kötődéssel
bíró „sportemberek” a legkülönfélébb versenyszámokban mérhették
össze a tudásukat. Szerepelt a programban kispályás foci, 11-es rúgó
verseny, célbarúgás, íjászat, légpuskalövészet, streetball, dobóverseny,
darts, snapszer – a horgászok a Pinkán versengtek. A rendezvény reg-

gel 8 órakor kezdődött és este 18 órakor az ünnepélyes eredményhirdetéssel ért véget. Igyekeztünk több ismert és elismert sportembert Szentpéterfára csábítani. Így a 11-es rúgásoknál például a Haladás, a ZTE és a Győr korábbi NB I-es
kapusa, Varga Zoltán segédkezett, míg a díjkiosztónál az
Újpest egykori legendás védőjétől, Harsányi Lászlótól vehették át az ajándékokat a legjobbak.
Vasárnap öregfiúk gálával folytatódott a program.
A helyi +30-as labadrúgókból összeállított alkalmi együttes
a Haladás öregfiúkcsapatát fogadta. „Nagylelkű” vendéglátónak bizonyultunk, ugyanis alapos verést kaptunk a korábbi remek zöld-fehér labdarúgóktól. Végül a helyi derbin a
Nosztalgia kapott ki az Öregfiúktól.
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett, aki segített a
Sportnapon, de legfőképpen a támogatóinknak jár a köszönet – nélülük ugyanis nem működne a rendezvény.
Igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint lebonyolítani a
Sportnapot, próbáltuk minőségi díjazással jutalmazni a legjobbakat, különösen ügyeltünk a gyerekekre.
Bízunk benne, hogy jövőre nem marad el a 7. Szentpéterfai Sportnap.
Eredmények:
Kispályás foci: 1. Na zdravje (Pataki Márk, Wágner Csaba,
Varga András, Völgyi Róbert, Varga Barnabás, Mersits
Dávid, Geosits István, Lukács Tihamér), 2. Aranycsapat
(Gaál Richárd, Udvardi Tamás, Gaál Ádám, Garger Martin,
Hoós Bálint, Wágner Richárd, Frányi Ádám, Wágner Kornél,
Garger Róbert), 3. Wágner FC (Marton W. Zoltán, Wágner
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Szabolcs, Wágner Bálint, Wágner Roland, Wágner Zoltán, Wágner
Attila, Wágner Áron, Wágner Márton, Lisztes Dusán). Legjobb kapus:
Wágner Szabolcs. Gólkirály: Varga Barnabás (6 gól). Legjobb
mezőnyjátékos: Varga András.
11-es rúgás (felnőtt): 1. Frányi Ádám. Gyerek: 1. Pataki Bence, 2.
Varga Mátyás, 3. Szekér Milán.
Célbarúgás (felnőtt): 1. Varga Barnabás. Gyerek: 1. Pataki Bence,
2. Varga Mátyás, 3. Wágner Áron.
Streetball: 1. 2/3 (Szabó László, Haklits Tamás, Balogh Zoltán), 2.
Csak az MTE (Hirschl Zsolt, Hirschl Péter, Hirschl Csaba), 3. Mindig
itt vagyunk (Juranovits Imre, Wágner Szabolcs, Jánny Tamás).
Tripladobás (felnőtt): 1. Jánny Benjamin. Büntetődobás (gyerek): 1. Szabó-Haklits Márk, 2. Pataki
Vivien, 3. Vólgyi Levente.
Lövészet (férfi): 1. Paukovitsok (Paukovits Norbert,
Paukovizs Imre, Paukovits Róbert), 2. Macik (Geosits
István, Leidli Géza, Pirovics László). Női: 1. Patakiak
(Patakiné Kocsis Anna, Pataki Bence, Pataki
Csongor), 2. Rémfarkasok (Tóth-Szalai Márta, Jánny
Ramóna, Bárdics Krisztina). Legjobb férfi: Paukovits
Imre. Legjobb női: Patakiné Kocsis Anna.
Íjászat (férfi): 1. Góber Dániel, 2. Leidli Géza, 3.
Dombi Csaba. Női: 1. Windisch Barbara, 2. Teklits
Kornélia, 3. Windisch Roladné. Gyerek: 1. Leidli
Áron, 2. Soós Bence, 3. Skrapits Iván.
Darts (férfi): 1. Földvárszki István, 2. Szarvas Dénes, 3. Bellovits Márk. Női: 1. Szabó Brigitta, 2. Jánny
Ramóna, 3. Horváth Erika. Gyerek: 1. Pataki Márk, 2.
Leidli Áron, 3. Skrapits Iván.
Futóverseny (férfi 10 km): 1. Udvardi Tamás 46:05.
Gyerek (2 km): 1. Pataki Bence 8:25, 2. Wágner Áron,
3. Juranovits Marcell.
Snapszer: 1. Horváth Dániel, 2. Windisch József,
3. Szarvas Dénes. Különdíj: Windisch Rolandné.
Tóth Gábor
Foto: Tóth Gábor

14

KULTURA
Montenegrói majális

Ha május, akkor kirándulás. Már bevett gyakorlat Szentpéterfán, hogy
ez a hónap nem múlhat el csoportos túra, kirándulás nélkül. A mostani
abban talán mégis különbözött az eddigiektől, hogy a busz ekkora
távolságot még nem tett meg fedélzetén a felfedezésre éhes, kalandvágyó, mindig vidám péterfai csapattal. A cél Montenegrónak, Európa
legfiatalabb állama tengerparti városainak, illetve a Kotori-öböl szépségeinek megismerése.
A hétvégéhez hozzácsaptuk a csütörtököt és a pénteket, hogy az
utazás mellett maradjon idő a természeti szépségek és Crna Gora
nevezetességeinek megcsodálására is. Késő este indult a buszunk, virradatkor már jóval Zágráb után falta a kilométereket, de a kisebb technikai szünetek alkalmat adtak arra, hogy a kissé elgémberedett tagjainkat megmozgathassuk. Zára és Dubrovnik között félúton letértünk
az autópályáról, és Imotski felé vettük az irányt, ahol egymás mellett
található a 281 méter mélységű Vörös-tó, a világ harmadik legmélyebb
víznyelője, és a fürdőzők, turisták kedvence, a Kék-tó. Mindkettő valószínűsíthetően barlangbeomlások eredményeként keletkezett, nevüket
pedig – amint a Kék-tónál erről meggyőződhettünk – hihetetlenül kék
színű vizéről, illetve a szakadék falának vörös szikláiról kapták. A látvány káprázatosan szép volt, a Kék-tó körüli lépcsőszerpentinek pedig
kifejezetten felélénkítették a csapatot, vidám hangulatban folytattuk
utunkat Dubrovnik felé.

Az Adria gyöngyszemének nevezett város a középkorban a tengeri
kereskedelem egyik jelentős központja, a Raguzai Köztársaság székhelye, 1358 és 1526 között a magyar korona része is volt. Más magyar
vonatkozása a helynek, hogy domonkos kolostorában Szent István
koponyájának darabjait, ferences kolostorában pedig a Szent László
királyunk jobbját tartalmazó ereklyét őrzik.
Dubrovnik a horvát művészet, a horvát nyelv és irodalom egyik
központja, lakhelye sok híres költőnek, írónak, festőművésznek és
tudósnak. Központja 1979 óta a kulturális világörökség részét képezi.
Történelmi nevezetességeinek nagyobbik része az óvárost ölelő
várfalak és védőbástyák mögött rejtőzik. Az elénk tárult látnivalók
sokaságát meg sem kísérelhetjük felsorolni: a csaknem két kilométer
hosszú, huszonöt méter magas városfal körbejárása, az erődítmények
lépcsőinek megmászása, az óváros főutcáján (Stradun) és sikátorainak
útvesztőiben tett séta során egyik ámulatból a másikba estünk. A régmúltat idéző festői paloták, múzeumok, a katedrális, a gazdagon ékesített, festménycsodákat és egyéb kincseket rejtő templomok, kolostorok közé beékelődött, korabeli stílust őrző kávézók és üzletek káprázatos sokasága. Valóságos földi paradicsom. Az óvárosi kikötőről nem
is szóltam. A csodák sokaságát e rövid jegyzetben leírni képtelenség.
És sok-sok ember. Két óceánjáró érkezett velünk egy időben – egyiket

a kikötő közelében lehorgonyozva láthattuk –, és mintegy tízezer turistát zúdított az óvárosra.
Kissé fáradtan, de lélekben gazdagabban szálltunk fel a buszra,
hogy a Kotori-öböl északi bejáratánál fekvő kisvárosban, HercegNoviban felkeressük a szálláshelyünket. A Hunguest Hotel tengerparti szállodája, ahol három éjszakát töltöttünk, minden feltételt biztosított a pihenéshez, azt az aprócska kellemetlenséget leszámítva, hogy
busszal nem lehetett megközelíteni. Ám a szálloda alkalmazottai mindent elkövettek a kényelmünkért, és a félpanziós ellátás kitűnőnek
bizonyult. A pálmafákkal övezett szálló úszómedencéjét – a bátrabbak
a néhány tíz méterre elérhető tenger vizét – már megérkezésünk késő
délutánján kipróbálták. Vacsoránk a tengerre néző teraszon pálma- és
narancsfák árnyékában történt. Elköltése után a tengerparti sétányon
elballagtunk a kikötőhöz, majd kellően elfáradva tértünk éjszakai
pihenőre tágas szobáinkba.
És következett egy újabb, élményekben bővelkedő nap. HercegNovi kikötőjében várt csapatunkra egy kisebb sétahajó, hogy a Kotoriöbölben egy teljes napon át hajókázva gyönyörködjünk az öblöt szegélyező felhők fölé magasodó meredek, kopár, a lábukat tengerbe
lógató hegyekben a szűk partra épített, lankásabb oldalakra felkapaszkodó falvakban, városkákban és az Adria azúrkék vizében. A hajó
kapitánya magyarul üdvözölt bennünket, és folyamatosan tájékoztatott
a látnivalókról. Elhajóztunk egy üzemen kívül helyezett hajógyár torzója mellett, láttuk egy tengeri barlang bejáratát, és az öböl belső felé-
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nótaszó és tánc közepette érkeztünk vissza Herceg-Novi kikötőjébe.
A hajóskapitány és tengerésze még messziről is integettek nekünk,
szerintük ilyen hangulatos, szórakoztató társasággal még nem találkoztak. A napot vacsora után a szálló teraszán beszélgetésekkel tarkított nótázással koronáztuk meg.
Amit tegnap „behajóztunk”, azt ma körbeutazzuk autóbusszal.
A Kotori-öböl körbejárása során a partról csodálhattuk meg, amit egy
nappal korábban az öböl vizéről láthattunk. Elmentünk a hajógyár
mellett, láttuk a két meseszép templomszigetet, Kotor város kikötőjében az óceánjáró luxushajókat. Aztán egy hosszú alagúton a hegy alatt
átbújva érkeztünk újabb úticélunkhoz, a történelmi emlékekben gazdag, a montenegrói turizmus metropoliszának számító Budva városába. A Stari Grad itt is falakkal körülvett erődítményváros, ódon sikátorokkal, meghitt apró terekkel, áhítatot sugárzó templomokkal, sok-

ben megpillantottunk egymás mellett két különleges szigetecskét.
Szent György szigete katolikus kolostorként működik, turisták számára nem látogatható. A Szirti Madonna szigetén kikötöttünk. Templomában a tengerészek ezüstlapokon adtak hálát a mindenhatónak, hogy
szerencsésen hazatérhettek veszélyes tengeri útjaikról. A templom
oldalkápolnájában múzeum működik, amelyben többségében elsülylyedt hajókról származó edényeket, fegyvereket, kimentett kincseket
láthattunk.
Továbbhajóztunk a sziget belső csücskébe rejtett Kotor városába.
Útközben a hajó kapitánya aperitiffel és bőséges hidegtálakkal vendégelt meg bennünket, éppen időben, mert a tengeri levegőn meglehetősen megéheztünk. Hogy Kotor mennyire látogatott hely, azonnal nyilvánvaló lett, amint a kikötőben megpillantottuk a hatalmas óceánjáró
luxushajót. A hajóról, de még a pálmafákkal körülvett kikötőből sem
látszik a városfal, de a városkapun áthaladva igazi csodák tárultak a
szemünk elé. Csakúgy, mint Dubrovnik: városfal, erődítmény, székesegyház, templomok, sikátorok, kisebb kivitelben. A középkori városfalak meredeken futnak a nagy magasságban álló Szent János erődítményig. Csapatunkból csak néhányan vállalkoztak a lépcsőszerpentinen való felkapaszkodásra, az erődítményig csak heten értek fel. Páran
megelégedtek a félúton álló kápolna által nyújtott hűvös áhítattal, ám
a panoráma ebből a magasságból is kifejezetten csodálatos volt. Az
óvárosi séta az ódon falak közt az itt élő népek sokféleségéről, a különböző kultúrák találkozásáról, ütközéseiről és változásairól árulkodott.
Most már tudjuk, hogy miért tette az UNESCO a világörökség részévé ezt a várost is.
Hajónk a visszaúton még egyszer kikötött Drazin VRT városkában,
amely az öböl egyik csendesebb, olcsóbb turistacsalogatója.
A hazafelé hajóúton előkerült a harmonika és a tambura, vidám
Foto: Timár Nikoletta

sok kiállítással, múzeumokkal, csalogató kávézókkal, éttermekkel,
hajócsodákat himbáló kikötővel. Városnéző sétánknak a rövidre szabott idő vetett véget, indultunk vissza szálláshelyünkre. Hazamenet
már nem kerültük meg az öblöt, így kompra szállva buszunk koraeste
megérkezett Herceg-Noviba. Az éttermekkel, üzletekkel zsúfolt tengerparti sétány kellemes esti sétaútra invitálta a csapat egy részét, a többiek az élményeket raktározgatva készültek a másnapi hazautazásra.
Reggel aztán csomagolás és indulás hazafelé. A hazaút során autóbusz ablakán keresztül a szerpentinről csodálkozhattunk rá Dubrovnik
óvárosára, bámulhattuk az út mentén a felhők közé magasodó, havasoknak tűnő mészkő hegyeket, a néhol több kilométer hosszan hegybe
vájt alagutakat. A Krka folyó tengeri torkolatánál fantasztikus panorámát kínáló autóspihenőn készítettük el kirándulásunk utolsó fényképeit,
és vasárnap éjszaka állt meg a
buszunk Szentpéterfán.
Kirándulásunk során a múlt és a
jelen bámulatos összefonódásaival
találkozhattunk, a fantasztikus Stari
Grad-ok ódon palotáinak, sikátorainak, műemlékeinek képei még sokáig frissen élnek emlékezetünkben.
Előre sejtettük, aztán a hazainduláskor már egyértelművé vált, hogy a
látnivalók hatalmas kínálata és a
látogatásra szánt idő nem kompatibilis, és úgy indultunk haza, hogy
bizony jó lenne hosszabb időre is
visszatérni Montenegróba. Hálás
köszönet mindazoknak, akik ezt a
gyönyörű utazást lehetővé tették,
megszervezték!
Dr. László Antal
Foto: Neubauer Dezső
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MOZAIK
Iszak Péter
Nyár

Fénylő arany szárnyakon
szellő hátán érkezik
mint víg bolond,de jó nagyon:
füröszt,pörget,levetkezik!
Éji dallamokkal kacérkodik,
hol pirkadatig hajt mámora,
Nyár királynő uralkodik
és a pezsgés őrült szolgája!
Vágyak furcsa tengere
lepi fürdője belsejét,
hullámok zajos serege
mossa szíve egészét.
Kertjében éli álmait,
hol az alkonyat is meghajol,
szerető,szerelmes ajkait
most csókra nyitva varázsol.
Nyár királynő uradalma vár,
hát légy hű társa,mert van remény!
Mámor ,táncok, akár bolondság,
e boldogságra éhes földtekén!

Július 15-én, pénteken 18 órára várunk
minden érdeklődőt a Nazdravlje vendéglőbe,
ahol az amerikai Ditroitból érkező horvát
folklóregyüttes ad műsort.
Čekamo Vas 15-oga juliuša u petak u 18 vuri
na program u gostionu Nazdravlje, kadi će
nastupit Hrvatsko folklorno društvo Nova
Nada iz Detroita iz Amerike. Oni su na turneju u Hrvatskoj i jedina stanica izvan naše
matične domovine je u Petrovom Selu. Voditelj društva je Steve Talan, koji ima petroviske korijene.

Lelkes Eb‐szurkolók
Foto: Filipovits Rajmund

Foto:
Keglovics Kinga

A 6. Szentpéterfai Sportnap támogatói:
Bartik Tibor/Bartik László, Szentpéterfai Rétbirtokosság, Szentpéterfa Községi Önkormányzat, Vas Megyei Közgyűlés Civil és
Nemzetiségi Bizottsága, Vasi Rája Kft./Bangó Béla, Sport 36 Sportfelszerelés és Nagykereskedelem, Magyar Snapszer Szövetség
Támogatók:
Arborétum Sportlétesítmény/Rezgő Étterem, Art-Ko/Kovács Attila, Bolt/lányok, Döröske Horgásztó, Falco KC Szombathely, Croatica
Kft./Horváth Csaba, Csungám, Danielo Pizzéria Körmend/Zsebe Ferenc, Egis Körmend, Fenster Mester/Potzmann, Göllisz, Taschler,
Galamb Csaba, Garger Malerei/Garger Zoltán, Haladás VSE, Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa, Intersport, Király
Sportlétesítmény/Király Gábor, Korona Étterem Körmend, Na zdravlje/Harangozó-Wágner, Nyugati Szél Motoros Egyesület, Palkovics
Lajos/Temmel Emil, Pannon Helyi Termék, Papp & Pezenhófer Kft./Papp Tamás, Pinka Band, Pinka Söröző/Gaál Kriszti, Pinkica, Repeta
Duó Bt., Sopron Bank, Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége, Szentpéterfáért Alapítvány, Szombathelyi Szabadidősport
Szövetség, Szombathely Önkormányzat, Swietelsky-Haladás VSE futsal, Takép 2000 Kft., THG/Temmel, Horváth, Geosits, Timár Ferenc,
Trummerikum/Trummer Rudolf, TT Pink, Vas Megyei Kosárlabda Szövetség, Vas Népe, Wágner István, Zsennye Horgásztó

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

