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Lajoš Škrapić

Zora
Otkud ćuti ptica
da noć prebudi dan?
Kos, slavuj, sinica
spivanjem gonu san.

Trava se umiva
u srebrastoj rosi,
u vlakne se skiva
oštroj, gruboj kosi.

Od jačke pijano
pozdravljaju zoru,
kukuriče rano
i pivac u dvoru.

Sura, litnja magla
nad poljem se zdiže,
zbudja se krajina,
glej, danu se ziše.

Na dilo poziva,
gluši jutrašnji zvon,
kar kadi prebivam,
spominja me na dom.

Zora: ponavljanje,
svaki dan dar za nas.
Do smrti ufanje
i žitak na danas.

Foto: Timár Dániel
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VISTI SAMOUPRAVE
Pályázatok

A TOP-pályázatok közül támogatásban részesült a határátkelő volt
épületének egészségcentrummá alakítása, a munkálatok várhatóan
2017 őszén megkezdődnek. A támogatás összege 65 000 000 forint.
A minibölcsőde kialakítása nem részesült támogatásban. A VP-pályázat (önkormányzati hivatal) eredményhirdetése még mindig várat
magára, ahogy a nemzeti sportpark ügyében sem kapott az önkormányzat tájékoztatást.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására meghirdetett pályázaton az önkormányzat 20 000 000
Ft-ot nyert járda és csapadékelvezetési rendszer felújítására. Mind
az Alkotmány utca járdái egy részének felújítása, mind a 431. hrsz-ú a
Kossuth utcáról a Pinkára kivezető árkok helyreállítása is befejeződött.
Köszönjük a türelmüket a munkálatokkal járó kellemetlenségek
miatt!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések ámogatására” belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra meghirdetett újabb
pályázati kiírásra a Bajcsy-Zsilinszky utca és Kossuth utcai járdák
felújítása került benyújtásra. A pályázatot kizárólag meglévő járda
felújítására lehet benyújtani, új járda kialakítására sajnos nem lehet
pályázni. Az eredményhirdetés időpontja: 2017. július 17.
A tájház kivitelezési munkálatai folytatódnak. Megkezdődött a
bútorok felújítása és eszközök gyűjtése.
Az idén a lomtalanítás csak hosszas egyeztetés után valósulhatott meg.
A rezsicsökkentés miatt a közszolgáltatónak ingyenesen kellene elvégeznie a lomtalanítást, de csak abban az esetben, ha a településen egy
erre a célra kijelölt helyre összehordják az összes lomtalanításra szánt
hulladékot. Mivel ezt az önkormányzat nem látta kivitelezhetőnek,
ezért vállalta a teljes lomtalanítási költség megtérítését a szolgáltatónak. A szolgáltató tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a tavaly
lemért hulladék kétszerese keletkezett az idei évben. Mindez a
településnek 944 023 Ft-ba került.
Támogatások:
A Szentpéterfa Községi Önkormányzat 2 000 000 Ft-tal támogatja a
nagytemplom tornyának felújítási munkálatait.
A Szentpéterfa Községi Önkormányzat 100 000 Ft-tal támogatja a
HNÖ Szentpéterfa és a Gradistye Horvát Kulturális Egyesület által
közösen szervezett PETNO- fesztivált.

A Pornóapáti Önkormányzati Hivatal Szentpéterfai Kirendeltségénél
Kovácsné Kapitár Petra helyett Kónyáné Schlaffer Mónika látja el az
igazgatási előadói feladatokat, aki 2017. május 30-án sikeres anyakönyvvezetői vizsgát tett, így már helyben is intézhetők az anyakönyvi
ügyek.
dr. Gáspár Mónika
aljegyző

Gratuláció:
A Szentpéterfa Községi Önkormányzat gratulál és egyben köszönetét
fejezi ki a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak a keresztút kialakításáért, miáltal újabb értékkel gyarapodott a község.
Az önkormányzat köszönti a 120. éves Szentpéterfai Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet.
Az önkormányzat megköszöni a Hősök napján közreműködők színvonalas munkáját!
Skrapitsné Jurasits Ágnes
polgármester

Visti iz matične knjige – Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
Guttmann Adrienn – Kohuth Zorán
Születés:
Puss Martin – Puss Zoltán és Puss-Barilovits Petra első gyermeke;
Kovács Marcell Simon – Kovács Balázs és Kovácsné Kapitár Petra
első gyermeke;
Keschl Jázmin – Keschl Dávid és Fülöp Krisztina első gyermeke;
Teklits Anna Liza – Teklits Tamás és Teklitsné Takács Mária Veronika
harmadik gyermeke;
Kincses Benedek – Kincses Zoltán és Kincsesné Teklits Borbála harmadik gyermeke.
Halálozás:
Palkovics Gyula

Az önkormányzat az idén is megtéríti a nyugdíjas klub kirándulásán
résztvevő nyugdíjasok vacsorájának ellenértékét.

A véradók névsora:

A 120 éves szentpéterfai ÖTE támogatása 100 000 Ft.

Május 19‐én volt véradás községünkben.
Békemenet:
Az idén is elindult a Békemenet: a tavalyihoz hasonlóan mindhárom
nyári hónapban 1-1 hétig érkeznek a gyalogosok.
Ebösszeírás:
Továbbra is tart az ebek összeírása, az adatlapok benyújtására 2017.
június 30-ig van lehetőség. Az adatlap a hivatalban beszerezhető vagy
a oldalról letölthető.
Személyi változások az önkormányzatnál és a hivatalnál:
2017. május 2-tól a kultúrház és az orvosi rendelő takarítását Wágner
Eleonóra végzi napi 6 órában, míg a hivatal és a védőnői rendelő
tisztántartását, és a hivatalsegédi feladatokat Keglovits Kornélia látja
el napi 2 órában.

Véradóink névsora:
Timár Dusán
Kozma Attila
Pártli Péter
Filipovits Róbert
Filipovits Rajmund
Kozma István
Kozma Rita
Móricz Jenőné
Köszönjük!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
EPW – European Peace Walk 2017. – Európai Békemenet
Az Európai Békemenet 100 évvel az első
Világháború kezdete után indult, a béke, a
népek közötti egyetértés és egymás megértésének jegyében.
A békemenet kitalálójára, Grattan Lynchre, miután végigjárta az El Camino-t
Spanyolországban, nagy hatással voltak a
különböző országokból érkezett emberek, akik
megosztják egymással ételüket, italukat, történeteiket és élvezik együtt az életet, hiszen 100
éve még talán egymást ölték volna.
Ennek eredményeként indította útjára ezt a
kezdeményezést, ami idén negyedik alkalommal Szentpéterfán át vezet a végállomásig
Triesztig.
Soprontól indulva, határokon és országokon, Ausztrián, Magyarországon, Horvátországon, és Szlovénián át jutnak el a gyalogosok a végállomásig, Triesztig, Olaszországig.
E nagy távolság megtétele alatt KözépEurópa sokszínű és élő kultúráját ismerik meg,
amelynek mi is részesei vagyunk.

A világ minden tájáról voltak
már nálunk gyalogosok: Ausztrália, India, Szingapúr, Anglia,
USA, Kanada, Mexikó, Hollandia,
Új-Zéland, Málta, Man-sziget,
Izland. És hogyan tudunk mi,
szentpéterfaiak hozzájárulni a
rólunk alkotott képhez?
A kedvességünkkel, a mosolyunkkal, a segítőkészségünkkel és
minden olyan gesztussal, ami után
a gyalogosok elviszik a világ minden tájára Szentpéterfa jó hírét.
Az idei évben még kétszer tíz
napig lesznek nálunk turisták: július 1–10-ig és július 31.–augusztus
9-ig.
További információ:
www.europeanpeacewalk.com
oldalon található.
Dr. László Antal

A nemzeti összetartozás napja Szentpéterfán
„Nem lehet feledni, nem, soha” – Trianonról
A Pinka menti „Communitas fidelissima” címmel rendelkező
települések lakói körében különös hangsúlya van Trianon emlegetésének. Szentpéterfán a nemzeti összetartozás napjára való
megemlékezés a sűrített pünkösdi programok közepette is elmaradhatatlan volt. A „Nagy-Magyarország keresztre feszítésének napja” –
1920. június 4-e megrendítő, bénító hatása sugárzott a Szent Mihály
Szekere Vándorszínház művészeinek Szentpéterfa kultúrházában
tartott előadásából.
A közönség szinte lélegzet-visszafojtva figyelte a prózában,
versben, zongoraművekben megjelenített több helyütt elkeseredést,
letargiát, másutt dacot, keménységet vagy éppen reménységet sugárzó
kortárs zeneszerzők, költők, írók gondolatait, érzelmeit, a magyarság
akkori lelkivilágát. Szinte
kézzelfoghatóvá vált az
elcsatolt Délvidék, Erdély,
Kárpátalja, Felvidék magyarjainak, székelynek,
tótnak a keserűsége a
Bartók Béla, Kodály
Zoltán, Weiner Leó zenéivel aláfestett Reményik
Sándor, Babits Mihály,
Juhász Gyula, Csóri
Sándor és sok más kortárs
szerző idézeteiből.
Vörös Elma Dóra
zongoraművész és Valter
Ferenc, a Magyar Állami
Operaház magánénekese
előadói estje Szentpéterfán azt is eszébe jutatta
a hallgatóságnak, hogy
horvátok lakta településük

akkori lakói mekkora súllyal, milyen elhatározással voltak képesek
szembemenni a békediktátummal, és a magyar országhatár vonalát
nyugat felé eltolni.
Dr. László Antal
Kárpáti Piroska:

Üzenet Erdélyből
„Ez itt magyar föld, és az is marad,
Tiporják bár most idegen hadak,
Csaba mondája új erőre kél,
Segít a vihar és segít a szél,
Segít a tűz, a víz, a csillagok,
S mi nem leszünk mások, csak magyarok!”
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ŠKOLSKE VISTI

Korai még a tanév összegzéséről beszélni, hiszen a cikk írásakor hátravan az osztályozó értekezlet és még jó néhány program is. Így egy
kicsit másképp, adatok nélkül értékelem a történteket.
Mint minden évben, idén is hosszúra és fárasztóra sikeredett a
tanév. Programok, rendezvények tömkelege, melyek mellett persze a
tananyag elsajátítása és a nevelés is fontos szerepet tölt be. Felmerülhet
a kérdés: ha sok, akkor miért kell mindenhol ott lennünk?
Nos, napjainkban, amikor minden iskola gyermeklétszámmal küzd,
bizony szükség van változatos, színes programokra, amelyek segítségével be tudjuk bizonyítani, hogy egy kis iskola is tud tartalmat vinni
a hétköznapokba. S azt gondolom, a tartalom nem is maradt el.
Kirándulások, hagyományos, színvonalasnál színvonalasabb műsorok,
testvériskolai találkozó, kézművesdélután, gyereknap, kupa, madarak

és fák napja, tehetségnap, Grajam,
Agora-fesztivál, farsang, síelés, különböző versenyek és még sok-sok program, rendezvény színesítette a hétköznapokat.
A visszajelzések pozitívak – a
résztvevők minden alkalommal jól
érezték magukat, tudásukat, élményeiket bővítették a rendezvényeken.
Mindemellett vannak, aki még
tanulni sem felejtettek el közben. Ők
elégedetten veszik majd át az év végi
bizonyítványukat. A tanév során lustálkodó, a házi feladatot gyakran az
iskolában író gyerekek azonban legörbült szájjal távozhatnak majd a tanév
végén. Nekik csak annyit üzenünk az
újság sorain keresztül, amit már több
ezerszer hallottak: Nem az iskolának,
hanem az életnek tanulsz!
Érdemes átgondolnotok, hogy életetek hátralevő 40–50 évében mit szeretnétek csinálni. Ennek eléréséhez
azonban szükséges az alapismeretek
megszerzése. Nincs szükség tudatlan,
buta mérnökökre, ápolókra, fodrászokra, vagy éppen sportolókra.
Legyél te, aki kitűnsz a tehetségeddel, tudásoddal és intelligenciáddal!
Bármelyiket birtokolod, soha nem vehetik el tõled! Több felnõtt meg-

osztotta már tapasztalatait arról is, hogy az iskolás évek alatt mennyivel könnyebb tanulni, mint munka vagy család mellett. Higgyetek
nekik!
És még néhány jó tanács: Örülj, ha a szüleid mindent megadnak,
de ne élj vissza vele! Ne legyen természetes, hogy kifizetnek mindent,
hogy jól érezhesd magad. Ők ezért keményen dolgoznak. Ha elhagyod
a pénztárcádat, akkor is aggódjál, ha „csak” egy ezres van benne! Nem

ISKOLAI HÍREK
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lesz mindig mögötted valaki, aki utánad viszi.
Becsüld meg, amid van, és legyél hálás érte!
Soha ne felejtsd el a varázsszavakat:
kérem-, köszönöm-, bocsánat.
A nyár legyen a kikapcsolódás, a pihenés
időszaka, hogy majd szeptembertől mindenki
az új tervekkel, energiával tudjon nekiállni a
munkának. Az elballagó nyolcadikosok érezzék jól magukat új iskolájukban, s ha szükségét
látják, bátran keressenek minket segítségért, jó
tanácsért.
Valamennyi diáknak, pedagógusnak, dolgozónak és minden szülőnek kellemes pihenést, sok élményt kívánok.
Paukovitsné Horváth Edit
igazgató

Kviz iz hrvatske povijesti 2017.
Na inicijativu predsjednika HDS-a Ivana Gugana, te generalne konzulice RH u Pečuhu gđe Vesne Haluge su nas ove godine pozvali na
natjecanje iz povijesti u Područnu školu Bakovčice.
Materijal za pripremu nam je poslao učitelj škole ujedno i glavni
organizator programa, Radovan Knezević. Bilo je više stotina pitanja
s kojima su se naši učenici upoznali pomoću naše nastavnice povijesti,
Jutke Dezso. Izabrani tim je bio jako oduševljen i jako marljivo su se
pripremili. Moramo priznati da nije bilo lako – neke podatke su već
učili iz povijesti ili hrvatskog narodopisa, ali bilo je i novih informacija.
Od domaćina programa smo saznali da ovo natjecanje organiziraju
već 20 godina. Cilj im je bilo s jedne strane da čim dublje upoznaju
djeca hrvatsku povijest, a s druge strane je bilo važno da se upoznaju
da se druže. Na početku je to bilo mjesno, za tim regionalno, poslije
toga državno natjecanje. Prije 1o godina su proširili sve ovo pa su
pozvali razne različite škole iz cijele Europe. Tako smo ovaj puta dobili
mogućnost i mi, kao jedina škola iz Mađarske. Osim naše ekipe su
došli učenici iz Bugarske, Slovenije, te su se natjecali dvije škole iz
Hrvatske. Članovi ocijenjivačkog suda su bili profesori povijesti.
Svaka grupa je morala odgovoriti na 15 pitanja od tih više stotina
naučenih.

Foto: Timea Horvat

S rezultatom smo jako zadovoljni: naša ekipa je osvojila 2. mjesto,
na koje smo jako ponosni. Zahvalni smo svakome tko nam je omogućio naše sudjelovanje, jer smo puno naučuli pa smo se obogatili i s
novim doživljajima. Čestitamo našim učenicima Sabini Bardics,
Patriciji Kelemen, Zoranu Gargeru i Marku Handleru te njihovoj nastavnici Jutki Dezso.
Edita Horvath-Pauković
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ÓVODAI HÍREK – VISTI ČUVARNICE

Véget ért a 2016/2017-es óvodai nevelési év, amelyben az előzőekhez
hasonlóan számos programot szerveztünk vagy vettünk részt helyi
rendezvényeken, melyek a gyerekeket pozitív élményekkel gazdagították. Gondolok itt a szüreti felvonulásra, a Mikulás és karácsonyi
ünnepségekre, a farsangi mulatságra a kultúrotthonban és az óvodában, az adventi vásárra, a karácsonyi készülődésre, az anyák napjára,
a bábelőadásokra és Zenemanó koncertekre.
Fotó: Teklits Tamás

Minden gyermek külön kis világegyetem, nincs köztük két egyforma, s valóságos csoda látni, ahogy nőnek, látni, mint lesznek egyre
önállóbbak: saját vicceket találnak ki, bűbájos történeteket mesélnek
nekünk, bátrak és kezdeményezőkészek, s egyszer csak azon kapjuk
magunkat, hogy már ki is nőtték a mi kis óvodánkat, s az iskolába
készülődnek.
A ránk bízott gyermekek készségeit és képességeit különböző foglalkozási ágakon keresztül próbáltuk sokoldalúan fejleszteni. Nagyon
jó látni, hogy az év során a gyerekek mennyire ügyesek, okosak lettek.
Jó érzés számunkra, hogy sikerült megszerettetni velük a mozgást, az
éneklést, a mesélést, a rajzolást, a verselést, a számolást.
A 2016/2017-es nevelési évről is elmondhatom, hogy kapcsolattartásunk a községben működő intézményekkel és partnereinkkel jó
volt.
Az IKSZT által lehetőségünk nyílt helyi bábelőadások megtekintésére, az általános iskolában a szeptemberben első osztályba indulók
nyílt napon vehettek részt, ismerkedve az iskolai élettel és a rájuk váró
feladatokkal. Ebben a nevelési évben is lehetőség nyílt fejlesztő és
logopédiai foglalkozásokra, melyet a szülők igénybe is vettek gyermekük fejlődése érdekében. Köszönet ezért Kriston Barbara logopédusnak. Gyermekeink heti egy alkalommal játékos hittan órán vehettek
részt, betekintést nyerve a katolikus vallásba. Köszönet érte Tamás
atyának, akit a gyerekek mindig nagy örömmel fogadtak.
Szeretném megköszönni a szentpéterfai horvát nemzetiségi önkormányzat karácsonyi támogatását és a Nyugati Szél Motoros Egyesületet támogatását a karácsonyi ajándékok vásárlásához
Óvodánk az idén pályázott a Szentpéterfai Rétbirtokossághoz, és
100 000 Ft-ot nyert. A pénzt új csoportszobai szőnyegek vásárlására
fordítjuk.
Végül, de nem utolsósorban köszönet a fenntartó önkormányzatnak, hogy az óvoda működéséhez szükséges feltételeket biztosítják
és támogatják munkánkat.
Ismét elközelgett, eljött, int az óra búcsúzóra.

Óvodánkból 11 nagycsoportost indítottunk útra az iskola felé.
Név szerint:
Bödör Botond
Csiszár Kata
Elphons Cami
Henits Bálint
Henits Dávid
Ivácson Vivien
Mosolits Márkó
Németh Barnabás
Skrapits Helga
Szabó-Haklits Márk
Temmel Bence
A ballagó nagyok 2017. június 2-án búcsút vettek egymástól, a társaiktól, az óvó néniktől, a dajka néniktől, a konyhás néniktől és az
egész óvodai élettől.
Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat az iskolában, sok ötössel,
dicsérettel térjenek haza naponta. Bízunk benne, hogy az ovis évek
szép emlékként maradnak meg számukra, és mindig szeretettel gondolnak majd vissza ránk.
Bízom benne, hogy olyan nagy szeretettel idézik majd vissza ezt az
időszakot, mint mi, a szentpéterfai óvoda óvónői, dajkái és dolgozói.
Németh Gáborné
mb. óvodavezető

A HÁZIORVOS AJÁNLJA
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Intenzív
dohányos
(szenvedélybeteg) az, akinek az ébredéstől
számított egy órán belül rá kell
gyújtania, naponta minimum
10–15 szál cigarettát szív el, a
leszokási kísérlet során megvonási
tünetek jelentkeznek, valamint
erős sóvárgást érez a cigaretta
iránt.
Az unalomig beszéltek, írtak
már a dohányzás egészségkárosító
hatásairól, ám úgy tűnik, hogy a
legtöbb dohányost nemigen hatják
meg az életének megrövidüléséről
szóló érvek.
Megpróbálom más megközelítésbe helyezni a dolgot, talán
segít megfontolásra késztetni az
átlagosnál többen és többet
dohányzó szentpéterfai embereket.
Mi lenne más, ha abbahagynák a
dohányzást? Érdemes átgondolni!
Rövid időn belül tapasztalhatnák, hogy javul a vérkeringésük,
légúti megbetegedéseik. Megszűnhetnek az emésztési és a gyomorral
kapcsolatos más panaszaik, ezzel együtt a gyomorfekély veszélye minimálissá válik. Hosszabb dohányzásmentes idő elteltével a szívroham, a tüdőrák, a csontritkulás veszélye is lényegesen lecsökken.
A gége krónikus irritációjának megszűnésével a hangjuk is kellemesebbé válik. Felszabadultabban nevethetnek, mert fehérebbek lesznek
a fogaik, frissebb lesz a leheletük. Az anyagi vonzatokról nem is
kívánok bővebb említést tenni.
Ez csak egy rövid részlete a várható, remélhető változásoknak. Az
életminőségük és a velük élők életminősége is alapjaiban változik
meg, amiért valóban érdemes komoly erőfeszítéseket tenni. A leszokás
teljesítmény, a teljesítményt a környezetünk értékeli. Megnövelik
annak esélyét, hogy a példájukat látva gyermekeik soha ne dohányozzanak.
normalizálódik a vérnyomásuk, melegebbek lesznek a végtagjaik.
Vérük szénmonoxid – és nikotinszintjével arányosan jelentősen
csökken a szívinfarktus kockázata. A tüdő és a légutak kitisztulása teljesen megváltoztatja az ízlelésüket és a szaglásukat. Életre kelnek az
ízlelőbimbók, egy teljesen új ízvilágot ismernek meg, érezni fogják a
finom ételek valódi ízeit. Kifinomult szaglásuk megmutatja majd,
hogy a dohányzás másoknál milyen kellemetlen szagokkal jár.
A ruhájuk, a hajuk már nem lesz büdös cigarettaszagú. A fogíny
megbetegedései elmaradnak. Eltűnnek a légzési nehézségek, a köhögés, lényegesen javul a tüdőkapacitásuk. Könnyebben fognak
lélegezni, fizikai teljesítőképességük érzékelhetően nagyobb lesz.
Több energiát érznek, javul az életkedvük. Ritkábbak lesznek a felső
Nem elég egészségesnek lenni, annak is kell látszani! Sajnos a
leszokás nem könnyű dolog. Szakemberek hangsúlyozzák, hogy olyan
utat kell bejárnia a leszokni akarónak, mint amilyen a folyón történő
átkelés. A vízen sem lehet száraz lábbal átkelni, kisebb-nagyobb megpróbáltatások biztosan lesznek. Tegyék meg az első lépéseket! Ehhez
külső segítséget is igénybe lehet venni, egy javaslat a sok közül: telefonos leszokás-tanfolyam „Quitline”.
A program 6 alkalomból áll, alkalmanként kb. 20 perces beszélgetés képzett szakemberek bevonásával.
Az ingyenesen hívható zöldszám: 06 80 44 20 44
Füstmentes, egészséges, boldog életéveket kíván az Önök háziorvosa:
Dr. László Eszter
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Továbbra is folytatjuk kielégítő és színes munkánkat. Ahol csak kell
megjelenünk és segítünk, mindenkivel jó a kapcsolatunk. A pályázati
pénzt megkaptuk, záros határidőn belül a megpályázott dologra
használjuk fel, kulturális célra fordítjuk. Úgy tervezzük, hogy idén
több, rövid kirándulást szervezünk, színházbérletet váltunk, s a Szent
László év keretén belül több zarándokúton vennénk részt. Idei „nagy”
kirándulásunkra, a várvavárt szlovéniai orchideapark meglátogatására
50 személyes busszal indultunk, bízva abban, hogy sikerül feltölteni
„külsősökkel”, akik érdeklődnek az orchidea iránt. Végül 36 fő vett
részt a kiránduláson.
Június 2-án indultunk e varázslatos napra. Első úticélunk a lendvai
Vinárium, kilátótorony volt, ahonnan négy országra, Magyarországra,
Horvátországra, Szlovéniára és Ausztriára láthattunk rá. 240 lépcső
vezet fel a kilátóhoz, a merészebbek gyalog tették meg az utat, de a
többség természetesen lifttel ment fel a több mint 50 méteres magasságba. A kilátótól a Szent Katalin templomba mentünk, onnan pedig
elsétáltunk az esernyőmúzeumba, azután a Makovecz Imre tervezte
színházba látogattunk. A színház felé útbaejtettünk egy cukrászdát,
ahol finom fagyival vártak minket. Majd a bevásárlóközpont következett, ott egy kis szabad időt töltöttünk, vásárolgattunk. Ezután a
Radamos melleti erdőben megálltunk a Mária-fa búcsújáró helyen,
ahol 1947-ben jelent meg Mária egy Füle József nevű pásztornak. Itt
mécsest gyújtottunk és énekeltünk. Következő úticélunk az orchideapark volt. A körbevezetés során nem csak orchideát, hanem sok más
egzotikus növényt és fűszernövényt is láttunk. Majdnem mindenki
vásárolt orchideát, a belépő mellé pedig 1db kerámiakaspó volt az
ajándék. Így senki sem tért haza üres kézzel. Majd a Bakónaki-tó mel-

letti energiaparkot látogattuk meg. Délután 5
óra körül érkeztünk a borkóstolóval egybekötött vacsora helyszínére, a közeli Hancsik
tanyára, ahol Hancsik József és felesége, Edit
a tulajdonosok. József édesapja halála után
vette át a tanya vezetését. Nagyon finom
ételeket fogyasztottunk és finom borokat kóstoltunk. Mindenki nagyon jó érezte magát,
vidáman dalolgatva, a következő kirándulást
tervezgetve utaztunk hazafelé. Itt megragadjuk az alkalmat, hogy megköszönjük a
buszvezetőnek, Marics Tibornak és párjának,
Ibolyának az utazás lebonyolítását és az
idegenvezetést.
Június 5-én, hétfőn részt vettünk a trianoni
megemlékezésen, ahol budapesti művészek
tartottak előadást. Gyönyörű volt a műsor.
Majd szokásos havi foglalkozásunkat tartottuk
meg, ahol Skrapitsné Annuska 75. születésnapját ünnepeltük meg a családtagokkal és a
vendégművészekkel együtt. Jó kis „buli”
kerekedett ki ebből.
Június 12-én a 88. Ünnepi Könyvhét
keretén belül megrendezésre került a Croatica
kiadó két kötetének bemutatója a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Könyvtárban. Falunk szülöttje, Iszak Péter: Lét-tér-kép és Devecsery
László: A Manóvár lakói című kötetei kerültek bemutatásra. Több
szentpéterfai lakossal elmentünk az eseményre, mellyel nagy
meglepetést okoztunk Péternek. Ezúton is gratulálunk, sok sikert és
boldogságot kívánunk neki!

Várjuk a nyár további soron következő ünnepségeit, mint például a
PETNO- fesztivált és a tájház avatását.
A klub tagjai nevében: Henitsné Marianna
Fotó: Dr. László Antal
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indulni. Hazafelé jövet viszont nagy csalódás ért bennünket: A Pinkamindszent – Moschendorf határátkelőnél megállított minket egy
osztrák csendőr, és szotyolaköpködés közben gúnyosan közölte

Egyesületünk idén ünnepli fennállásának 120 éves jubileumát. A megemlékezési ceremónia május 20-án volt. Az esemény ünnepi szentmisével kezdődött a templom előtti téren, amelyet Richárd atya tartott.
Ezután a körmendi fúvószenekar indulóira mindenki a tűzoltószertárhoz vonult, ahol Richárd atya felszentelte az új tűzoltóautónkat.
Ezt a mozzanatot követték – Skrapits Evelin moderálásával – a köszöntő beszédek, amelyek között a Ljubicica kórus énekelt, a sza-

lagkötések alatt pedig a Koprive tamburazenekar játszott. Tagjaink
közül sokan kaptak kitüntetést, oklevelet, emléklapot, elismerve az
eddig végzett munkájukat az egyesületben. Fontos megjegyezni, hogy
van már egy arany, egy ezüst és egy bronz keresztünk is. Ezek magas
horvátországi kitüntetések, és személyre szólóan adják a tagoknak, de
végső soron az egyesület eredményességét is dicsérik. Az ünnepség
után estebéd következett a Pinka sörözőben, a napot pedig tűzoltóbál
zárta ugyanott, játszott a Chungam zenekar.
A visszajelzések szerint mindenki nagyon jól érezte
magát, pedig magas rangú vendégeink is voltak:
államtitkár, kormánymegbízott, megyei önkor mányzati elnök, tűzoltószövetségek magas elnökei,
vendégküldöttségek Horvátországból és Ausztriából, a szomszédos és távolabbi falvakból stb.
Egy illető megjegyezte: a legszebb tűzoltószertár
a miénk – pedig sokat látott már. A jubileumunk
kapcsán is szeretnénk köszönetet mondani minden
támogatásért mindenkinek, aki bármilyen módon
támogatott minket, amikor arra szükségünk volt.
Szeretnénk a létszámunkat növelni, de csak
olyanok jelentkezzenek, akik teljesíteni tudják az
elvárásokat, képesek elvégezni a tanfolyamokat,
mert ezek nélkül nem lehet egyenruhájuk és nem
vehetnek részt semmiféle bevetésen, illetve
versenyen.
Az idén megrendezett járási versenyen a fiaink
nagyon jól szerepeltek: 3. helyezést értek el, pedig
kölcsönmotorral mentünk, mert nekünk nincs.
Sajnos a lányok hiányos létszám miatt nem tudtak

velünk, hogy nem mehetünk át – a 3,5 tonna feletti súlyhatárra
hivatkozva. Rövid vitatkozás után átengedett bennünket, de közölte
velünk: ez volt az utolsó. És ha netán beavatkozásra lenne szükség egy
magyar településen, nem mehet majd át a tűzoltóautó? De akkor ők a
nagy kamionokkal, traktorokkal miért léphetik át a
határt felénk, végigdübörögve
a falvainkon, pedig korlátozó
tábla is van kint? És mi
életeket, javakat mentenénk,
ők pedig „csak” a földjeiket
művelik, felénk rövidítve az
utat. Szóval a lényeg: mi
akarunk, de nem tudunk majd
segíteni, mert egy szívtelen
szotyolás ember ezt megakadályozza, mivel lenézi a
magyar tűzoltókat.
E kellemetlen élmény ellenére is mindenkinek tűzmentes, szép nyarat kívánunk.
Nagyné Skrapits Mónika
Foto: Timea Horvat
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A Ljubičica kórus hírei

A tavasz és a nyárelő négy fellépést hozott a kórusnak.
Április 30-án Horvátlövőn volt a plébániánkhoz tartozó 6 falu
kórusainak találkozója. Ezek az alkalmak mindig meghittek, hiszen
évenként más-más helyszínen és új közönség előtt mutathatják be az
énekkarok a műsorukat, a hangverseny utáni agapékon pedig örömmel
beszélgetnek egymással a kórustagok. Idén a Ljubičica a fiatal
tamburások közreműködésével adta elő a műsorát. Köszönjük a segítségüket!
Május 20-án a helyi önkéntes tűzoltók ünnepelték fennállásuk 120.
évfordulóját. A megemlékező ünnepélyen a Koprive zenekarral
énekeltünk alkalomhoz illő dalokat. Természetesen nekik is köszönjük
a segítő közreműködésüket.
Május 28-án, a hónap utolsó vasárnapján volt a hősök napi
megemlékezés, amelyen a Ljubičica kóruson kívül a Koprive zenekar
is énekelt a hősökről egy horvát dalt, a 4. osztályos Paukovits Hanna
pedig mindenkit meglepett a műsort záró Magyarország című dalával.
Az alkalomhoz illő verseket idén Pintérné Julika, Skrapits Evelin és
Filipovits Rajmund adták elő ihletett tolmácsolásban.

Májusfa kitáncolás Szentpéterfán
Pünkösd előtti szombaton már
délelőtt sürgés-forgás volt Szentpéterfán a Pinka söröző háza táján.
Két nagy üstbe hullott a hagyma,
a marha- és sertéshús, a fűszerek és
minden a gulyás ízesítéséhez szükséges zöldségféle. Nagy vendéglátásra készült a söröző személyzete:
a délutáni programok résztvevői díjmentesen juthatnak majd a finom
falatokhoz. Kora délután nagy
dübörgéssel érkeztek meg a Nyugati
Szél Motoros Egyesület kétkerekű
csodajárművei. A zajra hamarosan –
többnyire szülői kísérettel – érkeztek
a falu legifjabb polgárai, hiszen
ígéretet kaptak arra, hogy utazhatnak egy fordulót a nem mindennapi
látványt mutató zajos járműveken,
és még jutalmul fagyizhatnak is
egyet. Pörögtek is a motorkerékpárok a bátor kis utasokkal,
mígnem néhányan idősebbek is kedvet kaptak a motorozáshoz, és
felkapaszkodtak az utasülésre. Közben a megéhezett motorosok és az
érkező falubeliek bírálat alá vették az elkészült sertés- és marhagulyást, és az elégedett arcok azt tükrözték, hogy elismerés illeti a
szakácsmestereket. Miután a gyomornedvek kellő mennyiségű
feladathoz jutottak, elkezdődött a délután fő attrakciója. Létra
támaszkodott a 20 méter magas májusfa derekához, amelyre
pányvákat kötöttek, hogy a zuhanást irányítani lehessen. Aztán a
közben érkezett tamburás zenészek által diktált ütemnek megfelelően
indult a fűrészelés. A műveletet tűzoltói segédlettel a helyi táncosok
és a Szentpéterfáért Alapítvány aktivistái végezték, és hamarosan az út
menti árok mellé feküdt az egy hónappal korábban felékesített májusfa. Aztán ének és zeneszó harsant, és tánc kezdődött – természetesen
a Szentpéterfán elmaradhatatlan horvát kóló. A hagyományoknak
megfelelően árverést is rendeztek a májusfára az ebben az évben
házasságra lépő vőlegények között. A szerencsés licitáló 5000 Ft-ért
használhatja fel a lakodalmi sátor erősítéséhez és ékesítéséhez.
Írta és fényképezte: Dr. László Antal

Foto: Timea Horvat
Június 17-én a PETNO-fesztivál keretében köszöntjük a Gradišće
táncegyüttest 65. születésnapja alkalmából. A folklórműsorban horvát
népdalcsokrot énekelünk a tamburások kíséretével.
A kórus munkájában ezután nyári szünet következik, hogy ősszel
újult erővel kezdhessük a következő évadot.
Kocsis Jolán
karezető
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Devecseri László és Iszak Péter
könyvbemutatója Szombathelyen

A nyár eleji késő délutánon nagyrészt szentpéterfai emberekkel telt
meg zsúfolásig a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár negyedik
emeleti bemutatóterme. Két szerző könyvbemutatójára érkeztek az
érdeklődők az áthevült padlástéri helyiségbe, és mindenki megfeledkezett a hőségről, amint a könyvtár igazgatójának, valamint a
Croatica Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának köszöntője és a
szentpéterfai Koprive tamburazenekar hangulatteremtő zeneszáma
után a két szerző, Devecsery László és Iszak Péter kezdtek vallani
arról, hogy miért vetették papírra gondolataikat, kihez, kiről szólnak a
mesék, a versek, és miért közösen tartják ezt a bemutatást. A két

alkotót a barátságon kívül a horvát nyelvű közösség köti össze,
Devecsery László „A Manóvár lakói” című illusztrációkkal bőven
ellátott, leginkább az ovisoknak, de a nosztalgiázó felnőtteknek is írt
mesekönyve tükörfordításban magyar és horvát nyelven szól az
olvasókhoz, hallgatókhoz. A Croatica Kiadónak több év óta jelennek
meg a horvát-magyar kétnyelvű „nagymama – unoka” jeligével
született meséket tartalmazó kiadványai azzal a szándékkal, hogy a
nyelvet még ismerő idősebb korosztály együtt élvezze majd a gyermekekkel, akik így közelebb kerülnek a már kevésbé használt
anyanyelv szépségeihez.
Iszak Péter, a hányatott sorsú – szüleit szinte gyermekkorban
elvesztő fiatalember – saját szavai szerint „az életet élvező, szárnyait
bontogató versíró palánta” első bemutatkozása a LÉT-TÉR-KÉP című
verses kiskötet néhol keserű, lelki vívódásokat tükröző, másutt az
alkotónak az élet kínálta örömöket taglaló sziporkázó verssorokkal.
A kötet a szerző életrajzi térképe, egyben egy általánosított tükörkép,
amelynek leírásaiban az olvasó önmaga sorsát is megláthatja. A szerzők beszélgető vallomásainak keretében Jámbor Nándor színművész
egy-egy vers előadásával segített érzékeltetni a mondanivaló mélységeit.
A Croatica Kiadó és Devecsery László támogatása mellett Iszak
Péter színre lépésében jelentős támogatást nyújtott a Szentpéterfáért
Alapítvány, a szentpéterfai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat,
valamint az illusztrációkat készítő szintén szentpéterfai Timár Anna
Zorica, aki arról gondoskodott, hogy a magvas gondolatok szárnyra
kapjanak, és tekintetet vonzó szép kötésben jelenjenek meg.
Írta és fényképezte: Dr. László Antal
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Mielőtt csupán a nagytemplomi beruházásra gondolnánk,
szeretném leszögezni és az egyházközség valamint a magam, a község
plébánosa nevében is megköszönni a pünkösdvasárnapi perselyadományokat, amely során 855 500 Ft gyűlt össze az itt élők
jóvoltából a nagytemplom felújítására. Emellett eddig 235 000 Ft-ot
személyesen hoztak be a plébániára. Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma – pályázat útján – 4 millió Ft-tal, a helyi önkormányzat
2 millió Ft-tal, a helyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat pedig 200
000 Ft-tal támogatja a munkálatokat, amelyek előreláthatóan 11–12
millió Ft-ba fognak kerülni. Köszönet a vállalkozóknak is, akik
méltányosságot gyakoroltak az árajánlatok frissítésénél. A tengeren
túlról is utaltak a plébánia bankszámlájára (a cikk leadásáig 153 000
Ft értékben). S tudom, hogy voltak olyanok is, akik nem járnak templomba, mégis vették a fáradságot, s szomszédjukkal vagy rokonukkal
elküldték a saját felajánlásukat az aznapi perselybe, hiszen a nagytemplom minden szentpéterfai számára közös szimbólum és meghatározó épület, amely összeköt bennünket, itt élőket és távolra
szakadtakat, hívőket és nem gyakorlókat.
2021-ben lesz a 800. évfordulója annak az írásos dokumentumnak,
amely említi a községet és annak templomát. A felújítás egyfajta
előkészület is egyben a 800. évforduló méltó megünneplésére. Ami
lapzártáig elkészült: a kereszt és a gömb 23.3/4 karátos laparannyal
való bevonása, a toronysüveg deszkázása és a szükséges kőművesmunkák. Folyamatban van a 4 díszkorsó tisztítása, a harangablakok
felújítása, kezelése, festése, valamint talán az újság megjelenésére
kezdetét veszi a rézfedés művelete is. Majd a villámhárító bekötése, a
torony festése, a cserepezési javítások következnek, és az állvány bontásával zárul a felújítás.
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De visszakanyarodva a köszönet után a címhez: tudjuk, hogy jó
néhány hiány vesz körül bennünket – anyagi, tárgyi jellegűek, valamint az érzelmek, személyek terén egyaránt. Vannak figyelemhiányos
gyerekek, hiányzik a jó és elérhető szakember, hiányzik egy kis darab
a napi munkánkból, vagy időhiány, hogy mindent elintézzünk,
elvégezzünk. Beszélünk paphiányról, szeretethiányos depressziós
emberekről, akik látszólag családban élnek, mégis magányosak, s
szenvednek attól, hogy senki nem veszi észre őket, senkinek nem
hiányoznának, csak egyfajta házi robot vagy cselédszerepük és feladatuk van. Vannak, akik haláluk után (is) hiányoznak szeretteiknek.
Hiányzik olykor vagy sokszor a jó szó, a hála, a megbecsülés és elismerés gesztusa. Hiányzik a kitartás, elköteleződés. Szó eshet a hívek
hiányáról, a vallását gyakorló, komolyan vevő, érte áldozatot is hozó
hiteles emberek hiányáról. Gyerekek hiányáról, mert minden más
fontosabb olykor. A szigor és következetesség hiányáról szülők,
nagyszülők részéről. Mert 1-1 dolognak, hiánynak több vetülete is
van, ami a kialakulásához és magához a hiányhoz vezet. A tisztelet
hiánya, a köszönet hiánya családon, közösségen belül. Sokáig lehetne
folytatni a felsorolást. A hit hiánya már az apostolok korában jelentkezett, s azóta újra és újra felbukkan. A Jó Isten hiányt nem teremtett,
sőt, ő bőségesen adott és ad újra és újra. Hinni és elköteleződni. Hisz
a hiányt vagy elfogadjuk, s együtt élünk vele beletörődötten, mondván
úgysem tudunk rajta változtatni, vagy megpróbáljuk a hiányt betölteni.
Felvesszük vele a küzdelmet, hogy a hiány megszűnjön, s ezáltal teljesebb legyen az életünk.
Így pünkösd után kérjük a Szentlelket, hogy ne hiányozzon
ajkunkról az imádság szava, ne hiányozzanak szívünkből a szeretet
érzelmei, ne hiányozzon belőlünk a lendület és kreativitás!

Foto: Horváth Krisztina

EGYHÁZI HÍREK
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Aktualitások a közelmúltból és a jövőből
– Június 10-én a szentpéterfai sportpálya adott otthont az egy- hittanosok számára hittantábor lesz Vasváron. Plébániánk 5 másik
házmegye középiskolás foci-tornájának. A helyiek csapata idén is az községéből 24 diák vesz részt rajta. A nardai Karitász napközis tábor
ezüstérmet szerezte meg. Köszönet a segédkezőknek, süteménnyel június 19 - augusztus 11. között fogadja az érdeklődő gyerekeket.
kedveskedőknek.
Előzetes jelentkezés szükséges a Karitásznál. A plébániánk területéről
- Június 18-án Úrnap volt. A sátrak készítőinek köszönet, és jelentkező gyerekek számára ingyenes a tábor.
bíztatom a szívesen segítőket, hogy a jövőben kapcsolódjanak be az
– Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén Kertesre a szoadott községrész előkészületi
kott módon lesznek gyalomunkálataiba. A szentmisét
gos zarándoklatok aznap, s
Foto: Timár Dániel
és körmenetet idén Heiter
előtte este is a szertartáRóbert Gottfried premontrei
sokra.
szerzetes pap vezette. Plé– Az augusztus 20-i,
bániánk többi községében is
kápolnabúcsúi szabadtéri
a szokott módon tartottuk
szentmisét követően idén is
meg az úrnapi körmeneteket
a kultúrház udvarán felállí(8.45 Pornóapáti; 10.00
tott sátorba várjuk a jeHorvátlövő, Narda, Vaskelenlevőket közös, jelképes
resztes).
áron árult ebédre és együtt– Június 24-én, szombalétre. Idén Szent István
ton plébániánk területéről 21
király ünnepe vasárnapra
(ebből 15 szentpéterfai)
esik.
jubiláns házaspárunk fo– Augusztus 23–26-a
gadta el az egyházmegye
között lesz az idei mainvitálását az idei jubiláns
riazelli gyalogos zaránházasok ünnepségére a szédoklat. Előzetesen jelentkesegyházba. Gratulálunk
kezzenek a plébánián (aug.
minden, idén kerek házassá10-ig) mind a gyalogos,
gi évfordulójukat ünneplő családnak!
mind az egynapos (pénteki) zarándokok, és azok is, akik szombaton
– Június 25-e, szentségimádási napunk napos napja idén vasár- autóbusszal szeretnének utazni.
napra esik. A 10 órai szentmisét a gradistyei horvátságot összefogó
– Augusztus 27-én, vasárnap a litániára várjuk az új elsősöket
Pax et Bonum 150 fős vegyeskara kíséri. A délutáni szentórákra, szüleikkel a hittanbeíratás végett.
szentséglátogatásra hívjuk és várjuk a híveket!
– Október 1-jére, vasárnapra van tervezve az egyházi tulajdonban
– Július 2-án, vasárnap tarjuk az idei „világi” búcsúnkat, a napos lévő alsó iskola melléképületéből amerikai adományból létrehozott
napján (június 29-én) pedig a szokásos Szent Péter és Szent Pál napi tájház avató ünnepsége. Köszönjük a munkálatokban közreműködő
megemlékezésünket. Július 2-án, a világi búcsú alkalmával lesz még valamennyi iparosnak és segítőnek a lelkiismeretes munkáját!
egyszer perselygyűjtés a nagytemplom tornyának felújításához.
– Október 1-6-a között lesz a plébániánk fatimai zarándoklata.
Köszönjük előre is nagylelkű adományaikat!
Idén 100. évfordulóját ünnepli a Mária-jelenés helyszíne. Plébániánk– Szabó Alajos nyugalmazott vaskeresztesi plébános, verbita szer- ról 43-an veszünk részt a zarándokúton.
zetes július 2-án, vasárnap tart gyémántmisét 16 órai kezdettel a
vaskeresztesi templomban. Pappá szentelésének 60. évfordulójára szeA nyáron, a szünidőben különösen is legyen gondunk az Istennel
rettetel hívjuk az érdeklődőket. Szintén július 2-án, vasárnap 15 órakor való kapcsolatunk elmélyítésére. Ehhez jó lehetőség a rendszeres
községünk szülőtte, Dr. Geosits István Klingenbachban ünnepli hétköznapi és vasárnapi szentmiselátogatás. A gyerekeket és
vasmiséjét (65. évfordulóját), melyre szeretettel hívja és várja a szent- szüleiket külön is buzdítom, hogy a nyári szünetben se hanyagolják el
péterfai híveket is.
lelki életük ápolását, az esetleges elmaradások pótlását, így legyen tel– Július 16-22. között lesz az idei imatábor. A helyszíne Ikervár. jes a vakáció.
Szentpéterfáról 20 diák jelentkezett. A felsőcsatári iskolában tanuló
Tamás atya

A nagytemplom látványterve
Készítette: Jávorházy Judit építészmérnök
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IZLET

Majális világörökségekkel
A Szentpéterfai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat évek óta májusra
tervezi azt a kirándulást, melynek célpontjai többnyire a tőlünk délre
eső országok, és a résztvevők egy meghosszabbított hétvége keretében
régi kapcsolatokat ápolnak, újakat kötnek, ismereteket gyarapítnak, és
mindenhova igazi majálishangulatot visznek magukkal. Idén az
útirány kissé megváltozott. A gradistyei horvátok Bécsben működő
klubjába tértek be először – amellyel a kapcsolat évtizedes múltra
tekint vissza –, és amely az itt élő horvátok számára egyszerre vendéglátóhely, horvát iskola és istentiszteletek helyszíne is. Örömmel és
szívesen fogadnak minden betérőt, a horvát nemzetiségű látogatókat
pedig természetesen megkülönböztetett szeretettel várják.
Reggeli és kávé után egy rögtönzött buszos városnézés, s a
Ring építészeti csodáinak mustrája után továbbindult a busz a
cseh főváros irányába.
A hosszú út pihenőit egy-egy nevezetesség megtekintésére használták ki. Ilyen volt a magyar vonatkozásokkal is
bíró Mikulov (Miklósvár) lépcsőinek megmászása és a séta a
Leichtenstein-Dietrichstein barokk várpalota ódon falai
között, valamint Kutna Hora városka – amelynek gazdagsága egykor Prágáéval is vetekedett – világörökségi nevezetességeként számon tartott katedrálisának és a sedleci
osszáriumnak a megtekintése. Utóbbi gyakorlatilag egy
római katolikus kápolna, amelynek berendezési tárgyait
mintegy negyvenezer emberi csontváz elemeinek művészi
elrendezésével alakították ki.
Az emberi test valamennyi csontját tartalmazó csontcsillár függ a koponyák láncolatával dekorált boltozat alatt.
A kápolna sarkaiban négy harangformára alakított
csonthalom, az egyik előtt csontokból formázott családi
címer, másutt a falon a mester aláírása és az alkotás éve
ugyancsak csontokból megformázva. Kissé vegyes érzelmekkel telítve ballagott vissza a csoport a buszhoz, de utazás

közben rövidesen ismét harsogó kacagással telt meg az utastér.
Sötétedés előtt érkezett meg a busz a Hotel Pivovár, egy sörgyár
épületéből kialakított szálloda parkolójába.
Másnap rövid prágai belvárosi kitérő után a Velke Popovicei Kozel
sörgyárban tett a csoport látogatást, ahol a legnépszerűbb cseh barna
sör készül. Az üzemben óránként indítanak útnak a világ számos
országába egy-egy kamiont a palackozott kellemesen karamellás,
édesen kesernyés ízű Kozel sörökkel. Aztán ismét Prága. A turisták az
eső ellenére tömegesen lepték el a Károly hidat, és szelfizve bámulták
a híd két oldalának szobrait. A Nepomuki Szent János szobornál sorok
álltak, hogy megsimogathassák a szobor lábát, mert a hiedelem szerint
aki ezt megteszi, annak teljesül a kívánsága, vagyis még visszatér
Prágába.

KIRÁNDULÁS

Az Óváros térre érve a tömeg éppen a városháza tornyát díszítő
asztronómiai óra rituális játékát figyelte. A hatalmas teret a gótika, a
reneszánsz, a barokk és a rokokó építménycsodái övezik, a tér közepén
pedig egy szoborcsoport van, melynek fő alakja Husz János.
A városnéző séta elvisz a Vencel térre, majd a Na Prikopen palotái
között a Lőportorony és a Vigadó irányába. Innen már csak néhány
lépés a hajóállomás, és a csoport egy sétahajó fedélzetén a Moldva
folyón hajózva a vízről is megcsodálhatja, amit a városnéző séta
közben látott. A hajóállomásról a közeli zsidó negyed felé vették az
irányt. A hajdani romokból párizsi mintára újjáépített városnegyed
már csak nyomokban őrzi a hajdani gettóban élők hovatartozását.
A Parizska sétány palotái között egy kedves hangulatú kisvendéglőben
költi el a csoport a vacsoráját, és tér vissza a szálláshelyre.
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A prágai program elképzelhetetlen a várnegyed,
az ezer esztendőn át épült Szent Vitus székesegyház
és a Hradzsin tér palotáinak megbámulása nélkül.
Egy délelőtt csak arra elegendő, hogy éppen
körülnézve kívülről csodálják meg a sok évszázados építkezésnek e remekeit. A várnegyed valamennyi látnivalóját csak hetek alatt lehetne alaposabban szemügyre venni. Megnézik a díszes őrségváltást a vár bejáratánál, elsétálnak az érseki palota,
a Toscana palota, az aranyművesek utcája és a
Schwarzenberg palota előtt, majd rövid pihenő
következik a Strahov monostornál. Egykor a
kolostor területén a szerzetesek sört főztek, ma a
Klasterni Pivovarban készült sörök Szent Norbert
nevét viselik. A technikai szüntetet a csoport egy
része a szent itallal való ismerkedésnek áldozza,
majd egy kitérővel hazafelé veszi a busz az irányt.
A kitérő pedig Cesky Krumlov világörökség
részévé nyilvánított vára. A Moldva folyó hurok
formájú kanyarulatának külső felén épült fel a vár, belső oldalán az
óváros, melyet a Moldva mint egy ékszerdobozt ékesítő ezüstlánc csillog körül. Páratlanul csodás természeti környezet, kanyargó utcácskák,
sikátorok, különlegesen színpompás, látványos épületek. Macskaköves utcák két oldalán kávézók, sörözők, ajándékboltok, tréfás cégérek
között visz az út a várnegyedbe, majd a várárok felett boltozatos, szobrokkal ékesített hídon át a kastélykertbe.

Aztán hazafelé. Csehországban még egy szakaszon a Moldva
folyó mellett kanyargott az út, de hamarosan Linz felett átért
Ausztriába, ahonnan autópályán vezetett csaknem a magyar határig.
Útközben elfogytak a tartalék sütemények, gyümölcslevek, miközben
azon elmélkedtünk, hányszor kellene még a látott helyekre visszatérni,
hogy mindent kicsit alaposabban megnézhessünk.
Írta és fényképezte: Dr. László Antal
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MOZAIK

Iszak Péter

Együtt
Dúdold el nekem,
mire vágyik a szíved.
És éld át velem…
Suttogj felém!
Ha egyedül lennél.
Csak kapaszkodj belém!
Mondd, mit szeretnél!
Ha reggel boldogan ébredek,
és egyszerű az élet.
És ha bármit kérhetek,
együtt minden szép lehet!
Tudd, hogy átölellek újra,
s mindig ott leszek neked!
Elsuttogom halkan,
hogy tudd és érezd…
Hozzád lépek lassan,
többé már nem kell félned!
Csak táncolj át velem,
még nagyon sok estét,
csak mosolyogj nekem,
és szeresd minden percét!
Szememben csillan,
a fény, mi benned él.
És tudom, hogy ez így jól van,
látlak, de a szívem beszél!
Iszak Péter első verseskötetének
itthoni bemutatója július 2‐án,
vasárnap délután 15.00 órától lesz
a szentpéterfai kultúrotthonban.

Za našu dicu ...

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

