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önkormányzati hírek
Pályázatok

Fotó: Filipovits Rajmund

Az egészségcentrum kialakítási munkálatai a végéhez közelednek, a tereprendezés és a költözés a napokban történik meg. A
kialakított rendelőkben barátságosabb és nyugodtabb, XXI. századi szintű környezetben várja a gyógyulni vágyókat, az egészségüket megőrizni akarókat a doktornő, a gyermekeket, várandósokat pedig a védőnő. A nyár folyamán megtörténik az
átköltözés, a rendelési hely változásáról folyamatosan tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot. Az ünnepélyes átadásra várhatóan
szeptember 30-án kerül sor egy egészségmegőrző rendezvény
keretében.
Megkezdődik a polgármesteri hivatal új helyre költöztetése,
hiszen az ősz folyamán indul az épület felújítása, de ezt megelőzően kiírásra kerül a közbeszerzés. A hivatal a volt orvosi rendelő és lakás épületébe (Alkotmány u. 105.) kerül. Az ügyélfogadás
változatlan időben, csak más helyen lesz. Az esetleges fennakadásokért más most a megértésüket kérjük.
A járdafelújítás a Bajcsy-Zsilinszky és a Kossuth utcában befejeződött. Az újabb pályázat keretében a Zrínyi, a Széchenyi és
a Petőfi utcák járdáinak felújítása került beadásra, az eredményről tájékoztatjuk Önöket.
A kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat keretében elkészült a temetőkapu, az urnafalra felkerültek a virágtartók és mécsesek,
felállították a kultúrház új kapuját, és a két gyaloghíd korlátja is
megújult összesen 1 600 000 forint értékben.
A nyári diákmunka-pályázaton ismét indult az önkormányzat. Idén 4 fő diákmunkást alkalmazhatunk 4 héten keresztül.

Felhívás
Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét a 12/2014. (VIII. 27.)
önkormányzati rendeletre, amely a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről rendelkezik.
Mindenkit fokozottan kérünk, hogy az ingatlanát tartsa
karban, az árkokat kaszálja, az iszapot tisztítsa ki. A kaszálás részben a villámáradások miatt, másrészt a parlagfű
eltávolítása miatt is elengedhetetlen. Amennyiben mégis az
önkormányzatra marad a magáningatlanok árkainak takarítása, mert felszólítás ellenére sem teljesítik, úgy ennek a költsége a tulajdonosra átterhelő, sőt a fenti rendelet értelmében
bírsággal is sújtható.
A parlagfű és egyéb allergén növények az allergiások életét
nehezítik meg. Külterületen a NÉBIH az illetékes, míg a belterületen a jegyző jár el. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
felszólítások kiküldése megkezdődött, amennyiben ennek ellenére sem kaszálják le a növényt, csak a bírságolás eszköze
marad. Mindenkit kérünk a parlagfű haladéktalan eltávolítására.
Ugyancsak fokozottan kérjük az ebek őrizetét. Aki kutyát
tart, úgy tegye, hogy mások testi épségét és nyugalmát az ne
zavarja. Amennyiben a kutya az utcákon kóborol és veszélyt
jelent, akkor intézkedünk annak elszállításáról, természetesen ennek költsége szintén átterhelésre kerül. A kutyasétáltatás csak pórázon, kiszámíthatatlan eb esetén kizárólag szájkosárral lehetséges. Mindenkit kérünk, hogy a kutyája után a
kutyapiszkot szedje fel.
A felújított járdák kapcsán szintén szeretnénk felhívni a figyelmet, a parkolás csak úgy történhet, hogy a gyalogosok
akadálytalan közlekedését biztosítsa a járdán, ellenkező esetben ez a magatartás is bírsággal sújtható.

Békemenet
Az idei évben is elindult a Békemenet, a tavalyihoz hasonlóan
mindhárom hónapban 1-1 hétig érkeznek a gyalogosok.
ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2018. július 23-tól a doktornő az új orvosi rendelőben rendel:
Szentpéterfa, Alkotmány u. 1. (volt határátkelőhely épülete).
Az orvosi rendelés időpontjai változatlanok.
Várjuk Önöket az új Egészségcentrumban!
Szentpéterfa Községi Önkormányzat

Személyi változások
A Pornóapáti Önkormányzati Hivatal Szentpéterfai Kirendeltségénél Kónyáné Schlaffer Mónika helyett Papp Laura látja el az igazgatási előadói feladatokat. Az anyakönyvi feladatokat továbbra is Kónyáné Mónika látja el előre egyeztetett
időpontban.

Köszönet

Tisztelt Szentpéterfai Rétbirtokosság!
Ezúton szeretnénk megköszönni anyagi hozzájárulásukat, amivel a Mariazellbe induló gyalogos zarándokokat támogatták.
Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!
Köszönettel: Mariazelli zarándokcsoport

visti samouprave
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Köszönetnyilvánítás

Anyakönyvi hírek

A települési önkormányzat köszönetét fejezi ki a helyi nemzetiségi önkormányzatnak és a tánccsoportnak a PETNO rendezvény magas színvonalú lebonyolításáért.
A települési önkormányzat aköszönetét fejezi ki a Szentpéterfai Óvoda és a Szentpéterfai Horvát–Magyar Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola gyermekeinek, tanulóinak, valamennyi
óvodapedagógusnak, munkatársnak, pedagógusnak a 2017/18.
nevelési évben és tanévben nyújtott segítségéért, a rendezvényeken történő részvételért, közreműködésért! A nyárra jó pihenést kívánunk!
Az önkormányzat szintén köszönetét fejezi ki Gaál Krisztina
helyi vállalkozónak és a Nyugati Szél Motoros Egyesületnek a
gyermeknap, valamint a kapcsolódó rendezvény lebonyolításáért, amely nagy sikert aratott a lakosság körében!
A Faluszépítők áldozatos munkájának köszönhetően a település virágai és növényei gyönyörűen pompáznak. Köszönjük!
Szentpéterfa Községi Önkormányzat köszönetét fejezi ki a
Szentpéterfai Sport Egyesületnek a színvonalas sportnap lebonyolításáért!
Köszönjük mindazok önkéntes munkáját, akik az új rendelő
takarításában, illetve a költöztetésben részt vesznek. Az utólagos parkosításhoz az önkormányzat szeretne társadalmi munkát
hirdetni, amelynek pontos időpontjáról tájékoztatjuk a lakosságot. Előzetesen Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármesternél lehet
jelentkezni.
dr. Gáspár Mónika
aljegyző

Születés:
Skrapits Erik és Rózsa Eszter Fanni első gyermeke, Molli
Sin Olivér és Skrapits Mirjana első gyermeke, Samu
Lőrincz Gergely Csaba és Boros Kitti Gabriella első gyermeke, Benett Gergely
Halálozás:
Jurasits Péter Pál
Kohuth János
Barilovits Vince
Tóth Gáborné szül. Péntek Mária
Németh István
Gerencsér Vince
Wágner Ferencné szül. Skrapits Zsuzsanna
Németh Lajosné szül. Weszelovits Cecília
Barilovits Pálné szül. Nagy Piroska
Házasság:
Lőrincz Gergely Csaba és Boros Kitti Gabriella

Véradás
Haklits Tamás
Kohuth Miklós
Varga Barnabás
Mersits Dávid
Haklits Anna
Temmel Miklós
Frányi István

Filipovits-Horváth Hajnalka
Horváth Attiláné
Geosits Rudolf
Timár Dusán
Filipovits Tamás
Neubauer Gergely

Fotó: Nagyné Skrapits Mónika

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
A szélsőséges időjárás miatt sokszor nem várt mennyiségű
eső esik, ezért az árkok nem bírják elvezetni a vizet. Sajnos
sokszor amiatt, hogy nincs kitisztítva a hídgyűrű, vagy hogy
össze van törve, esetleg tele van lekaszált fűvel. Ilyen esetben
hiába hívnak bennünket, hogy csináljunk valamit. Természetesen megpróbálunk segíteni, de nem a mi feladatunk rendet
tenni mások helyett!
Részt vettünk a Vadása-tavon a mentésben: homokzsákokat
hordtunk, támfalat építettünk, mert a két tó töltése elmozdult a sok csapadék miatt, így négy falu került veszélybe (a TV
is foglalkozott vele). Ilyenkor szívesen fogadjuk falunk lakóinak a segítségét is, nem kell, hogy tagjai legyenek a mentőcsoportnak, vagy a tűzoltó egyesületnek. Mivel a riasztás
nem napokkal előtte jön, azonnal indulni kell, csak a facebookon tudjuk elérni az embereket. Ezúton is köszönjük Filipovits Rajmund közreműködését, segítségét!
Idén egy versenyen sem tudtunk részt venni, mivel hiányos
a felszerelésünk, és nem kéregethetünk mindig kölcsön más
csapatoktól.
Jó pihenést a nyárra minden kedves szentpéterfai lakosnak!
Vigyázzanak a tűzzel a kerti partik során!
Szentpéterfai ÖTE
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Biztosan állítom, hogy mi ebben a tanévben sok-sok követ helyeztünk le, és remélem, érzékelhető, hogy a világ általunk is
épült, és tanultunk felelősen élni, felelősnek lenni a gondolatainkért, a szavainkért és tetteinkért.
Komoly munkát tudhatunk magunk mögött: terveztünk, küzdöttünk, izgultunk és örültünk a sikereinknek.
Ebben a tanévben 81 tanuló járt az iskolába, s a létszám tanév
végére –három diák elköltözése miatt – 78-ra csökkent. A napi
oktató-nevelőmunkát 12 főállású pedagógus, 4 óraadó, egy
gyógy
pedagógus, egy logopédus és egy gyógytornász látta el.
Munkánkat 1 iskolatitkár, 2 takarító és 1 karbantartó segítette.
A tanév végén Skrapits Jánosné, Luca néni, az alsó iskola takarítója nyugdíjba vonult, helyét Márica néni vette át.
Kívánjuk Luca néninek, hogy a nyugdíjas éveket jó egészségben
töltse.

Fotó: Paukovitsné Horváth Edit

„Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez,
a világot építi tovább” – mondta Antoine de Saint-
Exupéry.

A Vasivíz rajzpályázaton különdíjat kapott Palkovics Lili.
A Nakovich szépkiejtési és szavalóversenyen részt vett Barilovits Luca, Gombás Márton (II.hely), Handler Danica (I. hely),
Szeptemberben, amikor megkezdődött ez a tanév, még Varga Damján, Paukovits Hanna, Suborics Zora (III. hely), Kiss
mindenki nagy lelkesedéssel, új tervekkel indult. Visszate- Manuel (III. hely), Perjési Nóra (különdíj), Temmel Nikolina, Bökintve elmondhatjuk, hogy minden nap adott új feladatot és ho- dör Botond, Kincses Bence, Kovács Levente (II. hely).
zott szép eredményeket is. A legtöbb teendője az első osztályos
Az Agora fesztiválon Sárközi Levente éneklésben és versmonkisdiákjainknak és az elballagott nyolcadikosoknak volt. Az el- dásban indult, tamburásaink pedig együttesükkel az I. helyen
sősök mindannyian megtanultak írni, olvasni, számolni, úszni. végeztek.
Sokan közülük dicséretesen. Csak így tovább!
Az Europa, moja domovina című nemzetközi történelemverBüszkék vagyunk mind a 11 elballagó diákra, hiszen egytől- senyen (Horvátország, Bakovčica) 3. helyen végzett iskolánk
egyig sikeres tanévet zártak. Négyen gimnáziumban, hárman csapata, amelynek tagjai Geosits Hanna, Horváth Borka, Bariloszakközépiskolában, négyen szakiskolában tanulnak tovább. Bí- vits Luca és Handler Danica voltak.
zunk benne, hogy sikeresen megállják majd helyüket.
A Lovásziban megrendezett dunántúli regionális történelemA tanulmányi eredményekből kiderül, hogy sikeres tanévet versenyre több írásbeli forduló után jutottak be diákjaink. Csonzárunk. Harminchat tanulónk szerezte meg a 100 db ötös osz- ka Lili, Máté Bettina, Gombás Márton, Geosits Gergő végül az
tályzatot: Geosits Márton (01.19.), Barilovits Luca, Paukovits előkelő 8. helyen végzett.
Norbert, Paukovits Hanna, Perjési Nóra, Perjési Levente, Geosits
A nagy háborús emlékév alkalmából rendezett szavalóverseHanna, Filipovits Dusán, Filipovits Dóra, Tóth Doroti, Dombi nyen Sárközi Levente képviselte iskolánkat.
Veronika, Skrapits Réka, Csonka Lili, Máté Bettina, Sárközi LeA Szentpéterfán megrendezett regionális horvát versenyen is
vente, Barilovits Ádám, Bödör Botond, Gáspár József, Völgyi Le- dobogós helyen végeztek diákjaink: Filipovits Dusán, Temmel
vente, Suborics Zora, Barilovits Luca (200), Gombás Máté, Sza- Mirko, Barilovits Ádám, Horváth András (ezüst minősítés),
bó- Haklits Márk, Henits Dávid, Temmel Bence, Henits Bálint, Temmel Nikolina, Filipovits Dóra, Geosits Hanna, Barilovits LúSkrapits Helga, Kincses Bence, Németh Zita, Temmel Nikolina, cia, Handler Danica (arany minősítés).
Pap Réka, Handler Danica, Geosits Gergő, Perjési Lili, Horváth
Büszkek vagyunk rátok, kedves diákok, hiszen kiemelkeBorka, Csiszár Boglárka
dő eredményeket értetek el a tanulásban, valamint a városi,
megyei, országos és nemzetközi versenyeken. Minden érem,
Ebben az évben is nagyon sok városi, városkörnyéki, me- serleg és oklevél azt bizonyítja, hogy ügyes, bátor, okos fiatalok
gyei és országos szintű versenyen vettek részt diákjaink:
vagytok.
Alsós tanulmányi verseny Bükön: Szabó- Haklits Márk, Bödör
Botond, Henits Bálint,Kincses Bence, Geosits Márton, Paukovits
Szeretném megköszönni a szülőknek az önfeláldozó segítséNorbert, Németh Zita, Perjési Nóra
get, amellyel segítették iskolánkat, támogatták a rendezvényeinA Pindúr-pandúr közlekedési versenyen Skrapits Helga, Ge- ket, a tanulmányi kirándulásokat, a sportversenyeinket. Segítetosits Márton, Kovács Gréta, Perjési Levente csapata a 4. helyen ték az iskola működését, szépítették a gyerekek környezetét,
végzett.
bekapcsolódtak az iskolai programjainkba.
a Gazdag Erzsi vers és mesemondó versenyen Csiszár BoglárKöszönöm valamennyi kollégámnak, munkatársamnak a tanka indult.
év során végzett munkáját, fáradozását, az önként vállalt többA Derkovits Gyula rajzversenyen Árva Luca különdíjat kapott. letfeladatokat, a nehéz körülményekben és a kritikus pillanatokSzámos sportverseny aktív résztvevői voltak tanulóink, és va- ban egymásnak nyújtott segítséget.
lamennyi alkalommal becsületesen megállták a helyüket: doboKívánom, hogy a nyár hozza el mindenkinek a megérdemelt
gós helyen végeztek röplabdában, kézilabdában és a Nemzetisé- pihenést, és találkozzunk újra szeptemberben!
gi Kupán is.
Paukovitsné Horváth Edit igazgató

ŠKOLSKE VISTI

Fotó: Horváth Krisztina

Na kraju školskoga lita umorno ali sa zadovoljstvom gledamo
najzad na naše rezultate. Gizdavi smo na one školare koji su
marljivo i pošteno učili cilo lito. Vidi se na njevim rezultatimapokupili su 100 petic (Luca čak i 200!). S tim su pokazali da se
more naučit sve što je potribno. Veselimo se da su bili aktivni i u
slobodnovremenskim programima.
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Ufamo se da te se naši osmaši dobro čutiti u novim školamanjima želimo da im bude sve tako kako su sanjali o srednjoškolskom žitku.
Posebno gratuliramo prvašima koji su svi lipo naučili čitati, pisati i računati. Cilj nam je da budu tako aktivni i marljivi i nadalje.
Kad pogledamo rezultate naticanja, posebno moremo biti
gizdavi na one koji su se u svojem slobodnom vrimenu pripremili na razna
naticanja iz hrvatskog jezika, povijesti,
recitiranja, itd.
Željimo vam da budete i nadalje vako
aktivni. Nekate zabit da nadarenost ne
more od vas nigdor ukrasti. To je vaše
bogatstvo, iskoristite ju.
Zahvaljujemo se i našim roditeljima
da su nas pratili i pomagali cilo lito.
Hvala Vam da ste došli na naše programe, hvala za povjerenje da ste nas po
iskali ako ste imali probleme. Neka
bude to tako i u buduće.
Željim vam svima lipe litnje dane, od
morite se i vidimo se krajem augustuša.
Edita Horvath-Pauković
ravnateljica

A temetésén hangzott el az igazgatónő alábbi
búcsúbeszéde:
Kedves Zsolt!
A múlt hét hétfője ugyanúgy indult, mint az összes eddigi. A
reggeli ébredés után készülődtünk az iskolába abban a tu
datban, hogy Zsolt kollégánk már úgyis ott van, hiszen ő az
ügyeletes. Fél 8 körül szoktál lejönni kis kuckódból, az infor
matika teremből, hogy üdvözöld a megérkező gyerekeket és
kollégákat. Aztán csengetéskor pontosan indultál órára.
Azonban ezen a hétfőn Te nem érkeztél meg. Nem sokkal a
csengőszó után viszont megérkezett a felfoghatatlan hír: az
iskolába jövet ragadt magával a váratlan és érthetetlen ha
lál. A tanáriban sápadtan, döbbenten és megrendülve fogad
ta mindenki a hírt: Micsoda?! Biztosan nem igaz! Lehetetlen!
Életerős, jókedvű, kiegyensúlyozott kolléga, aki mindig ügyelt
az egészségére. Nem lehet, hogy csak úgy meghal!
Ilyen és hasonló mondatok keringtek a levegőben. Aztán a
másik döbbenet a gyerekek, a tanítványok arcán: Felfogha
tatlan! De holnap már biztosan jön! És addig ki tartja majd
a matekot? – hangzott mindenfelől. Aztán jöttek a telefonok,
érdeklődések: Tényleg igaz? Sajnos igen.
Majd kikerült az idei tablóképed egy égő gyertya mellé a
zsibongóba, ami minden kételkedőben világossá tette: Zsolt
bácsi nem jön már többet matekot tanítani.
És előjöttek az emlékek: a péterfai iskolában eltöltött 29 év
alatt több mint 5 ezer alkalommal jöttél ki reggelente fele
ségeddel, Ágival együtt a munkahelyedre, ahol már a koráb
bi tanítványaid gyermekeit is oktattad, nevelted a matema

tika, a fizika és az informa
tika tudományára. A tablók
a falon, amelyekről tanár
ként és 7 alkalommal osz
tályfőnökként
mosolyogsz
olyan „Zsoltosan”. Eszünkbe
jutottak a tanulmányi ki
rándulások, ahová lelkesen
készültél minden évben.
Vagy a tantestületi kirándu
lások, amelynek a szervezé
sében szerettél közreműköd
ni.
Élvezted az életet – szeret
tél motorozni, de gyakran
jöttél biciklivel is dolgozni.
Szívesen sportoltál. Büszkén meséltél mindig a gyerekekről,
unokákról. Anna lányotok orvosi diplomája a családi sike
rek csúcsa volt. Az idei terveid is megvoltak – a hegy és a
szőlő legyen rendben, aztán jöhet a tengerpart és a pihenés.
De új célt is kitűztél magadnak – végre rászántad magad,
hogy ősszel repülőre ülj és meglátogasd Amerikában a leg
nagyobb fiút és családját.
De ezek már nem valósulhatnak meg – egy váratlan pilla
nat felülírta a vágyakat. Mint a repülőgép, elsuhant feletted
a halál, ami már nem fordítható vissza. A tanév végén sem
mondhatod már senkinek, hogy viszontlátásra. Búcsú nél
kül, gyorsan és váratlanul távoztál közülünk.
Megrendülten szembesültünk a ténnyel: egyetlen pillanat
alatt elmúlhat az élet. Előjel nélkül, az esély nélkül, hogy va
lamit még el tudjunk intézni, ami fontos volna – egyszerűen
elmúlik. A döbbenet még sokáig kíséri mindennapjainkat,
de a lényed jelen lesz.
Kedves Zsolt! Búcsúzom tőled iskolánk diákjai, a szülők és
valamennyi kolléga nevében!
Fotó: Horváth Krisztina

Május 7-én reggel munkába jövet
Szombathelyen tragikus hirtelenséggel
elhunyt Csiszár Zsolt, iskolánk tanára.
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óvodai hírek

A 2017/18-as nevelési év végéhez értünk, amely során számos programon
vehettek részt a gyerekek. Ezek mind pozitív élményekkel gazdagították őket.
Gondolok itt a szüreti felvonulásra, a
Mikulás- és karácsonyi ünnepségre, a
farsangi mulatságra a kultúrotthonban
és az óvodában, a húsvétra, az anyák
napjára, a bábelőadásokra. Utóbbiakat
az IKSZT szervezésében láthatták a gyerekek a kultúrotthonban, melye-

Fotók: Teklits Tamás

ket mindig élvezettel néztek meg. A ránk bízott gyermekek
készségeit és képességeit különböző foglalkozási ágakon keresztül próbáltuk sokoldalúan fejleszteni.
Június 8-án tartottuk hagyományos, évzáróval egybekötött
ballagási ünnepségünket. Idén a nevelési év végén 10 nagycsoportos vett búcsút óvodánktól.
Név szerint: Bezlay Dávid, Horváth Takács Krisztofer,
Kelemen Zsófia, Kohuth Antonija, Kundák Laura, Pataki
Jázmin, Soós Adrienn, Teklits Veronika, Tímár Bertold,
Zsarnay Marci.
Az évzáró napján két nyugdíjba vonult dolgozótól – Keschl
Józsefné Ica nénitől, és Timár Ferencné Marika nénitől – is
búcsút vettünk. Kívánjuk, hogy erőben, egészségben élvez-

7

Fotók: Teklits Tamás

VISTI ČUVARNICE

zék a nyugdíjas éveiket szeret
teik körében.
Június 18-án kirándultunk a
zalaszabari „Zobori kalandozóba”. A gyerekek nagyon élvezték
a kalandpark csúszdáit, hintáit,
játékait, élményekkel telve értek haza. Köszönjük az anyagi
támogatást, hogy a kirándulást
megszervezhettük.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülői szervezet és az
aktív szülők egész éves munkáját, anyagi támogatásukat.
Köszönet Kriston Barbara logopédusnak, aki lelkiismeretes
és odaadó munkájával segíti és fejleszti a rászoruló gyerekeket.
A középső és nagycsoportos gyerekek heti egy alkalommal
játékos hittanon vettek részt, betekintést nyerve a katolikus

vallásba. Köszönet érte Tamás atyának, akit a gyerekek mindig
nagy örömmel és szeretettel fogadtak.
Köszönet illeti a polgármester asszonyt és az önkormányzat
képviselő testületét, hogy biztosították az
óvoda zavartalan működését. Köszönet a
nemzetiségi önkormányzat elnök asszonyának és a képviselőknek az óvodának nyújtott
támogatásért.
Óvodánk az idén is adott be pályázatot a
Szentpéterfai Rétbirtokossághoz, melyen
90 000 Ft-ot nyertünk. A pénzt egy „Kneipp
taposó” kialakítására fordítjuk az udvaron.
Köszönet érte.
Köszönet illeti a Nyugati Szél Motoros
Egyesületet is, ők a karácsonyi ajándékok vásárlását támogatták.
Az óvoda nyári leállása 2018. július 23-tól
augusztus 20-ig tart.
Magam és az óvoda összes dolgozója nevében kívánok kellemes nyarat és jó pihenést!
Németh Gáborné
óvodavezető
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Fotó: Horváth Krisztina

– Június 2-án és 9-én a szentpéterfai sportpálya adott otthont
először a jáki esperesi kerület, ministránsfocijának, majd az egyházmegye középiskolás foci tornájának. A helyiek csapata idén
az ezüstérmet, a középiskolásoké pedig az aranyérmet szerezte
meg. Köszönet a segédkezőknek, süteménnyel kedveskedőknek.
– Június 3-án volt úrnapja. Köszönet a sátrak készítőinek és
minden segédkezőnek!
– Június 9-én Kőszegfalván került sor az 1. Egyházmegyei
Nemzetiségi Találkozóra. Az alkalomra autóbuszt indítottunk,
a hat falunkból 36-an vettek részt a nemzetiségi napon. Jövőre
Narda ad otthont ennek a rendezvénynek a püspök úr kérésére
2019. június 1-jén.
– Június 17–22. között az általános iskolából ballagó ministránsaink Olaszországba kirándultak, és egészen közelről láthatták Ferenc pápát.
– Június 24-én, vasárnap került sor Harangozó Vilmos kőszegi apát-plébános úr hálaadó aranymiséjére a nagytemplomban, ahol megköszöntük a Mindenhatónak Vilmos atya 50 éves
papi szolgálatát, helytállását. Reméljük, lesznek ismét olyan fiatalok községünk szülöttei közül, akik készek meghallani és követni Isten hívó szavát egyházi szolgálatra.
– Június 25-én szentségimádási napunk volt.
– Június 30-án Szelestéről, Richárd atya szülőfalujából érkeztek kirándulók, akik Nardától Szentpéterfáig végigjárták falvaink templomait, majd zárásként Szentpéterfán vettek részt
szentmisén.

Fotó: Timea Horvat

Aktualitások a közelmúltból és jövőből

– A nyári vakációban több diák részt vett, illetve vesz a nardai
plébánián lévő egyházmegyei karitász napközis táborában.
– Július 15–21. között lesz az idei imatábor. A helyszíne Ják.
26-an jelentkeztek.
– Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén Kertesen a
szokott módon lesznek a szentmisék és a gyalogos zarándoklatok aznap, s előtte este is a szertartások.
– Augusztus 19-én, vasárnap a litániára várjuk az új elsősöket
szüleikkel a hittanbeiratás végett.

– Az augusztus 20-i, kápolna búcsúi szabadtéri szentmisét
követően idén is a kultúrház udvarán felállított sátorba várjuk a
jelenlevőket közös, jelképes áron árult ebédre és együttlétre.
Idén 155 éves a kápolnánk. Terveink szerint a délután folyamán
lesz annak a könyvnek a bemutatója, ami a 2007-es plébániaegyesítés (6 nemzetiségi község 1 közös plébánia) óta eltelt 10 év
egyházi történéseit, eseményeit foglalja össze fényképekkel gazdagítva. A kápolna búcsúi perselyét a nagytemplom jövő évi csatornázási és tetőfelújítási munkálataira szedjük.
– Augusztus 26-án plébániánk horvát községei (Narda főszerepével) kapják meg egy évre a Mariazell-i Vándor Szűzanya
szobrát. A vasárnapi átadási ünnepre (szentmise, litánia) autóbuszokat indítunk. Buzdítjuk a híveket az előtte lévő 4 napos
gyalogos zarándoklatba való bekapcsolódásra is. Szentpéterfán
terveink szerint hamvazószerdától (2019. március 6.) április 28ig lesz a kegyszobor.
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Fotók: Timea Horvat

CRIKVENE VISTI

– Szeptember 9–15. között körutazás lesz Korzikára.
– Az alsó iskola melléképületéből tavaly kialakított és átadott
Értékek Háza (Hiža vridnosti) megtekintése, látogatása a lent
felsorolt személyek valamelyikével történő előzetes egyeztetés
után lehetséges, mivel állandó nyitva tartása nincs. Viszont
mind a helyiek, mind az ide érkező vendégek, rokonok, látogatók számára nyitva áll. Kulcsok Filipovits Imrénél, Skrapits
Lászlónál, Timárné Skrapits Annánál és a plébánián vannak.
A nyári szünidőben különösen is legyen gondunk az Istennel
való kapcsolatunk elmélyítésére. Ehhez jó lehetőség a rendszeres hétköznapi és vasárnapi szentmise látogatás. A gyerekeket, szüleiket külön is buzdítom, hogy a vakációban se hanyagolják el lelki életük ápolását, az esetleges elmaradások pótlását, így
legyen teljes a pihenés. Tartalmas nyári időszakot kívánva:
Tamás atya
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Tambura és fesztivál Szentpéterfán

Fotók: Dr. László Antal

A hazánk különböző területein élő horvátok zenei hagyományainak bemutatására alapozott, tavaly újjáélesztett PETNO fesztivál idei jelmondata: Tamburások zenéljetek! Miután Szentpéterfán éppen 40 év óta folyik
szervezett tamburaoktatás iskolai és más civil keretek
között, a találkozó programját e 40 év emlékeinek felelevenítésére, és a mai tamburás együttesek produkcióinak
bemutatására építették. Az eseményt megtisztelte jelenlétével az Országos Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Ivan Gugan, és nagy számban érkeztek
érdeklődők a környező horvátok lakta településekről is.

A negyven év történetének bemutatására készült DVD
felvételein örömmel ismerték fel önmagukat, régi barátaikat az együtt tamburázó hajdani ifjak. Színpadra
álltak azok az együttesek, amelyek a kilencvenes és az
ezredfordulót követő évek népszerű zenekarai voltak
szűkebb és tágabb környezetben egyaránt. A műsor a
tegnap, a ma és a holnap különös elegyítése volt. Az
ovisok nyitóműsorát követően egymást váltották a
régmúlt képei, együttesei, a tamburások korosabb társulásai, a Pinka Band régi és új változata, a jövő reménybeli tamburásai, az oroszlánkörmeiket már megmutatni képes, a Žgano nevet viselő ifjú titánok és az
Amerikát is körbe turnézó Koprive tamburazenekar.
Felléptek a műsorban az iskolások és a nagyok tánc�csoportjai, a műsort színesítették a Ljubičica kórus
énekszámai. A teltházas közönség együtt énekelte a
horvát slágereket a régi kedvencekkel, és vastapssal jutalmazta a valóban fesztiváli hangulatot teremtő
együtteseket. A rendezvény a horvátországi Gazde zenekar és a helyi Pinka Band közreműködésével hajnalig tartó bállal ért véget. A szentpéterfai gazdag kulturális élet hagyománnyá váló színfoltja a PETNO
fesztivál szervezői, a Gradisče Horvát Kulturális Egyesület és a Szentpéterfai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat ismét remeket alkottak.
Dr. László Antal

KULTURA
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PETNO 2018

Fotók: Timea Horvat

16. juniuša se opet napunila okolica kulturnoga doma. Mašini su letili gori-doli, a
mladi su bižali simo-tamo da na vrime
pripravan bude šator i kulturni dom za
ovolitašnji PETNO festival. Ćutilo se u
luftu da se ovde ništo važno zgoda.
I ov put smo se držali koncepcije, da u
jednom danu pružamo dvi različite mogućnosti za zabav. Program smo razbrali
na dva dile. U 18 uri se kulturni program
nutri ganul, na pozornici kulturnoga
doma, a od 21 uri je mužika prikzela glavnu ulogu u šatoru, za večernje druženje.
Moto ovolitašenjega kulturnoga programa je bil: Tamburaši guslajte! Kada
smo planirali program za 2018. lito čuda
smo se študirali, što neka bude glavna
tema. I kako smo gledali stare kipice prijašnjih PETNO festivalov, upamet smo
zeli da koliko generacijov tamburašev je
jur nastupilo na toj priredbi. Onda smo
izračunali, da je tambura jur već od 40 lit
nazočna kot instrument u Petrovom Selu,
zato ov put neka budu u centru programa
bivše i sadašnje tamburaške, muzičke
grupe iz sela. Znali smo da ne moru dojt
domon svi bivši kotrigi, zato smo za publiku pripravili kratke video filme, kadi su
se i oni mogli vidit i ćut, koji danas već
nisu aktivni na muzičkom polju.
Polag različni muzikantov u programu
su si pokazali svoje vrline i dica iz čuvarnice, školski tancoši i tamburaši, zor Ljubičice i naravno HKD Gradišće. Gosti,
koji su došli iz dalnjega, jako su zadovoljni
bili s onim što su vidli, nisu se znali čudit
kakove talentirane mlade ima ovo selo.
Ako su jur tamburaši bili u centru događajev, onda smo jur i za feštu pozvali legende tamburaške mužike iz Hrvatske,
Gazde. Polag njih je goste zabavljal i Pinka

Band sve do zore. Lipa, topla litnja noć je
bila, polag Gazdov je sigurno i to poticalo
ljude da u tako lipom broju dojdu na našu
priredbu.
Sve skupa moremo reć, da je PETNO
festival ovoga lita bil uspješan, da je Petrovom Selu i okolici potriban ov događaj,
ne smimo pustit da zopet zaspi ova tradicija.
aha
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Fotó: Timea Horvat

A februári alapítványi bál után 2 hónapos próbaidőszak következett, ezalatt felkészülhettünk a tavaszi szerepléseinkre.
Május 13-án Vaskeresztesen volt plébániánk egyházi kórustalálkozója. Minden énekkar 3 dallal léphetett fel, így mi is ennyi
számot énekeltünk. Szólózott Wágner-Kapitár Szabina, hangszeren kísért bennünket Filipovits Rajmund, Handler Andris és
Kohuth Miki. Köszönjük nekik a pozitív hozzáállásukat! A kórusok műsora között kétszer Richárd atya adott elő orgonán klas�szikus műveket, bebizonyítva, hogy nem csak nagyszerűen énekel, de a hangszert is jól kezeli. A hangverseny zárásául közös
számként – 3 nyelven – a Ti velik si! című dalt énekelte el a 6
kórus. Igazán felemelő élmény volt énekesnek és hallgatónak
egyaránt a sok torokból felhangzó szép egyházi mű.
Május 27-én itthon vettünk részt a hősök napi megemlékezésen, természetesen az alkalomhoz illő művekkel szerepelve. A
polgármester asszony figyelemre méltó beszédén és a koszorúzáson kívül az ünnepélyes hangulatot 3 hetedikes tanuló – Barilovits Lúcia, Gombás Márton, Sárközi Levente – ihletett szavalata is emelte.
Június 16-án a PETNO keretében a folklóresten gradistyei
horvát népdalokat adtunk elő a tamburások közreműködésével.
Ekkor léptünk fel először a legújabb ruhánkban, amelyet a meg-

Hor

szokott igényességével Móricz Márica varrt. Ezúton is még egyszer köszönjük áldozatos munkáját!
A nyári szünet előtt az utolsó szereplésünk július 7-én a szombathelyi horvát napon volt. A táncosokkal és a zenekarral közösen léptünk fel, s ezúttal dalmát dalokat énekeltünk.
Kocsis Jolán
karvezető
Fotó: Timea Horvat
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Fotók: Dr. László Antal

A Szentpéterfai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat az anyaországgal ápolt sokszínű kapcsolat részeként a hosszú hétvégén
látogatást szervezett Dalmácia világörökségekkel teli tengerparti városaiba.
Ellátogattak a Krka folyó fantasztikus látványt nyújtó vízeséseihez, a Visovac szigeti
kolostorhoz, ahol a csoportot fogadó szerzetes ismerősként üdvözölt mindenkit,
ugyanis járt már Szentpéterfán.
Másnap – vasárnap lévén – Trogir egyik
templomában szentmisén vettek részt, majd
az aprócska mesterséges szigeten fekvő óvárossal ismerkedtek. Az Adria gyöngyszemének tartott város főterén álló Szent Lőrinc
katedrális több magyar vonatkozással bír.
Építésének kezdeti időszakában a város a

magyar koronához tartozott, kincstárában őrzik a tatárjárás elől
1242-ben ide menekült IV. Béla király köpenyének egy darabját.
A következő állomás Dalmácia központja, az 1700 éves tradíciókkal büszkélkedő, fontos kikötőváros: Split. Leglátványosabb
turista-célpontja Diocletianus erődítménypalotája. A császár
305-ben épített luxuspalotája több mint 300 000 négyzetméternyi területet foglal el közvetlenül a tengerparton. A Szent Doimus székesegyház alatt a császár egykori mauzóleuma található.
A templom főkapuja felett két kőkoporsó a tatárok elől elmenekült IV. Béla magyar király két leányának, Katalinnak és Margitnak a földi maradványait őrzi. A császár életének utolsó éveiben
a korinthoszi oszlopokkal ékesített udvarban – a Peristiliumban
– fogadta a vendégeit.
A hosszabbított hétvége harmadik reggele a Krka folyó partján
fekvő Sibenik óvárosi sikátoraiban leli a szentpéterfai túrázókat.
A világörökség részét képező Szent Jakab katedrális felé igyekeznek, meg-megállva egy-egy jellegzetes épület előtt. A dóm a 15.
században épült – a gótika és a reneszánsz közötti átmenet időszakában. Dalmácia egyik legszebb és legnagyobb katedrálisa. A
Dóm térről a lépcső a tengerparti sétányra visz, és elhaladva az
Szent Barbara múzeum előtt a busszal Zadar felé vette a csoport
az irányt.

A jármű a Kopneni kapu előtt tette le utasait,
akik rövid sétával a Fórumra, Zadar ókori központi gyülekezőhelyére érkeztek. A téren elsőként szembetűnő látványosság a köríves, kétszintes, harangtorony nélküli Szent Donát templom.
A mellette álló harangtorony a zadari katedrálishoz tartozik. Az egykori Fórum romjai mellett
bazárok sorfala között sétáltak a tengerpartig,
felkeresve a tengeri orgonát. A tengeri orgona
mellett látták a „Nap köszöntése” elnevezésű óriási 22 méter átmérőjű napelemet, amely a napközben gyűjtött energiából éjszaka látványos
fényjátékot produkál. Valódi haszna azonban,
hogy Zadar északi területét elektromos árammal
látja el. Arra már a szentpéterfai csoportnak nem
volt lehetősége, hogy az éjszakai fényjátékban
gyönyörködhessék, mert egy jellegzetes horvát
borjúsült elfogyasztása után hazaindultak.
A kirándulók három napban sűrítve megcsodálhatták Dalmácia ékességeit, a Horvátországot
oly kedveltté tevő óvárosok fényesre koptatott kövezetű ódon
sikátorait, a fehér mészkőből épült díszes homlokzatú palotákat,
a csodás tereket, a gyönyörű faragásokkal ékesített katedrálisokat, a pálmákkal szegélyezett tengerparti sétányokat, és csónakok, yachtok, tengerjáró hajók sokaságát. Maradandó élmény
volt.
Dr. László Antal

Izlet u Sridnju Dalmaciju
Velika želja nam je bila da pogledamo znamenitosti najlipših gradov Sridnje Dalmacije, kot Split, Šibenik, Zadar,
Trogir i Nacionalni park Krka. Istina da su med putniki jur
skoro svi bili u ovom prelipom kraju, al privatno, prez pe
ljanja, tako da je ov izlet svim donesal čuda novosti, zanim
ljivosti. Naša voditeljica, Sandra iz Trogira nam je perfektno pokazala sve, što se moglo u tri dani pogledat. I
Gospodin Bog je bil milosrdan k nam, kad smo skroz jako
lipo vrime imali. Ufamo se da su se svi s lipimi doživljaji
vratili najzad u Pinčenu dragu!
Hrvatska samouprava
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Fotó: Timea Horvat
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Ismét Szentpéterfai Sportnap
A többek között a Szentpéterfai Rétbirtokosság és a Vas Megyei Közgyűlés által
is támogatott rendezvény már a 8. volt a
sorban. A hagyományoknak megfelelően
ismét az egész hétvégét felölelte sportnap: szombaton 14 különféle sportágban
tehették próbára tudásukat a szentpéterfai vagy péterfai kötődéssel bíró „sportemberek”, vasárnap pedig két emlékmérkőzésnek adott otthont az évek óta
folyamatos felújítás alatt álló szentpéterfai sporttelep. A horgászversenyt természetesen a Pinkán bonyolítottuk le. A
rendezvény sztárvendége a körmendi
kosárlabdázás egyik legendája, Trummer
Rudolf volt, aki az éremosztásnál segédkezett – igyekeztünk minőségi díjazásról
gondoskodni.
Jár a köszönet a sportnap támogatóinak, a segítőknek, bárkinek, aki csak egy
kicsit is hozzájárult rendezvényünk sikeréhez – nélkülük bizony már régen nem
tudnánk megrendezni a sportnapot.
Kiemelt támogatók:
Bartik Tibor/Bartik László
Szentpéterfai Rétbirtokosság
Szentpéterfa Önkormányzat
Vas Megyei Közgyűlés
Szombathelyi Szabadidősport
Szövetség
Sport 36 Sportfelszerelés és
Nagykereskedelem
Repeta Duó Bt./Dremmel Ákos
Magyar Snapszer Szövetség
Támogatók:
Arborétum Sportlétesítmény/Rezgő
Étterem
Art-Ko/Kovács Attila
Bolt/lányok
Croatica Kft./Horváth Csaba
Csungám zenekar
Danielo Pizzéria Körmend/Zsebe
Ferenc

Végeredmények:
Kispályás foci: 1. Aranycsapat (Garger
Martin, Udvardi Tamás, Wágner Richárd,
Hoós Bálint, Gaál Richárd, Páll Bence,
Wágner Kornél, Frányi Ádám), 2. Csezó
Team (Varga Barnabás, Balogh Zoltán,
Sákovits Zoltán, Mersits Dávid, Skrapits
Iván, Wágner Márton, Gaál Ádám), 3.
Haladás Szurkolói Kör (Soós Benjamin,
Németh Tamás, Bouti Tamás, Pálfi Miklós, Pezenhófer György, Márkus Szabolcs,
Jurasits András, Kovács Balázs, Keringer
Zsolt, Leidli Géza, Tóth László).
Különdíjak: Legjobb kapus: Sákovits
Zoltán (Cszo Team). Legjobb mezőnyjátékos: Gaál Richárd (Aranycsapat). Gólkirály: Varga Barnabás (Csezo Team).
11-es rúgás: Felnőtt: 1. Czirók Dávid.
Gyerek: 1. Pataki Bence, 2. Wágner Áron,
3. Gombás Máté.
Célbarúgás: Felnőtt: 1. Leidli Áron.
Gyerek: 1. Wágner Áron, 2. Horváth Mátyás, 3. Gombás Máté.

Egis Körmend
Falco KC Szombathely
Fenster Mester/Potzmann, Göllisz,
Taschler
Fritz László
Gaál Gyula
Galamb Csaba
Garger Malerei/Garger Zoltán
Haladás Szurkolói Kör
Harmuth család
Horgászok Szentpéterfa
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Szentpéterfa
Intersport
KLSE/Palotai Zoltán
Koprive zenekar
Korona Étterem Körmend/Horváth
Gyula
Mészáros Imre/kőfaragó
MLSZ Vas Megyei Igazgatóság
Németh Richárd

Horgászverseny: Felnőtt: 1. Jánny Benjamin (Elektromosok SHE) 920 gr, 2. Pataki Péter (Határőr SHE) 740 gr, 3. Jakab
Sándor (Határőr SHE) 700 gr. Gyerek: 1.
Pataki Kornél (Határőr SHE) 840 gr, 2.
Wágner Levente (Sárvíz-tavi HE) 800 gr,
3. Völgyi Levente (Elektromosok SHE) 760
gr. Női különdíjas: 1. Nagyné Skrapits
Mónika.
Íjászat: Felnőtt: 1. Góber Dávid, 2. Paukovits Róbert, 3. Garth Brudbeer. Női: 1.
Teklits Kornélia, 2. Jánny Ramóna, 3.
Windisch Krisztina. Gyerek: 1. Dombi
Márk, 2. Horváth Mátyás, 3. Paukovits
Lilla.
Lövészet: Férfi: 1. Vakok (Góber Dá
niel, Krizsán Gábor, Krizsánné Windisch
Helga), 2. Puntigamer (Nagy Ottó, Jánny
Benjamin, Paukovits Imre), 3. DPD (Dombi Márk, Pataki György, Dombi Csaba).
Női: 1. Mókuskák (Jánny Ramóna, Horváth Barbara, Paukovits-Szabó Bernadett), 2. Nagy durranás (Patakiné Kocsis

Nyugati Szél Motoros Egyesület
Palkovics Lajos/Temmel Emil
Papp Tamás
Pataki Gábor és családja
Pataki György
Pinka Söröző/Gaál Kriszti
Pláne Gasztroműhely Szombathely/
Dancsó Zoltán, Horváth Attila
Red Devils Körmend
Sopron Bank
Sporthorgász Egyesületek Vas
Megyei Szövetsége
Szentpéterfáért Alapítvány
Szombathely Önkormányzat
Szombathelyi Egyetemi SE
Szombathelyi Horvátok Egyesülete
Szombathelyi Kézilabda Klub és
Akadémia
Szombathelyi Swietelsky-Haladás VSE
Szentpéterfa ÖTE
Swietelsky-Haladás VSE/futsal

Tahin Péter
Takép 2000 Kft./id. Takács Ferenc
Tánccsoport
Temmel Péter
Timár és Társa Kft. Husqvarna/Timár
Ferenc
Trummerikum/Trummer Rudolf
TT Pink/ifj. Takács Ferenc
Varga Jenő
Vass László
Vas Megyei Kosárlabda Szövetség
Vas Népe
Veszelovits Péter
Wágner István
Windisch Roland és családja
Zékori Kft.
Zsennye Horgásztó
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sport

Anna, Zsoldos Edina, Kovácsné Kapitár
Petra). Legjobb egyéni: Férfi: Góber Dá
niel. Női: Zsoldos Edina.
Streetball: 1. Fakezűek (Balogh Zoltán,
Skrapits Dániel, Haklits Tamás, Filipovits
Róbert), 2. Udvardi Tamás Team (Gaál
Ádám, Varga Barnabás, Wágner Richárd), 3. Szotty (Juranovits Imre, Juranovits András, Jánny Tamás). Legjobb játékos: Juranovits Imre.
Tripladobás: Felnőtt: 1. Skrapits Dániel.
Büntetődobás: Gyerek: 1. Farkas Márton,
2. Völgyi Levente, 3. Vargovics András.
Darts: Férfi: 1. Dombi Csaba, 2. Földvárszki István, 3. Hoós Áron. Női: Jánny
Ramóna, 2. Wágner Zsófia, 3. Takács Alexandra. Gyerek: 1. Varga Krisztián, 2.
Garger Valentin, 3. gombás Márton.
Futás: Férfi (6 km): 1. Jurasits Martin,

Szentpéterfa és én
Mielőtt megosztanám gondolataimat a faluval,
bemutatkoznék azon olvasóknak, akik nem ismernek: Szakács Ádám – ismeretségi körökben
Szaki – vagyok, a helyi labdarúgócsapat ifiegyüttesének játékosa. Nyáron sodort az élet a
megyei elsőosztályban szereplő Egyházasrádóc
csapatától Péterfára. Bármennyire is szokatlan
lehet hallani egy „légiós” szájából – Körmendről
járok többnyire kerékpárral –, de nekem a szívemhez nőtt Petrovo Selo és a Pinka-völgye,
meg nem utolsósorban a közegről is elmondhatom mindezt. Korábban hallottam már erről a
környékről. Tudtam például, hogy Szentpéterfa
1923-ban elérte, hogy Magyarországhoz tartozhasson újra a horvát többségű magyar község.
Mihelyst kiderült, hogy a leghűségesebb község mezét viselhetem majd az elkövetkező
évadban – amire személy szerint büszke vagyok
–, olyannyira felkeltette érdeklődésem, hogy
utánanéztem néhány érdekességnek. Például
ismerem a falu történetét, tudom, hogy az itt
élő gradistyei horvátok 500 évvel ezelőtt költöztek a nyugati végekre, és kettős identitással ren-

2. Skrapits Olivér, 3. Zsarnai Attila. Női
(4 km): 1. Haklits Tamásné, 2. Jurasits Nikoletta. Gyerek (2 km): 1. Gombás Máté,
2. Wágner Áron, 3. Barilovits Ádám.
Csocsó: Felnőtt: 1. Skrapits Balázs-Varga Barnabás, 2. Udvardi Tamás-Németh
Attila. Gyerek: 1. Németh Zita-Temmel
Mirkó, 2. Kovács Levente-Geosits Márton.
Teqball: Felnőtt: 1. Mersits Dávid-Varga Barnabás, 2. Gaál Ádám-Hoós Bálint.
Gyerek: 1. Völgyi Levente-Paukovits Olivér, 2. Gombás Máté-Horváth Mátyás.
Snapszer: 1. Sütő Ferenc (Csákánydoroszló), 2. Vass László (Körmend), 3. Németh Gábor (Röjtökmuzsaj). Legjobb
szentpéterfai: Frányi Ádám.
Legsportosabb szentpéterfai: Völgyi
Levente.
Vasárnap a Bárdics Róbert emlékmér-

kőzésen a Haladás VSE NB I-es futsalcsapatával csaptunk össze, és udvarias házigazdaként 6-3-ra kikaptunk (gólszerzők:
Bárdics E., Kovács B., Keringer Zs., illetve
Gyenese 2, Hajmási 2, Sipos, Németh B.).
A Jánny Zoltán emlékére rendezett gálameccsen a szentpéterfai öregfiúk gárdája a Vasi Volán válogatottját fogadta, a
vendégek 3-0-ra nyertek (gólszerzők:
Csontos G., Gáspár Zs., Jánny R.). De természetesen egyik találkozón sem volt túl
nagy jelentősége az eredménynek.
Nehéz, sok munkát, szervezést, időt,
pénzt igényel egy ilyen rendezvény lebonyolítása. És csupán néhány emberre lehet számítani. Most fújunk egyet, aztán
jövőre megpróbálunk nekifutni a 9. Szentpéterfai Sportnapnak – bár az erő, a lendület azért fogy...
Tóth Gábor

delkeznek: hűségesek a hazához és megőrizték
horvát szokásrendjüket. Ezt tisztelem bennük
nagyon, és a falu kultúráját is. Számomra továbbá érdekesen fest az, hogy a kápolnában magyar, a kinti dombon álló nagytemplomban
horvát nyelven folyik a szentmise. Számomra
Szentpéterfa a hazaszeretet mintaköve! Kön�nyen be tudtam illeszkedni a sportegyesületbe,
és azt vettem észre, hogy közel egy hét elteltével már úgy jártam edzésekre, mintha mindig itt
rúgtam volna a bőrt. Aztán később a pályán kívül is jól kezdtem magam érezni, így a kisgyermeki lelkesedés fennmaradt, és izgatottan vártam azokat a napokat, melyeken Szentpéterfára
érkeztem. Észrevettem azt, hogy az itteni emberek közvetlenebbek szerintem, mint a környékbeli falvakban. Több kellemes sztorim is fűződik
már a településhez, melyek eszembe jutnak, ha
már a nevét meghallom. Törzshelyet is tudtam
magamnak választani: köszönöm szépen a Pinka sörözőnek a kedves kiszolgálást, egy korsó
szódát mindig el tudok nyugodtan, rutinosan
fogyasztani, ha 14 km-t megteszek Péterfára kerékpárral. Itt fel tudok töltekezni az előttem álló
útra. Ahányszor pályára léptem péterfai színek-

ben, mindig szívvel tettem. Vagy ha a kispadról
néztem a mérkőzéseket, együtt éltem a játékkal, többször hevesebb érzelmekkel töltve. Eddigi pályafutásom alatt ilyen közönséggel a focimeccseken még nem találkoztam: messze a
legsportszerűbb és legkulturáltabb szimpatizánsok itt, nálunk vannak a megyében. Ha kivetnivalójuk van a játékvezetők ítéleteivel, személyüket tiszteletben tartva teszik. Szép szezont
zártunk: a ifigárda 9., a felnőttegyüttes 5. lett. És
az utolsó bajnokin, mikor pályára léptem hazai
környezetben, tapsot kaptam a nézőktől. Ennek
magamban örültem, talán kisugárzik rólam a
lelkesedés, amiről fentebb már írtam. Ezért van
értelme sportolni, bármilyen tehetséggel. Lényeg a szív. Ha az nincs, semmi értelme. Itt játszani számomra egy életérzés! Elhangzott egy
mondat a kocsmában, miszerint régen láttak
ilyen embert, aki így rajong Péterfáért, pedig
sosem mondtam még ki. Úgy érzem, befogadtak a helyiek. Remélem, a péterfai „mystorim”
tovább íródik a jövőben…
Hajrá, Szentpéterfa! Hvala, Petrovo Selo!
Szakács Ádám
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