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BLAGOSLOVLJENE VAZMENE SVETKE!
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Foto: Timea Horvat
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A TOP-pályázatok (egészségcentrum, mini bölcsőde) és a VP-pályázat (önkormányzati hivatal) eredményhirdetése több mint féléve várat
magára, ahogy a nemzeti sportpark ügyében sem született döntés.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az adósság-konszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására meghirdetett pályázaton az önkormányzat 20 000 000
Ft-ot nyert járda és csapadék-elvezetési rendszer felújítására.
Ennek köszönhetően megkezdődött az Alkotmány utca járdái egy
részének felújítása.
A 431. helyrajzi számú, a Kossuth utcáról a Pinkára kivezető árkok
helyreállítására kerül sor, így a csapadékvíz és a belvíz két irányból
kerülhet a Pinkába, ezzel a védekezési gócpontok száma háromról kettőre csökken.
A munkaterület átadása 2017. március 31-én megtörtént, ezt követően
megkezdődtek a kivitelezési munkák.

A munkavégzés területeinek közelében fokozott figyelmet, a munkálatokkal járó kellemetlenségek miatt a türelmüket kérjük!
A tájház kivitelezési munkálatai folytatódnak. Az ünnepélyes átadás
várható időpontja 2017 október első vasárnapja.
Az önkormányzat a Szentpéterfai Sportegyesület TAO-pályázatához
1 329 505 forint önerőt biztosít.
Szentpéterfa Községi Önkormányzat a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati
rendelettel bevezette a „települési támogatás ajánlott védőoltáshoz”
megnevezésű támogatási formát.
Támogatható: az ajánlott védőoltások, így különösen a járványos
agyhártyagyulladás, a bárányhimlő, a kullancscsípés okozta agyvelőgyulladás, és az időskori tüdőgyulladás elleni védőoltások térítési
díjai.
Jogosult rá: szentpéterfai lakóhellyel rendelkező kérelmező vagy
annak törvényes képviselője.
A kérelem benyújtása: az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a közös önkormányzati hivatalban lehet előterjeszteni a védőoltás beadását követő 6 hónapos jogvesztő határidőn belül.
A kérelemhez mellékelni kell a vakcina kiváltásáról szóló gyógyszertári bizonylatot, valamint az orvos igazolását a vakcina beadásáról.
A támogatás összege: megegyezik a vakcináért fizetett térítési díj
összegével.
Szentpéterfa Községi Önkormányzat 2017. április 1-jétől 2018. március 31-ig a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott házi segítségnyújtás térítési díját átvállalja
a szolgáltatást igénybe vevőktől.
Az idei, 2017. április 22-ére meghirdetett lomtalanítás időpontja sajnos bizonytalanná vált. Amennyiben új időpont lesz,akkor erről a szokásos módon értesítjük a lakosságot!
dr. Gáspár Mónika

A véradók névsora:
A februári véradók névsora:

10. Timár Dusán
11. Móricz Jenőné
12. Németh Attila
13. Udvardi Tamás
14. Skrapits Péter

1. Timár József
2. Filipovits Róbert
3. Filipovits Rajmund
4. Frányi István
5. Handler András
Köszönjük!
6. Jurasits Zoltán
7. Filipovits-Horváth Hajnalka
8. Filipovits Tamás
9. Temmel Emil

Köszönetnyilvánítás
Az önkormányzat gratulál és egyben köszönetét fejezi ki a Szentpéterfai Óvoda és a Szentpéterfai Horvát – Magyar Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola gyermekeinek, tanulóinak, valamennyi óvodapedagógusnak, munkatársnak, pedagógusnak a farsangi és az ünnepi műsorokért.
Ugyancsak köszönetét fejezi ki a Szentpéterfáért Alapítványnak a fergeteges bálért.
Szentpéterfa Községi Önkormányzat gratulál a Horvát Nemzetiségi
Önkormányzatnak a 2017. március 19-i színvonalas rendezvényhez.
Az önkormányzat köszönetét fejezi ki a faluszépítőknek a jó idő beálltával végzett lelkiismeretes társadalmi munkájukért.
Skrapitsné Jurasits Ágnes
polgármester

Visti iz matične knjige – Anyakönyvi hírek
Születés:
Wágner Gréta – Barilovits Eszter és Wágner László első gyermeke
Hirschl Anna – dr. Boda Veronika és Hirschl Csaba első gyermeke
Halálozás:
Lukács László
Bárdics Róbert
Paukovits László
Geosits Ferencné (szül.: Geosits Mária)
Skrapits Imréné (szül.: Harangozó Anna)
Házasság:
Paukovits Annamária és Györgyi Zoltán

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Nagradu „Za manjine” dobila Ana Milišić‐Horvat

U okviru županijskoga svetka 169. obljetnice
Revolucije i borbe za ugarsku slobodu
1848./1849., 15. marcijuša, u Kulturnom centru Gáspára Nagya u Vašvaru, Samouprava
Željezne županije je dodilila i županijske
nagrade za zaslužne peršone. Spomin-svetak
Foto: Timea Horvat
su polipšali vašvarski školari, a svečani govorač je bio državni tajnik, Zsolt V. Németh. Ovo lito od predsjednika
Željeznožupanijske skupšćine, Lászlóa Majthényija, moglo je šezdeset

istaknutih osobov prikzeti županijsku nagradu. Po predlogu Hrvatske
samouprave Željezne županije, ovo lito je s nagradom „Za manjine”
odlikovana dugoljetna odgojiteljica, bivša peljačica čuvarnice u Petrovom Selu, Ana Milišić-Horvat. Slavljenici u Vašvaru je gratulirala i
Ana Škrapić-Timar, predsjednica Hrvatske samouprave Petrovoga
Sela. Ana Milišić-Horvat i dandanas je jako aktivna u petroviskom
društvenom i vjerskom žitku. Kot čuvarničarka od 1966. lita, prvo i
zadnje djelatno mjesto do mirovine je imala u petroviskoj čuvarnici, ku
je od 1973. ljeta i peljala. Za Srpsko-hrvatskom gimnazijom, diplomu
za narodnosnu odgojiteljicu je prikzela u Szarvasu, otkud je lani u
Petrovo Sela zašla i zlatna diploma. Teta Anuška su i hodočasnica,
redovno su išli i idu pišice u Celje, a i u Vašvar, kade su 15. marcijuša
i prikzeli županijsko priznanje, što su ovako komentirali: „Jako mi je
dobro spalo da je Hrvatska samouprava Željezne županije mislila na
me s ovom nagradom. Ako si pomislim na to, što smo mi sve učinili,
što smo podjelali u našoj ovodi, mislim da danas je malo laglje, kad
smo mi u onu dob sve morali s društvenim djelom i s dvimi rukami
napraviti. Ovo odlikovanje ja ne bi bila dobila, ako ne bi imala one
odgojiteljice, moje kolegice ke su potpomagale mene u ovom velikom
djelovanju. Najveć se morem zahvaliti mojoj starini, koja su me pustila da ja projdem u Budimpeštu, a zatim u Szarvas zgotoviti svoje študije. Moj san je još vig u našoj ovodi, morebit nij’ takovoga dana da ja
ne sanjam da sam u čuvarnici s dicom.” Teti Anuški i mi gratuliramo
i željimo joj čuda zdravlja i srićnih trenutkov u krugu familije.

Kitüntetés
Vas Megye Önkormányzata minden évben március 15-e tiszteletére
adja át a megyei kitüntetéseket, közöttük „A kisebbségekért”-díjat.
2017-ben az ünnepélyes átadásra Vasváron került sor.
A Vas Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat felterjesztésére az
idei horvát kitüntetett falunk nyugalmazott aranydiplomás óvónője,
Horváth Andrásné Milisits Anna lett.
Az ünnepélyes átadáson részt vett és a helyszínen gratulált neki
Timárné Skrapits Anna, a szentpéterfai nemzetiségi önkormányzat
elnöke. Falunk lakossága nevében pedig – további jó egészséget
kívánva – az újság hasábjain keresztül fejezzük ki örömünket „A kisebbségekért”-díj kapcsán.
A szerkesztőség tagjai

Za našu dicu...

Timea Horvat
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VISTI HRVATSKE SAMOUPRAVE
Spomen‐kamen iz Moslavine

Hrvatska samouprava Petrovoga Sela je jur duglje razmišljala da
bi morala postaviti nikakov spomenik o doseljenju Hrvatov u
Petrovo Selo. 2016. lito je uprav odgovaralo za to, kad smo onda
obilježavali 470. jubilej prvoga spominjanja Hrvatov u našem
selu.
S dokumentima iz sridnjega vijeka slabo stojimo, ali iz onih
informacijov i činjenicov koje nam stoju na raspolaganje, približno moremo doznat iz kojega kraja Hrvatske su došli naši pradidi.
Turki su se u prvoj polovici 16. stoljeća sve jače vlikli gori, sve
vekši dil orsaga je zašlo u njeve ruke. Tako su 1545. lita i grad
Moslavinu (Monoszló) zeli nutra, čiji gospodari su bili familija
Erdődy. Kada je Petar Erdődy vidil da dohađa pogibelj, svoje
ljude (paore i male plemiće) si je preselil u drugu njegovu važnu
gospošćinu, u Monyorókerék (Varoš, Eberava, Eberau).
Sad onda pogledajmo kakove dokaze imamo. 1546. lita je jedan
selski upravitelj pisao pismo nadoru Nadasdyju o novim ljudima u selu. U pismu med drugim i ovo stoji: „… Libertini iz
Peterfalwa (Petrovo Selo) su plačuć došli k meni, jer su im
činovniki prepisali porcije, njim ki su drugače plemići bili, ali
izgubivši domovinu i ostavivši drago imanje, morali su iskati
nova stanovanja …”

Anton Friss
si je familija tako obranila svoje ljude, svoje dilače, da su je s
svojega bojnoga imanja preselili u mirniji kraj, u drugu gospošćinu na zapadu Ugarske.

Erdody Monyorokerek Monoszlo

Pismo upravitelja Pernezytha nadoru Nádasdyju
4. apr. 1546.
Pernezyth2
Drugi važan dokument nam je i zapis „staroga školnika”, Ivana
Nemetha pod naslovom Jedno-drugo ča iz žitka Petrovoga Sela:
Moslavina (Monoszló) i Varoš (Monyorókerék) bile su najvažnije gospošćine Erdődődyjevih. Po dokazima koje poznamo, i
po logičnom razmišljanju apsolutno samorazumljivo je bilo, da

Lani smo na ovu temu dali nutra natječaj Veleposlanstvu
Republike Hrvatske u Budimpešti, što su nam pozitivno ocijenili, i s ovim dobili financijsku pomoć za naš projekt.
Za spomenik smo izmislili da ćemo donest jedan veliki kamen
iz pradomovine, iz to iz okolice Moslavine (danas je dil varoša
Popovače), u kojega ćemo dat uklesat (bevésni) najvažnije informacije. Zato smo poiskali poznati kamenolom (kőfejtő)
Moslavinakamen, čiji direktor Ivan Mazurek je bil tako ljubezan, da kad smo se odvezli po materijal, za stunja nam je dal ta
veliki komad granita, iz kojega je nastal naš spomenik. Da je
granit i natpis ovakovu lipu formu dobil na zadnje, za to je zaslužan Imre Mészáros, klesar (kőfaragó) koji je dobil ovu plemenitu zadaću.
Kako se pri kraju lita pošemerilo vrime, htili smo s postavljenjem i otkrivanjem spomenika svakako počekat lipo vrime. Tako
smo uz veliki broj gostov 19. marciuša 2017. svetačno prikdali
spomen-kamen javnosti.
Po pozdravnoj jački Zbora Ljubičice veleposlanik dr. Gordan
Grlić-Radman i predsjednica hrvatske samouprave Ana Škrapić-Timar otkrili su spomenik, kojega je zatim farnik Tamás
Várhelyi blagoslovil. Po blagoslovu smo mogli čut pozdravne
govore gospodina veleposlanika, i državnog tajnika Zsolta
V. Nemetha, parlamentarnog zastupnika Petrovog Sela.

A HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Program se u kulturnom domu nastavil, kadi je publika mogla
još čuda što doznat o hištoriji 16. stoljeća prik predavanjev
Andraša Handlera, i povjesničarke Silvije Pisk sa Sveučilišta u
Zagrebu. Ona je drugač i predsjednica Povijesne udruge
Moslavine, znači ona, i ostali kotrigi duštva su zastupali našu
staru domovinu te nedilje. Nutarnji program su s mužikom obogatili tamburaši Koprive.
Andraš Handler
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„A horvát nagykövet
leleplezte a horvát nagy követ”

A Szentpéterfai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. március 19én a horvátok Szentpéterfára történő letelepítésének 470. évfordulójára emlékkő átadó és megszentelő ünnepséget szervezett. A rendelkezésre álló források szerint őseink Horvátországból a törökök, az
éhínség, a pestisjárvány elől menekülve, az akkor az Erdődy család
tulajdonában lévő Moszlavinából települtek át a család másik birtokára, a monyorókeréki (Eberau) uradalomba, amelyhez Szentpéterfa
is tartozott. Moszlavinát 1545-ben foglalták el a törökök, tehát ezután
indultak útnak a horvát családok. A projekthez a Horvát Köztársaság
Magyarországi Nagykövetsége nyújtott támogatást, a gránit tömböt az
egykori monoszlói uradalomhoz legközelebb eső kőbányából szállították haza, amelybe aztán Mészáros Imre kőfaragó véste a legfontosabb információkat horvát és magyar nyelven. A meghívásnak
többek között eleget tett dr. Gordan Grlić-Radman horvát nagykövet,
valamint a település parlamenti képviselője, V. Németh Zsolt államtitkár. A leleplezést követően Várhelyi Tamás atya megáldotta az
emlékművet.
A művelődési házban Dr. Handler András felvezető gondolatai után az
áttelepülés történelmi hátteréről tartott előadást dr. Silvija Pisk, a Zágrábi Tudományegyetem történésze, aki egyben a Moszlavinai Történelmi Egyesület elnöke is. Az ünnepségen közreműködött a Ljubičica
Női Kar és a Koprive tamburazenekar.
Dr. László Antal (részlet a „Szentpéterfa horvát gyökerei” c. tudósításból)
Fotó: Dr. László Antal
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KRIŽNI PUT
Petrovo Selo je opet bogatije nastalo

U zadnji liti je već takovih knjig izašlo i u Ugarskoj i u Austriji, kadi
su popisali i posnimali hrvatske natpise po seli. Kad smo išli s autori
po Petrovom Selu da pokažemo natpise, konstatirali smo da ih nimamo preveć. Izvan drivenih putokaznih tablicov, i popisa farnikov na
stini vanjske crikve još se na jednom mistu moru štat hrvatske riči, ali
te publika na žalost ne vidi svaki dan. To je zvon velike crikve.
Ovo je bil jedan od uzrokov zašto smo se začeli študirat s zastupniki
hrvatske samouprave, da bi morali postavit u selu takove spomenike,
prik koji se ljudi svaki dan moru najt s našim lipim materinskim jezikom. Lani smo odlučili da ćemo se ganut s dva veliki projekti. Jedan
se ostvaril 19. marcijuša, kad smo prikdali spomen-kamen iz
Moslavine kod kulturnog doma.
Druga, još vekša naša ideja je bila zidanje hrvatskoga križnoga puta
pri velikoj crikvi. Pitali smo par ljudi u selu da što bi rekli ako bi se
napravilo vako ništo. Po pozitivnimi reakcijami Petrovišćanov vadlje
smo začeli financijsko planiranje. Vidli smo da sami nećemo moć
dotirat do kraja ovu veliku misal, ali svakarčko moramo začet.
Za prikaze štacijov nakovu tehniku smo iskali, koja će dugo durat na
slobodnom luftu, neće se spolom prahat farbat, zidat, popravljat. Tako
smo zašli na ideju da ćemo za izradu prosit umjetnika T. Takács
Tibora, čije kompozicije se na već misti moru vidit u Sambotelu. On
se rado zel za posal, i do predviđenoga vrimena, do septemberske svetačnosti je napravil kipe iz mozaika.
Kot smo i u septemberu rekli, za zidanje štacijov već nismo imali
financijskih sredstvov, zato smo prosili sve Petrovišćane po svitu, da
ako moru, i imaju volju neka pomažu pri ostvarenju ovoga projekta. Za
podupiranje su ljudi imali već mogućnosti. Mogla se usvojit (örökbe
fogadni) 1-1 štacija ili s dobrovoljnom donacijom pomagat druge
stroške vezane uz križni put, kot na peldu zapeljanje struje, kupnja
lampašov, prikaljenje kipov i natpisov, uređenje okolice, i tako dalje.
Tabla s imeni će vrijeda zajt na svoje misto, a do jeseni kanimo pred
kipe staklo vrič, da je bolje očuvamo od godinastoga vrimena.
Nacrt za hižice je namaljal Dezső György, a u izgradnji su sudjelovali: TAKÉP 2000 Kft (Takács Ferenc), Papp Tamás i Skrapits Ferenc.

Zafaljujemo se farniku Tamásu Várhelyiju na konstruktivnoj suradnji,
isto tako i selskoj općini na svakoj pomoći! I naravno velika fala svim
Vam dragi ljudi, koji ste ili finacijski ili sa svojim dilom pomagali
narođenje nove selske lipote, na koju moremo svi gizdavi bit od dolnjega kraja prik gornjega kraja sve do Amerike. Još je važno spomenuti, da ove štacije ne slišu samo k jednoj familiji, nego svim
Petrovišćanom u selu i po širom svitu i svim vjernim ljudem! Ali prez
pomoći ovih familijov i ljudi ne bi se bil mogal ostvarit naš projekt,
koji je stal već od 5 milijon forintov forinti. Bog plati za svu pomoć!
Hrvatska samoprava Petrovoga Sela
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KERESZTÚT
Szentpéterfa megint gazdagodott
Az elmúlt években több kiadvány is született, amelyekben megjelentek a gradistyei horvát települések horvát nyelvű feliratai és mi azzal
szembesültünk, hogy Szentpéterfán kevés ilyen felirat található a közterületeken. Akkor született meg bennünk az elhatározás – és fontos
feladatunknak is éreztük –, hogy olyan emlékhelyeket álltsunk községünkben, amelyeken ősi horvát anyanyelvünkön olvashatók az információk. Taval két projektet is elindítottunk: az egyik idén március 19én, a moszlavinai emlékkő felállításával már megvalósult.
Másodiknak egy kültéri keresztút felállítását tűztük ki célul. Hogy
miért kültéri és miért éppen ott? A válasz egyszerű: a kápolna falát
egy gyönyörű magyar nyelvű keresztút díszíti, ezért a választás a
nagytemplomra esett. Mivel Jézus utolsó és legnehezebb útja a
Golgota hegyére vezetett, egyértelmű volt, hogy a nagytemplomhoz
vezető domboldalon lesz a legszebb helye a stációknak. Az ötlet pozitív visszhangra talált, ezért tavaly ilyenkor elkezdtük a projekt tervezését.
A stációk képeinek megalkotására T. Takács Tibor ismert szombathelyi képzőművészt kértük fel, hiszen a szakemberek szerint a mozaiktechnika bizonyult a legidőtállóbbnak. A művész számára is nagy
kihívás volt maga a téma, szívesen vállalta a megbizatást. és a szeptember végi ünepségre el is készült a képekkel.
Az őszi kétnapos program egyik pontja a stáció képeinek bemutatása
volt, amelynek során kértük a szentpéterfaiak segítségét a projekt
megvalósításához. Számunkra is meglepetést jelentett, hogy azon a
vasárnap délutánon szinte mindegyik stációt „örökbefogadta” egy-egy
család. A modern technikának köszönhetően a keresztút felépítésének
a híre eljutott a tengerentúlra is, így onnan is támogatták az ötletet,

nem csak anyagilag, hanem erkölcsileg is. A támogatásra több lehetőség is adódott, arról a decemberi Glasnikban olvashattak. A stációk
felépítése mellett gondolnunk kellett az áram bevezetésére, a lámpák
megvásárlása, a parkosításra, a tereprendezésre, a fenntartási költségekre, stb. Folyamatban van a támogatók névsorát tartalmazó tábla
elkészítése, amely hamarosan kihelyezésre kerül. Az ősz folyamán a
műalkotások védelme és állagmegóvása érdekében üveg előlapot szeretnénk elhelyezni a képek elé.
A keresztút tervrajzát a horvát önkormányzat tervei alapján Dezső
György készítette, a kivitelezésre kiírt pályázatot a TAKÉP 2000 Kft
(Takács Ferenc) nyerte el, a villanyszerelés felelőse Papp Tamás volt,
a képeket és feliratokat pedig Skrapits Ferenc ragasztotta be T. Takács
Tibor képzőművész segítségével.
Külön köszönet a TAKÉP 2000 Kft. öt alkalmazottjának, akik a rendelkezésükre álló négy hét alatt szívvel-lélekkel azon fáradoztak, hogy
nagypéntekre elkészüljön a keresztút.
Hálás köszönetünket fejezzük ki Tamás atyának, a községi önkormányzatnak és mindazoknak, akik munkájukkal és anyagi támogatásukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy megvalósuljon egy olyan projekt, amivel
Szentpéterfa ismét gazdagabb lett, és amire büszkék lehetünk mindannyian. A félreértések elkerülése végett fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy ez a keresztút mindenkié: az egész falué, minden idegenbe
szakadt szentpéterfaié és természetesen minden hívő emberé! Nem
csak azoké, akik „örökbefogadták” vagy támogatták a felépítését.
Igaz, nélkülük nem valósult volna meg egy ilyen nagy, több mint
5 millió forint értékű projekt. Isten fizesse meg a segítségüket!
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Támogatók
A stációk „örökbefogadó” családjai:
Filipovits család (Palovi)
Fritz László és családja
Geosits és Palkovics család (Dorini)
Haklits család (Hakljičevi)
Handler és Kurcz család
(Handlarovi i Juhasevi)
Jánny Istvánné és családja (Poštaševi)
Jánny János és Milisits Mártonné
(Štandarovi)
Skrapits család
(Andy Šujstarov i Franca Palkina)
Skrapits család (Kišbirovljevi)
Skrapits család (Lukačevi)
Skrapits család (Markini)
Takács Ferenc és családja
Timár Ferenc és családja (Turkovi)
Timár László és családja (Turkovi)

Dezső György
Erdődy Xavier Alain
Filipovits Istvánné
ifj. Frányi István és családja
Garger Gábor és családja
Geosits István és családja (Hanzijovi)
Geosits Lászlóné Méri
Hajszán István
Hajszán József
Harangozó Lajos
Jánny Istvánné
Jánny József és családja

Kiemelt támogatók:
Dr. Kohuth Viktor és családja
Skrapits Ambrus és családja
Skrapits Vince (Kramarov)
Ellen Wagner
(Wagner István és Ágnes lánya)
Szentpéterfa Községi Önkormányzat
Szentpéterfa Római Katolikus Plébánia
Támogatók:
Bukics Gyuláné (Giza Bebarova)
D. Polczer Gertrúd

Foto: Timea Horvat

Jurasits Rudolfné
Kiss Balázsné (Morika Trenkina)
Kocsis Jolán
Kozma István és családja
Milisits András (Dida)
Móricz Jenőné
Neubauer Dezső és családja
Sákovits Imre (Trenkin)
Szabó Imréné Teta
Telekijove sestre (Kriszti, Korni, Anita)
Veselove sestre (Mora, Kristina, Bea)
Zentai Pálné (Barilovits Aranka)
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ŠKOLSKE VISTI

Az új év mindig új feladatokkal lát el bennünket- nem volt ez másként
idén sem. A szokásos adminisztrációs munkák mellett elsősorban arra
kellett koncentrálni, hogy a félévi bizonyítvány mindenkinek elképzelései szerint sikerüljön. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság jóvoltából
több alkalommal vehettünk részt interaktív foglalkozáson, ahol a gye-

rekek megismerkedhettek a háztartási tüzek
oltásához kapcsolatos teendőkkel, a tűzoltók feladataival, magukra ölthették az
egyenruhát, válaszokat kaptak a kérdéseikre. A farsangi karneválon idén is sok új ötletet láthattunk, remek szórakozást nyújtott a
vidám délután. A bevételt a tanulmányi
kirándulásra és jutalomkönyvekre fordítjuk.
Az ÁNTSZ tartott ellenőrzést iskolánkban,
felmérve az épületek állapotát.
Tanulóink rendszeresen részt vettek különböző sportversenyeken.
A március 15-i megemlékezést ebben az
évben a 7. osztály közreműködésével tartottuk.
Örömmel fogadtuk a hírt, hogy a Vasivíz
Zrt. rajzpályázatán díjazottak lettek
Palkovics Lili és Tóth Doroti. Dombi Márk
1. helyezést ért el. Palkovics Lili az
Országos Horvát Önkormányzat rajzpályázatán különdíjban is részesült.
Szintén az OHÖ szervezte meg az országos
szavalóversenyt, amelyen szépen szerepelt
Kiss Mánuel, Varga Damján, Gombás Márton és Dombi Márk. A 88
fős mezőnyben Mánuel 2. helyen végzett.
Az AGORA művészeti bemutatók márciusban zajlottak Szombathelyen. Iskolánkat magyar népdalok éneklésével Barilovits Lúcia és
Horváth Borbála 6. osztályos, modern dalokkal Paukovits Hanna 4.
osztályos, Árva Virág Rozália 5. osztályos és Kelemen Patrícia 8. osztályos tanulók képviselték. Patrícia megosztott 1. helyet ért el. A Tanke
Žice tamburazenekar 3. lett.

Minden résztvevőnek és díjazottnak gratulálunk. Köszönjük nekik,
hogy rajzaikkal, szerepléseikkel öregbítik iskolánk hírnevét.
Felkészítő tanáraiknak köszönjük a szakmai segítséget, amellyel irányították őket. Március utolsó hetében zajlott a zelinai testvériskolai
program, melyről külön számolunk be.
Folyamatosan zajlik az új tanári kialakítása és valamennyi tanterem parkettázása.
Talán kívülről ez annyira nem látszik, de
igyekszünk folyamatosan szépíteni környezetünket. Benyújtottuk elképzelésünket a nemrég megjelent EFOP-pályázatra
is, reményeink szerint ennek segítségével
sikerül majd tovább- fejlődnünk.
Iskolánk 2017-ben elnyerte az Oktatási
Hivatal Bázisiskolája címet.
Paukovitsné Horváth Edit
igazgató
Novo lito nam vik donese nove zadaće –
tako je bilo to i sada. Najvažniji cilj je bil
da svi imaju takove rezultate na kraju
polugodišta kakove su željili.
Većkrat smo imali interaktivna zanimanja
za dicu kadi smo mogli naučiti kako se
moramo ponašati u nesrići, što dilaju ognjobranci, itd.
Na fašenjskom karnevalu smo se svi jako
dobro čutili, veselo smo proveli to otpodne. Pineze što smo dobili ćemo potrošit na školski izlet i na knjige.
Jako smo gizdavi na one školare koji su bili nazočni na razni naticanji, a posebno se veselimo rezultatima. Svakomu čestitamo. Zadnji tajdan marcijuša smo bili u okviru naše prijateljske veze u Donjoj Zelini
o kojemu ćemo posebno pisati.
Edita Horvath-Pauković
ravnateljica

ISKOLAI HÍREK
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Prijateljski susret u Donjoj Zelini
Kako je poznato već od 1985. lita imamo prijateljsku vezu sa školom
u Donjoj Zelini. Ova prilika nam je važna za vježbanje hrvatskoga
jezika. Predlani smo promjenili sistem naše suradnje, i od tada se
svako lito dva puta vidimo na tajdan dan.

U torak otpodne smo se kupali na bazenu, a u sridu smo cil dan bili u
Zagrebu na terenskoj nastavi. Mogli smo pogledati muzeje, kazalište,
hrvatski institut, botanički vrt. Uvečer smo se zabavljali s
domaćinima. Hudo je došal četartak, predzadnji dan našega boravka.
Otpodne smo napravili lipe pisanice, a za njim su došli naše profesorice po nas. Poslije disco zabave smo skupa išli u zelinsko kazalište,
kadi smo pogledali jedan šaljiv igrokaz.
U petak smo zadnji naš dan proveli na izletu u Đurđevcu i Koprivnici.
S bogatim doživljajima smo uvečer zbogom dali našim prijateljima u
nadi da ćemo se najti u jesen u Petrovom Selu.

Zadnji tajdan marcijuša smo se ganuli na naše putovanje. U nedilju
popodne su nas pratili naši nastavnici i roditelji. U Zelini su nas
nestrpljivo čekali. U školi smo imali skupni program, kadi su naši školari pokazali projekt o našoj suradnji, koji su napravili pomoću Ane
Škrapić-Timar. Naši domaćini su bili jako zahvalni.

Bilo je čudno pitanje sudionikov: „zašto ne kanu neki dojt u Zelinu,
kad je vik jako super.” Mi kanimo i drugo lito sudjelovati u ovom
programu.
Iskreno rečeno i nam nije razumljivo da se školari nek u vako malom
broju javu. Mislimo da bi bilo važno svaku mogućnost iskoristiti.
Svejedno je koji jezik govorimo – ako dobijemo mogućnost da to
vježbamo u inozemstvu onda bi morali to izhasnovati....
ravnateljica Edita i školari (Dora, Zora, Luca, Lili,
Bettina, Jocó, Danica, Marko, Patricija)

10 školarov je ostalo u zelinskoj školi na cijeli tajdan. Domaćini su
planirali jako sadržajan program. U pondiljak dopodne je bila nastava,
a otpodne smo poslušali interaktivno predavanje u temi Hrvatska narodna glazba.

Az iskolai sítábor szervezői köszönetüket fejezik ki
a Szentpéterfai Rétbirtokosságnak a támogatásért,
amellyel hozzájárultak a program finanszírozásához.
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ÓVODAI HÍREK

Túl vagyunk az idei nevelési év felén. Örömmel állapíthatjuk meg,
hogy gyermekeink jól érzik magukat kis közösségünkben.
Gyermeklétszámunk az év eleje óta emelkedik, hisz az elmúlt hónapokban 2 új kiscsoportos gyermek kezdte meg óvodás éveit.

A téli időszakra vonatkozóan elmondhatjuk, hogy intézményünket
elkerülte az influenza. Köszönhető ez a sószoba jó hatásának, a sok
friss gyümölcsnek, zöldségnek és a szabad levegőn való tartózkodásnak.
Az idei farsang a hagyományoknak megfelelően a kultúrházban
zajlott le. Reméljük, hogy a nézőknek sikerült egy kellemes, jó hangulatú délutánt szerezni.

Óvodás gyermekeinknek az elmúlt időszakban két nagyon színvonalas bábelőadáson is részt vettek az óvodában, az egyiket a szülői
közösség finanszírozta, a másikat a helyi IKSZT keretein belül sikerült megszervezni. Köszönet érte!
Nagycsoportosaink az idei félévben két alkalommal látogatnak el
a Bartók/terembe a Zene-manó sorozat előadásaira.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülői közösség anyagi támogatását, melyet a gyermekek udvari játékkészletének bővítésére fordítottunk.
Intézményünk sikeresen pályázott a Szentpéterfai Rétbirtokosság
kiírásán. Az elnyert összegből és a szülői közösség támogatásából két
új szőnyeget vásárolunk a csoportszobákba.
2014. április 24-én és 25-én 8.00 órától–16.30-ig lesz lehetőség az
új gyermekek óvodai beíratására.

Köszönjük szépen a résztvevők anyagi támogatását, amit az óvodásokra fordítunk.
Húshagyókedden az óvoda falai között tartottunk farsangi mulatságot a gyermekek nagy örömére.

A beíratás helye: Szentpéterfai Óvoda, Alkotmány u. 88.
A beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– TAJ-kártyája,
– a lakcímet igazoló kártyája,
– a kötelező oltásokat igazoló kiskönyve,
valamint a szülő személyazonosító és lakcímkártyája.

Minden kedves olvasónak
kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
Németh Gáborné
mb. óvodavezető

EGYHÁZI HÍREK
Nagy várakozással néztünk a 2017-es év elé, mivel 2017. április 25-e
megalakulásunk 5. évfordulója. Ezt szeretnénk méltón megünnepelni,
hiszen 5 év ilyen „időskorúak” életében már elismerendő.
Taglétszámunk jelenleg 35 fő. Az év első összejövetelén a múlt év
értékelése mellett az új év teendőit beszéltük meg. Kirándulások szervezése, a falu közösségi munkáiban való részvétel, valamint a jubileumi megemlékezés szerepel terveink között. Idén sok kerek születésnapot tartottunk és tartunk a gyűléseinken, megköszöntve 85-75-70-6560 éves társainkat.
A Szentpéterfai Rétbirtokosság kuratóriuma pályázatunkat elbírálta és
támogatta. Köszönjük és igyekszünk nemes célra fordítani. MunkáA
szabadság napja
A magyar parlament megszavazta, hogy az idei évtől kezdve állami
munkaszüneti nappá nyilvánítja nagypénteket, Jézus halálának napját.
Van, ki örült a 4 napos hosszú hétvégének, van, ki rosszallóan kritizálta az országgyűlés döntését. Aki vezető pozícióban van, nagyon jól
tudja, hogy mindenkinek a kedvére tenni nem lehetséges, még a legnagyobb jószándék mellett sem. Mindig lesz ellenzék, kritizálás és
több-kevesebb dicséret, bátorítás egyaránt. Tudta ezt Jézus is. De Ő
mindezek ellenére megértette Isten szavát, számára világos volt a küldetés: jót tenni mindig, minden körülmény között. S szabaddá is tett
mindenkit, mindannyiunkat kivétel nélkül megszabadított a bűnök
rabságából, és annak következményétől, a kárhozattól, az örök haláltól. A keresztet hordozva, a kereszten életét adva – értünk (is). Mégis
voltak már az Ő korában is, s azóta is, sőt manapság is, akik ebből a
szabadságból nem kértek, nem kérnek. Inkább a kényelmes, negédes
langyos víz jellegű életstílust választják „jó így is, jó a bűnben is” jelszavakkal. Sőt igyekszenek elmosni a határt és válaszfalat a jó és rossz
között, még inkább legitimizálva viselkedésüket. Jézus viszont velük
se tett kivételt. Értük is hordozta a keresztet, viselte a szenvedés fájdalmait, mert minden ember sorsa, minden ember szabadsága fontos
volt és ma is fontos az Ő számára. Ahogy az idei plébániai kártyanaptárunk idézete mondja: „Senki sem érhet hozzá Jézus keresztjéhez
anélkül, hogy valamit rajta ne hagyna saját magából, és anélkül, hogy
valamit magával ne vinne saját életébe Jézus keresztjéből.” – Elgondolkodtató szavak Ferenc pápától. Mennyire szerencsések vagyunk,
hogy ilyen az Istenünk!
Aktualitások a közelmúltból és a jövőből:
A nagyheti szertartások rendje a szent három napon:
– Nagycsütörtökön 19 órakor a nagytemplomban az
utolsó vacsora emlékmiséje (16.30 Horvátlövő, 17.00
Narda, 17.30 Pornóapáti, 18.00 Felsőcsatár, 19.00 Vaskeresztes).
– Nagypénteken 15 órakor a nagytemplomban kereszthódolat, előtte 14 órától (lent az útkereszteződésnél gyülekezve) az új keresztúti stációk átadása, megszentelése. Az
igazi megszentelése a keresztútnak az, ha át van imádkozva. Addig és utána is csak külsőség, ami a szemeket gyönyörködteti, de ha újra és újra átelmélkedjük annak az útját,
aki értünk ezt az utat megjárta, akkor a szívünket is hálára,
és mind Isten, mind embertársaink felé szeretetre nyithatja. (16.30
Horvátlövő, 17.00 Narda, 17.30 Pornóapáti, 18.00 Felsőcsatár, 19.00
Vaskeresztes)
– Nagyszombaton 19 órakor a nagytemplomban nagyszombati
liturgia és körmenet. (14.00 Horvátlövő, 15.00 Narda, 16.30 Pornóapáti, 17.00 Felsőcsatár, 19.00 Vaskeresztes)
– Húsvétvasárnap 6 órakor a kápolnában ételszentelés. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a szokott módon vasárnapi miserend lesz.
– Nagyböjt vasárnapjain az iskolások közreműködésével imádkoztuk a keresztutat magyarul, péntekenként pedig horvátul. Alkalmanként 70-120 fő vett részt rajtuk.
– A Talentumok együttes – közös megegyezésük alapján – az idén
nem adta elő a Rockpassiót.
– A húsvéti ünnepek után megkezdődik a nagytemplom tornyának felújítása. A szükséges műemléki engedélyeztetés szakasza lezárult, s kezdetét veszi az érdemi munka. A felújításhoz decemberben az
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Emberi Erőforrás Minisztériumához pályázatot adtunk be, az elbírálásról még nem érkezett válasz. Aki szeretné a munkálatokat anyagilag vagy személyesen támogatni, a plébánia bankszámlájára utalva
teheti meg. (Szentpéterfai Római Katolikus Plébánia, IBAN: HU27
1070 2088 4762 1501 5110 0005, SWIFT kód: CIBHHUHB).
Köszönjük előre is! A 2015. augusztus 20-i perselygyűjtéskor 284

Az óvodások Jézus virágvasárnapi bevonulását játsszák el
az óvodai hittan foglalkozáson
550Ft gyűlt össze erre a célra, a munkálatok előreláthatóan 8-10 millió forintba fognak kerülni.
– Április 23-án és május 7-én a vasárnapi litániát követően lesz az
idén házasulandó párok számára jegyesoktatás a plébánián. Az érintettek részvételére számítok.
– Április 30-án, vasárnap 15 órakor lesz plébániánk falvainak idei
kórustalálkozója Horvátlövőn. A kórusok tagjain kívül is minden
érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk erre az eseményre.
– Május 1-jén Esztergomba vezet az egyházmegyei zarándoklat.
Plébániánk 6 falujából 70-en jelezték részvételüket.
– Május 21-én, vasárnap kerül sor a 10 órai
szentmise keretében az idei elsőáldozásra. 13-an
járulnak az első szentáldozáshoz, ebből öten
szentpéterfaiak. Felsőcsatáron és Pornóapátiban
május 28-án lesznek az elsőáldozások. Imádkozzunk elsőáldozóinkért!
– Szintén május 21-én Zágrábban lesz a gradistyei horvátok közös (osztrák-magyar) zarándoklata. A 3 napos rendezvényt a 10 órakor kezdődő közös szentmise zárja. Plébániánk horvát falvaiból egy 56 személyes autóbusz indul. A helyi
horvát önkormányzatok jóvoltából az út a résztvevőknek ingyenes.
– Május 28-án lesz idén a Hősök napja. Az ünnepségen a szokott
módon emlékezünk meg elődeinkről.
– Szent László éve jegyében június 2-ára, pénteki napra van tervezve gyalogos és/vagy biciklis plébániai zarándoklatunk az ausztriai Őriszigetre (Siget in der Wart). A részletekről később lesz felvilágosítás.
– Június 25-e nagytemplomunk szentségimádási napja, amely
idén vasárnapra esik. A 10 órai szentmisét a gradistyei horvátságot
összefogó Pax et Bonum vegyeskar kíséri.
– Július 16–22. között lesz az idei imatábor. A helyszíne Ikervár.
Jelentkezési lapot a plébánián lehet kérni.
Valamennyiüknek kívánom, hogy jól tudjunk élni a Jézus által kivívott
szabadságunkkal. Áldott ünnepeket kívánva:
Tamás atya

A Nyugdíjas Klub hírei
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Nagy várakozással néztünk a 2017-es év elé, mivel 2017. április 25-e
megalakulásunk 5. évfordulója. Ezt szeretnénk méltón megünnepelni,
hiszen 5 év ilyen „időskorúak” életében már elismerendő.



 


Fotó: Dr. László Antal































  












 







 









 
   




















 







 





 




Gondolatok
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaitól
Nagyon bánt bennünket a falunkban élő néhány ember hozzáállása az
ügyeinkhez.
– Ezek mindig csak isznak, a falu pénzén mennek kirándulni, stb –
hangzik tőlük úton-útfélen. Az ilyen vádakkal kapcsolatban szeretnénk közölni a következőket:
– Azért gyűjtjük a vashulladékot, mert sok a fenntartási költségünk.
A pályázatokon nem mindig sikerül nyernünk, főleg pénzt nem, de a
tűzoltóság működéséhez szükséges eszközöket sem.
– A szerházat társadalmi munkákkal építettük fel. Sok ember a saját
szabad idejét áldozta fel a jó cél érdekben. A saját költségünkön, a
saját autóinkkal megyünk gyűlésre, anyagért, versenyekre, mert az
egyesületnek nincs szolgálati autója.
– Mi nem a saját magunk szórakoztatására vagyunk, hanem az emberekért! Önként vállaltuk, hogy a bajban ott leszünk és segítünk!
Csak egy-két példa: a vasárnapi ebédhez készülődve jön a telefon,
hogy menni kell, mert ég az erdő, és mi kint vagyunk a füstben késő
délutánig; hajnali 4 órakor riasztanak bennünket, hogy úszik az alsó
falu, egész nap hordjuk a zsákokat a szakadó esőben, fáradhatatlanul;
Pornóapátiban éjszakai ügyeletet vállalunk; Felsőcsatáron a viharban
homokot zsákolunk...! és még sorolhatnánk: segítés fakidőlésnél,
fatároló kigyulladásánál, kéménytűznél, autó kigyulladásánál, stb.
– Hozzátesszük, hogy mindenkinek állampolgári kötelessége segíteni,
a tapasztalatok viszont nem ezt mutatják – tisztelet a kevés kivételnek.
– Nem kell sajnálni bennünket, önkéntes tűzoltókat, hiszen – a nevünkben is benne van – önként vállaltuk a feladatot! Csak szeretnénk,
ha azok, akik minket igen rosszul ítélnek meg, példát vennének,
vagyis csatlakoznának azokhoz a jószívű itt élő (vagy már több éve
elköltözött, de távolról is segítő) szentpéterfaiakhoz, akik mindenféle
téren sok-sok támogatást adnak, és segítik az előrejutásunkat, fejlődésünket. Hálás köszönet érte!



 






 











  






 
 
 

 






 











 















 




 


 

 






 














Taglétszámunk jelenleg 35 fő. Az év első összejövetelén a múlt év
értékelése mellett az új év teendőit beszéltük meg. Kirándulások
szervezése, a falu közösségi munkáiban való részvétel, valamint a
jubileumi megemlékezés szerepel terveink között.
Idén sok kerek születésnapot tartottunk és tartunk a gyűléseinken,
megköszöntve 85-75-70-65-60 éves társainkat.
A Szentpéterfai Rétbirtokosság kuratóriuma pályázatunkat elbírálta és
támogatta. Köszönjük és igyekszünk nemes célra fordítani. Munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!
Befejezésül az egész falu lakosságának, tagjainknak kívánunk
kellemes húsvéti ünnepeket!
A klub tagjai nevében: Henitsné Marianna







 






 

















MEGHÍVÓ
1897. – 2017.
A Szentpéterfai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2017. május 20-án ünnepli 120. jubileumát
A rendezvény programja:
13.00: Vendégek és tűzoltó csapatok fogadása
a tűzoltó szerház előtt
15.00: Ünnepi szentmise a Szent Péter és Pál templomban
Gépjármű fecskendő megszentelése
Beszédek
Szalagok felkötése
Kitüntetések, érmek átadása
20.30: Jótékonysági tűzoltó bál a Pinka sörözőben
Zene: CHUNGAM
Mindenkit szeretettel várunk!

POZIVNICA
1897. – 2017.
Dobrovoljno ognjogasno društvo Petrovoga Sela
20. majuša (u subotu) svečuje svoj 120. jubilej
Program
13.00: Prijem gostov i ognjogasnih
grupov ispred ognjogasnoga doma
15 .00: Svetačna maša u crikvi Sv. Petra i Pavla
Blagoslavljanje šprice za ognjogasna kola
Svetačni govori
Vezanje pantlikov na zastavu
Prikdavanje priznanjev i nagradov
20.30: Dobrovoljni ognjogasni bal u restoranu Pinka
Svira: ČUNGAM
Srdačno Vas čekamo!

EGÉSZSÉG
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A védőoltások fontossága
A védőoltásokkal Szentpéterfán nemcsak annak apropóján indokolt
foglalkozni, hogy a közelmúltban az önkormányzat képviselőtestülete
határozatot hozott a településen élők nem kötelező védőoltásokkal történő ellátásnak anyagi támogatásáról. A döntés rendkívül fontos, mert
a minél magasabb átoltottsággal több olyan fertőző betegség kialakulását előzhetjük meg, melyek súlyos kórképet alakíthatnak ki, és akár
végzetes szövődményeket okozhatnak.
Miért lényeges a védőoltások alkalmazása a fertőző betegségek megelőzésében? A széles körben ismert és elismert Pap Lajos professzor
állásfoglalását idézem:
„Személyesen kijelentem, a védőoltások
az emberiség javát szolgálják, gyermekeink egészségét óvják. A modern
orvostudomány legnagyobb, leghatásosabb és legáldásosabb felfedezésének
tartom a védőoltások elterjesztését a földön. Ehhez hasonló, emberiséget mentő
felfedezés az utóbbi háromszáz évben
nem történt. A védőoltások segítségével
sok millió ember egészségét és életét
lehet megóvni. A ma élő emberekben
már feledésbe merült, hogy a diftéria, a
szamárköhögés, a tetanusz milyen pusztítást végzett Európában és ezen belül
Magyarországon. Az idősebb korosztályban még élő emlék a gyermekbénulás okozta tömeges halál és bénulás,
amely az aktív immunizálásnak köszönhetően úgy gyermekeink, mint a felnőttek körében gyakorlatilag megszűnt. Az
aktív és passzív védőoltásokról elmondható: Isten áldása az emberiségre, és egyben az orvostudomány legnagyobb felfedezése.”
Magyarországon 1931 és 1941 között még csak a diphteria (torokgyík)
ellen oltották a gyermekek egy részét. Védőoltások nélkül évente
csaknem hatvan- ezren betegedtek meg, két és félezren pedig belehaltak a betegségbe. Ma már védőoltással meg lehet előzni például a
torokgyík, a szamárköhögés, a kanyaró, a gyermekbénulás, a járványos agyhártyagyulladás, a hastífusz betegségeket.

A védőoltásnak köszönhetően 1996 és 2005 között csak félszáz megbetegedés és alig több mint hatvan haláleset történt járványos agyhártyagyulladás következtében. A jelenlegi törvényi szabályozás értelmében a 24 hónapos kor alatti gyermekek agyhártyagyulladás elleni oltása ingyenes, az ennél idősebb személyek csak térítési díj ellenében juthatnak a védőoltáshoz.
Milyen megelőzést szolgál tehát a képviselőtestület döntése?

Például a kullancs közvetítette agyhártyagyulladás és a bárányhimlő
kialakulását. Ilyen aktuálisan a kiemelt munkakörökben dolgozók
részére a kanyaró elleni védekezés is. Ide tartozik az oktatási és egészségügyi intézményekben, a szociális ellátásban dolgozók, a menekültekkel foglalkozók köre.
Ajánlott a kanyaró elleni védőoltás beadása az 1969 előtt születettek
részére, akik egyáltalában nem részesültek védőoltásban, illetve akik
csak részleges védettséggel rendelkeznek.
Utóbbiak az 1970 és 1978 között születettek, akik még nem kaptak

emlékeztető oltást. Kiemelten ajánlott a kanyarójárvánnyal küzdő
országokba utazók számára.
A fokozott kockázati csoportba tartozók részére ajánlott a tüdőgyulladás elleni védőoltás, illetve azon gyermekek részére, akik ezt nem
kapták meg a korhoz kötött védőoltások keretében. Egyes érvelések
szerint a kisgyermekek immunrendszere még nem elég érett ahhoz,
hogy több, egymás után beadott oltással megbirkózzon (vagy akár
egyetleneggyel is), ami mellékhatásokhoz, megbetegedésekhez vezethet. Ez a félelem alaptalan, mivel az oltásokban fellelhető anyagok
csak nagyon kis mennyiségben vannak jelen.
Egy csecsemő immunrendszere egy átlagos hétköznapon is sokszorosan több kórokozónak van kitéve, mint amennyit egy védőoltással befecskendeznek neki. Kötelező védőoltás a tüdőgümőkór
(TBC) elleni vakcina. Az elsőként beadandó oltás a BCG, ezt az
újszülöttek 6 hetes korukig kapják meg a felkar bőrébe.
Ilyen oltás a torokgyík, a szamárköhögés, a tetanusz, a járványos gyermekbénulás, az influenza B típusa elleni védőoltás is. A kanyaró, a
mumpsz, a rubeola elleni oltást 15 hónaposan kapják a csecsemők. Ez
a vakcina élő, gyengített vírusokat tartalmaz, melyet tizenegy éves
korban megismétlünk.
A hepatitis B elleni oltást a hetedik osztályos tanulók kapják meg.
2014-től kötelező a tüdőgyulladás elleni védőoltás is, az alapimmunizálás három oltásból áll.
Korhoz kötött, nem kötelező, de rendkívül ajánlott oltás a lánygyermekek méhnyakrák megelőzése érdekében történő védőoltása. Ez
az oltás nagyon drága, így nagy vívmánynak tekinthető ennek állami
támogatása.
A nem kötelező védőoltási terv felállítása egyéni mérlegelés alapján a
háziorvossal és a védőnővel egyeztetve történik.
Minden kedves szentpéterfai lakosnak egészségben gazdag, betegségektől mentes, tartalmas életet kíván az Önök háziorvosa :
dr. László Eszter
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KULTÚRA
A Kricsek

Újsághír: 2017. január 26-án Budapesten a Fiumei úti sirkertben
búcsúztatják Kricskovics Antal
koreográfust. 1929. február 19én születtett Garán.
Budapesten a Testnevelési
Főiskolán diplomázott, majd felvételt nyert a hivatásos SZOTegyüttesbe. Két év múlva meghívást kapott a Zágrábi LADO
együttesbe, ahol három évig táncolt és koreografált. Több országban végzett gyűjtőmunkát
Vujicsics Tihamérral. Hazatérve
1959-ben megalapította a Nemzetiségek Központi Táncegyüttesét (a mai Fáklyát) melynek
élete végéig koreográfusa volt.
Elismerései: Munka Érdemrend
Kricskovics Antal koreográfus
bronz fokozat (1971), Erkel
1929. – 2017.
Ferenc díj (1976), Munka Érdemrend ezüst fokozat (1979), SZOT-díj (1984), a Magyar
Népköztársaság érdemes művésze (1989), a Magyar Köztársasági
Érdemrend kiskeresztje (1995), a Magyar Köztársaság kiváló művésze
(2002), a Magyar Köztársaság állami díja (2004), Életmű-díj (2005),
Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje
(2005). 2000 óta a Magyar
Táncművészeti
Főiskola
címzetes tanára. 47 éves
művészeti pályája alatt 13
évig volt a hivatásos
Budapest Táncegyüttes művészeti vezetője, de dolgozott a Pécsi Balett, a Honvéd
Művészegyüttes, az Állami
Népiegyüttes, a Duna Művészegyüttes, a Közép
Európai Táncszínház és
számtalan amatőr társulatnál. 150 koreográfiáját hoszszú lenne felsorolni.
1959-ben járt először
Szentpéterfán. Már működött az akkori kultúrcsoport,
melynek repertoárját megnézve, meg némi gyűjtőmunka után jegyzeteivel
távozva ígéretet tett arra,
hogy feldolgozza az anyagot, és visszajön segíteni a csoport munkáját.
Talán ő sem gondolta akkor, hogy ez negyven éven keresztül fog
tartani! Évente- kétévente visszajött, javított, csiszolt a lépéseken és
tanított. Minden együttesvezetőt segített munkájában, tanfolyamokat
tartott nekik Budapesten, ezzel biztosítva az általuk vezetett csoportok
fejlődését.
Munkája mellett egyre kevesebb ideje maradt az ország egész területén tevékenykedő amatőr együttesek látogatására. „Gyertek fel páran
hozzánk, ott megtanulhatjátok az anyagokat, otthon leadjátok a többieknek, a végén elmegyek és összerakunk mindent!” Több se kellett a
lelkes falusi fiataloknak: mentünk!
(Azzal csak később szembesültünk, hogy mire vállalkoztunk.) Az
első döbbenetet az okozta, hogy a kedves barát a próba idejére egy

oroszlánnal egybegyúrt rabszolga-hajcsárrá változik! Aztán jött a
többi, amit meg kellett tanulni:
„Fent a fejed, kihúzod magad, a sokác, bunyevác büszke nép!
Huszadszor is kilencven fokig emeled a térded! Menetirányba nézel,
aki szembe néz, köpd le! A diagonálra zsinórt lehet húzni! Neked
ugyanazt kell tudnod, mintha a Fáklyában táncolnál! A legkisebb falu
rozoga színpadán is úgy énekelsz, táncolsz, mint a legnagyobb fesztiválon!” Még hosszan lehetne sorolni!
Izzadtunk, kínlódtunk, de csináltuk tovább. Pesten is, itthon is.
Elhittük, hogy csak így lehet eredményeket elérni. Azok pedig jöttek
is szépen: fellépés-dömping bel- és külföldön, arany minősítés, stb.
Közben pedig alig vártuk, mikor kapjuk meg a következő koreográfiáját, mellyel ismét újra meg kell szenvednünk!
Szerette Szentpéterfát. Erről hosszan beszél egyik utolsó ittlétekor
a Tv Lipa stúdiójában (az interneten megtekinthető). Természetes volt
számára, hogy az együttes jubileumi műsorán személyesen részt
vegyen. Amikor egészsége már nem engedte napokon belül érkezett a
levele: „Légy szíves, küldj egy felvételt nekem! Szeretném látni,
hogyan dolgoztok mostanában!”
A ravatalánál állva a számtalan magyar és horvát szalaggal díszített koszorú körül, s az évtizedek óta ismerős arcokat nézve még egy
dolog jutott eszembe: fellépés előtt elmondta, mit hogyan kér a színpadon, majd eltűnt. Ha csak tehette, beosont a nézőtérre, lehetőleg
hátul. Onnan nézte meg az egész produkciót. Figyelte a színpadképet,
a táncosok mozgását, a hangminőséget. Tudott dícsérni, önfeledten

ünnepelni egy ragyogóan sikerült műsort. Számtalan elismerése ellenére nem Ő akart szerepelni, hanem az általa megálmodott mű előadóinak engedte át a közönség elismerését: „Ti voltatok a színpadon,
ti csináltátok az egészet!”
Most Ő vált főszereplővé. Egykori és mai táncosai, zenészei csak
álltunk a ravatal körül, és fotójára nézve ott lebegett bennünk a gondolat, hogy talán a távolból még egyszer csattan a jól ismert kiáltás:
„Ne támaszkodj, beállni!” Biztosan még sok-sok éven keresztül mondják a mindenkori műsorvezetők: Kedves közönség, következő műsorszámunk Kricskovics Antal…
Vigyázzunk, hogy így legyen!
Tóni bátyám, nyugodj békében!
Piry György

ÉNEKKAR
A Ljubičica kórus hírei
Az ünnepek után január elején ismét megkezdődtek a próbák, hogy
időben készülhessünk a kórus előtt álló feladatokra.
Az év első fellépését rendszerint az alapítványi bál hozza, idén is
így volt. Február 11-én, a 30 éves múltúnkra tekintettel, nyugdíjasokként léptünk a közönség elé. Botokkal, járókerettel, sántítva keseregtünk azon, hogy mennyire megöregedtünk, de aztán egy-egy
kupica pálinka után – köszönet érte a polgármester asszonynak! – már
nem volt baj az izületeinkkel, és persze a kedvünkkel sem. „Mega
nézésünkkel, mega járásunkkal” sem. A botjainkat ledobva tviszteltünk egy jót, végül „széles” csípőringásokkal hagytuk el a tett színhelyét. Ezúton is megköszönjük Skrapits Ambrinak a harmonikás
kíséretet.
Március 19-én a Moszlavinából hozott emlékkő átadási ünnepségén énekeltünk a Koprive zenekarral együtt, amelyet a helyi Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat szervezett a szentpéterfai horvátok első
említésének (1546) évfordulóján. Felemelő rendezvény volt.
Kocsis Jolán karvezető
Fotó: Dr. László Antal
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ALAPÍTVÁNYI FARSANG

Tizenhetedik ízben szervezte meg február 11-én a Szentpéterfáért
Alapítvány a minden alkalommal egy-egy témát, rendezvényt, eseményt, vagy mint most, egy történelmi időszakot jelmezekkel,
műsorral bemutatni szándékozó farsangi mulatságot. A bál mintegy
fél éve meghatározott témája a középkor, a fővédnök pedig Mátyás
király volt. Ezen az estén az időgép mint egy kormányát vesztett hajó
hánykódott a történelem viharán, néha követhetetlen irányokba. A soksok jelmez valóban a középkort mutatta keresztes vitézekkel, íjászokkal, lovagokkal és apródokkal, királynővel, dámákkal és udvarhölgyekkel, tengeri martalócokkal, boszorkánnyal, kivégzésre készülődő
bakóval – a felsorolás korántsem teljes. Az előadásra vállalkozó
önkéntes együttesek viszont nem feltétlenül ragaszkodtak az adott
történelmi korszakhoz, sőt…

A porondon elsőként egy ifjú hölgyekből toborzott együttes függönytánccal igyekezett misztikussá tenni a hangulatot, mintegy
megalapozva a következő számok időutazását.
Az őket követő páros – az alapítványi bálok állandó szereplője – a
bitang Tibit kísérelte meg levenni a lábáról a néhai Psota Irén hangján
énekelve, hogy „Mikor az ember nem mer sírni, akkor kacag”.

A közönség pedig valóban szívből kacagott a páros utánozhatatlan
humorú előadásmódján.
A Március 15. téri Szomszédok tévedésből ellenkező irányba indították időgépüket, és egy villanás alatt Darth Weder fehér szkafanderes csapatában találták magukat, ügyelve arra is, hogy az űröltözet
a nemi hovatartozás felől ne hagyjon kétségeket. Miután tisztázódott a
téves időirány, némi pálinkázás után haladéktalanul visszafordultak a
középkor felé.
Amíg a Szomszédok a korrekciókon dolgoztak, bevánszorgott a
porondra a 2016-ban 30. születésnapját ünnepelt Ljubičica kórus kivénhedt, mankókra, járókeretre támaszkodó meggörnyedt együttese,
és énekelve panaszkodtak azon, hogy mennyire megöregedtek.
A „Nyugdíjas show” egy pillanat alatt változott igazi showműsorrá,
amint elhangzott a „mega a nézését, mega járását” felkapott slágerszám. A „vénasszonyok" kamaszokat megszégyenítő csípőmozgásokat produkálva dalolták, hogy „szeretnék egy felest inni, a bánatomat elfeledni, szeretnék egy kicsit boldog lenni”, majd mankóikat
eldobva hatalmas tvisztelésbe kezdtek.
A nézők vastapsa kísérte a csípőjüket bőszen riszálva levonuló énekeseket.

ALAPÍTVÁNYI FARSANG

A függönytáncosok visszatértek: egy csoport betegnek álcázott ifjú
hölgy könnyfakasztó humorral szedte ízekre a mai magyar kórházi
állapotokat.
Aztán jött megint a Szomszédok eszement száguldozása: Fülöp atya
az 1200-as években az elhagyott utcagyerekekkel, Rómeó és Júlia
erkélyjelenete, Süsü sárkány elrabolja Rómeót, megjelennek a csörgősipkás udvari bolondok, hogy aztán valamennyien Kolumbusz Santa
Maria hajójára szállva felfedezzék Amerikát.
A szentpéterfai szeniorok spanyol tánca sem nélkülözte a látványelemeket, a pazar jelmezeket, a gondosan válogatott zenét és természetesen a humort. A matador végül is leszúrta a feldühödött bikát, és a
Carmen zenéjével zárult a mulatság előadássorozata.
És kezdődött a hajnalig tartó bál, amelyhez a talpalávalót három helyi
zenekar: a Pinka Band, a Chungam és a Pinkica szolgáltatta. Horvát
falu, horvát zene, horvát koló, horvát közösség, méltóság, humor,
igényesség, színvonal. Sürítve egy estében, éjszakában, az Alapítványi
bálban.
Dr. László Antal
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Szentpéterfai ősök nyomában
Ünnep volt a disznóvágás

Február első szombatján az ország nagy részén a januári hónak már
nyoma sincs, a határban zöldellnek az őszi vetések. Szentpéterfán reggelre maradt még a pénteki vastag ködből néhány vékonyabb foszlány,
és a hó ronggyá tépett lepedőként takarja a kerteket. Éjszaka ugyan
kissé fagyott, de nappalra nyolc fokot is ígért az időjós.

A korai derengésben tíz ember érkezett a falusi portára. Felbuzdulva a
tavalyi sikeres eseményen másodízben állt össze önkéntes alapon a
disznóvágó team.
Néhány nappal előtte tartottak taktikai megbeszélést arról, hogy
miképpen is történik a hagyományos disznóvágás, hogyan osztják meg
az előkészítés és a lebonyolítás feladatait. Ki hozza az üstházakat,
üstöket, tüzelőt, bontóasztalt, húsdarálót, töltőt és az egyéb kellékeket.
Ki bont, ki darabol, darál, fűszerez, kever, tölt, főz, süt, és így tovább.
Hogy minden olajozottan történjen.
Persze hajdan nem volt szükség előzetes taktikai megbeszélésre.
Decemberben, januárban nem volt olyan hétvége, amikor a hajnali
csendet nem a vágásra ítélt hízók visítása törte meg. Nem volt olyan
ház, ahol nem vágtak disznót minden esztendőben. A házigazda előkészítette az eszközöket, pirkadatkor érkeztek a testvérek, rokonok,
szomszédok. A bemelegítő pálinka után, nosza, neki a disznónak.
Mindenki ismerte a munkamenetet, mindenki talált feladatot, és soksok tréfa, vidámság, itóka és nóta mellett két nap alatt a befejező munkálatok – zsírsütés, sózás, takarítás – is elkészültek. Ünnep volt a disznóvágás.
Csakhogy most a házigazdák a Pinka Söröző, a Szentpéterfai Sport
Egyesület, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Szentpéterfai Rétbirtokosság, mondhatni az egész faluközösség. A mai történet pedig arról
szól, hogy ne merüljön feledésbe, hogyan készítettek a szüleink szinte egész esztendőre való élelmet a család számára szeretetteljes összefogással, nagy örömmel és vidámsággal.
A pálinkázás tisztelgés a halálraítélt előtt. Akár az ölés előtt, akár
utána. Az ölés már nem a régi. Nincs birkózás, egetverő visítás, futás
a megszökött hízó után, stb. Az elektromos sokkoló felgyorsítja a
folyamatot, pillanatok alatt telik meg a vérfogó edény. Mérlegelés –
262 kg az élősúly. Péterfán horvát hagyományok szerint a leölt állatot
„mellesztéssel”, azaz forrázással szabadították meg vastag téli szőrzetétől. Később a forrázást követően a magyaroktól átvett technikával,
szalmával megsütötték a disznó bőrét, hogy a bontásnál könnyebben
leváljon a testről, és a sütéstől jellegzetes aromát kapjon. A csapat
módosított a hagyományokon, a gázperzselővel gyorsabban és egyenletesebben lehetett a szőrzetet eltávolítani és a bőrt szinte feketére
sütni. Alapos mosás után derekasan megküzdöttek a csaknem három
mázsás jószág rénfára emelésével, hogy könnyebb legyen a bontás.
Régen a tisztára sikált ólajtón szedték szét a disznót orjára bontás
módszerével. A most alkalmazott technika más. Németh Miklós böl-

lér boszorkányos gyorsasággal nyitja meg a hasi oldalon az állatot, és
emeli ki a zsigereket és a belső szerveket. A karajra bontást – a gerincoszlop hosszában történő elhasítását – elektromos szúrófűrésszel oldja
meg. A kétfelé hasított állatot egy előkészített furgon platójára emelik,
és elköszönnek az állatot felnevelő gazdától.
A további feldolgozás helyszíne a Gaál Krisztina által üzemeltetett
Pinka söröző terasza, ahol folyamatosan szól a lakodalmas muzsika, a
horvát és egyéb sokféle vidám zene.
A beszélgetők és a gyerekek a belső helyiségekben melegednek, poharaznak, játszanak.

Közben kint peregnek az események. Csatlakoztak még a feldolgozáshoz jó néhányan a sportkörösök és az önkéntes tűzoltók közül, a söröző terasza felbolydult méhkashoz vált hasonlóvá. Az előkészített öt
katlanba a bontás sorrendjében kerülnek külön-külön a disznósajt, a
véres hurka, a májas hurka alapanyagai. Minden a régiektől örökölt
hagyományok szerint. Külön üstben fő a horvát tradícióknak megfelelő húsos káposzta, melybe a savanyított vagdalt káposzta közé kerül
több egész fej hagyma, csülök, kövérkés húsok és bőrke bőséggel,
babérlevél, sok paradicsomlé, bors, köménymag. Amikor megfő és
tökéletesen összeadódnak az ízek, az egész üst kap egy lisztes, paprikás rántást. Dezső Vilmos – az egyik ötletgazda – szerint ez a húsos
káposzta még nyolc-tíz napon keresztül szolgált a gazda családjának
élelemként, és a disznóvágás résztvevői is kaptak kóstolót belőle.
Munka közben élcelődés, kacagás: a vidám fiatal és korosabb emberek úgy dolgoztak együtt, mintha mindig ezt tették volna. Egyforma
darabokra vágták a pecsenyének valókat, feldarabolták daráláshoz a
kolbászhúst, kisütéshez a zsírszalonnát. A húsdaráló már nem a
hagyományos kézzel tekerős megizzasztó eszköz volt, hanem Nagy
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Ottó nemrégen beszerzett elektromos meghajtású gépe, amely tüneményes gyorsasággal aprította tökéletes finomságúra a kolbászhúsokat
és a hurkák időközben megfőtt alapanyagait. Ezalatt már tepsiben sült
a pecsenye, és Berti Feibl úr a szomszéd osztrák faluból – aki egyébként rendszeresen részt vesz a falu hasonló közösségi rendezvényein –
modern pecsenyesütőin elkezdte megsütni a maga által beszerzett
osztrák hagyományoknak megfelelően készült kolbászokat.

És készülnek a töltelékek az öregektől ellesett receptek mintájára.
A fűszerezést gyakorlottan a becsült mennyiségek szerint, kóstolás
alapján kiigazítva csinálják, és mehet a töltés. A kész kolbász, az abált
véres és májas hurka gyorsan a tepsikbe kerül, és amint megsül, már
érkeznek is az éhes vendégek. Többen a szomszédos osztrák falvak-

ból. Van, aki éthordóval jön és hazaviszi a családnak a formális összegért megvásárolt porciót: a sült húst, a kétféle hurkát, a kolbászt, a sült
burgonyát és dinsztelt káposztát, vagy az említett horvát káposztát.
Többen viszont a vendéglő asztalaihoz telepedve fogyasztják el családi vagy baráti körben. A bevétel ez esetben is az iskola, az óvoda eszköztárát hivatott gyarapítani.
Desszertet a kitelepült cukrászoktól lehetett venni, gyorsan fogytak a
különböző krémesek és sütemények is. A hagyományos ízek kavalkádja addig tart, amíg az utolsó szelet pecsenye, az utolsó tál káposzta gazdára nem talál. Az ünnepi hangulat megérdemelt, a közösség
Szentpéterfán ismét együtt ünnepelt. Az időközben kisütött nap segített még oldottabbá tenni a légkört, fokozni a jókedvet.
Dr. László Antal

Gulág éve – emlékezés Szentpéterfán – Egyetlen kapaszkodó: a hit!
Fekete Ivánt Velemből várták Szentpéterfára. Sajnos a néhány napja
megromlott egészségi állapota nem engedte, hogy személyesen jöjjön.
A 90. évét taposó szikár emberre sokan vártak a kultúrházban. Ma már
nagyon kevesen vannak köztünk olyanok, akik megjárták a poklok
poklát, és életben tudtak maradni a Gulág táborrendszerének embertelen, testet és lelket megnyomorító körülményei között. Neki sikerült,
és ennek mikéntjét igyekezett megosztani a 2016 nyarán vele, róla
készült dokumentumfilm segítségével Boros Ferenc és Horváth
Zoltán.
Feszült csend a színházteremben, ahogy a vásznon megjelenik a
mesélő Fekete Iván, akinek gyermekkorát derékba törte a második
világégés. Ami azután következett számára, felért egy következővel.
Az országban még nagyban folyt a romok eltakarítása, és ezzel párhuzamosan egy másfajta tisztogatás. A keletről importált társadalmi
képződményben hatalomra került új potentátok nem tűrték azokat,
akik valamilyen megfontolásból nem illettek az általuk kreált
világképbe, és ezektől igyekeztek megszabadulni bármilyen áron.
Koholt perekkel, munkatáborokkal, ellehetetlenítéssel, változatos
egyéb módszerekkel. Akik megtagadták az ebben való közreműködést, ők sem jártak jobban. Fekete Ivánt kezdő egyetemistaként a
kollégiumból hurcolták el a hatóságok, és csak sokára jött rá, hogy
tulajdonképpen nem ő az eljárás célpontja. Bíróság elé azért került,
mert a fenyegetések, durva verések dacára megtagadta a tanúskodást a
rokona, hittantanára, Harangozó Ferenc lelkész ellen összeesküvés
címen indított eljárásban. A két hónapig folytatott brutális bántalmazásokkal, lelki terrorral tarkított eljárás után fizikailag, mentálisan
összetörve, emberi mivoltában megsemmisítve osztoznia kellett a pap
sorsában, akit előbb halálra, majd 25 év kényszermunkára ítéltek. Iván
kémkedés miatt 25 év fogságbüntetést kapott.
1947-ben vonatra rakták az elítélteket. Egy szakaszon egy vagonban
szállították a lelkésszel, aztán elváltak útjaik. A Jeges-tenger partján
fekvő Norilszkban kötött ki egy nikkelbányában. Az irgalmatlan hideg
– néha mínusz 56 fok – és a nikkelbánya embert próbáló körülményei,

a kegyetlenül kemény munka, az éhezés 3600 különböző nemzetiségű,
köztük több mint ötven magyar rab számára szinte reménytelenné
tették a túlélést. Ott megszűnt az ember! Neve egy számmá változott:
B 989. Egyetlen fogódzó a hit maradt, a mindennapi fohász Isten segítségéért. Nem az orosz emberekkel volt baj, mint mondta, hanem a
rendszer volt gonosz.
Három évet robotolt a nikkelbányában, majd egy bányaomlásban
elszenvedett sérülései miatt egy műhelyben dolgoztatták. Az ötvenes
évek elején Sztálin halála után enyhítettek a szigorú körülményeken.
1954-ben négy kivétellel szabadon bocsátották a magyar rabokat, neki
maradnia kellett. A szülők 1953-ig semmit nem tudtak Iván hollétéről,
és ő csak hét év után kaphatott először levelet hazulról. Kilenc év megpróbáltatása után 1956 januárjában érkezett haza Magyarországra.
Könnyeit nyelve emlékezett a szüleivel történt viszontlátásra.
Ekkor a színházteremben csak a projektor ventillátorának halk surrogását lehetett hallani.
Harangozó Ferenc is 1956-ban szabadult. Iván Mindszenty József
bíboros mellett látta őt viszont, hevesen védelmezte az ártatlanul
meghurcoltakat. Még ebben az évben Ausztriába, majd Svájcba menekült. 1991-ben bekövetkezett halála után a szentpéterfai temetőben
helyezték örök nyugalomra.
Fekete Iván a színházteremben jelen levő Kurcz Imréné Luca nénivel
együtt látogatta meg síremlékét. Harangozó Ferenc unokahúga, Frányi
Istvánné azt kérte a film alkotóitól, hogy segítsenek találkozni Fekete
Ivánnal, sok mondanivalójuk lenne egymással.
Fekete Iván lelkében nincs bosszúvágy, túltette magát a történteken.
Örül a mának, fiának, menyének, két unokájának.
Skrapitsné Jurasits Ágnes, Szentpéterfa polgármestere köszönetet
mondott a film alkotóinak. Szerinte a mű lehetőség nekünk és gyermekeink számára is, hogy ne csak a történelemkönyvek leírásából ismerjük meg a huszadik század abnormitásait. A szentpéterfai vonatkozások okán a dokumentumfilmnek méltó helye lesz a helyi értéktárban.
Dr. László Antal
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Izlet u Pragu

Iszak Péter

Tavasz van!
Tavasz van, tavasz van,
illatozik a rét.
Színes kavalkád, mi kacajban
teljesedhet ki még.

Hrvatska samouprava Petrovoga Sela organizira izlet u Pragu 12–14. majuša
2017. U autobusu još imamo nikoliko misti, za daljnje informacije zovite Anu
Škrapić Timar (06/30 20 68 930).

Színpompa, mámor, boldogság,
felemel az érzés!
Nyüzsgő tömeg, csillanó szemek,
tavasz van, húsvét!
Festett tojások koppannak,
gurulnak a zöld tengerben.
Gyermekek ezrei szaladnak:
-Az enyém, az enyém! - lelkendeznek.
Madarak csivogva udvarolnak,
szerelmet vallva a tavasznak.
Emberek kéz a kézben
egymásra pillantanak.

Prágai kirándulás
Tavasz van, tavasz van!
Lelkünkben, szívünkben.
új s egyben régi érzések,
csillanjanak a napsütésben!

A Szentpéterfai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. május 12. és 14.
között kirándulást szervez Prágába. Az autóbuszban van még néhány szabad
hely, bővebb információért keresse Timárné Skrapits Annát (06/30 20 68 930).

Tavaszi gondolatok
Régen túllépett a medve saját sötét árnyán,
Tovaröppent a nagyböjt is böjti szelek
szárnyán.
Zöldell a rét, kinyíltak a tavaszi virágok,
Kék ibolya, nárcisz, és a színes tulipánok,.
Ajándékot csen a nyuszi fészkek rejtekébe,
Örömfények költöznek a gyermekek szemébe.
A szívekben szeretet, a lelkekben béke,
Minden hajlékban Jézusunk üdvössége.
Dr. László Antal

Köszönünk
mindent, Robi!
Szentpéterfai SE
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