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KÍVÁNUNK!
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Pályázat
2017. december utolsó napjaiban értesült az önkormányzat arról, hogy az önkormányzat/ önkormányzati hivatal épületének energetikai megújítására 21 000 000 forint támogatásban
részesült Szentpéterfa. Természetesen ekkora összegből az épület teljes felújítása nem valósítható meg, ezért a pályázat benyújtásakor a testület úgy döntött, hogy a teljes felújításához hiányzó
összeget hozzáteszi. Jelenleg a meglévő tervek áttervezése és a
támogatási szerződés aláírásának előkészítő munkálatai folynak.
Ugyancsak decemberben utolsó napjaiban kapott értesítést
arról az önkormányzat, hogy a járda felújítása tárgyában első
körben elutasított pályázat a tartalék terhére 11 227 000 forint
támogatásban részesült. A Bajcsy-Zsilinszky utcai és Kossuth
utcai járda felújítása tavasszal az időjárás függvényében megindul, a munkálatokkal járó kellemetlenségekért előre is az elnézésüket és a türelmüket kérjük.
TOP pályázat keretében az egészségcentrum kialakítása a
volt határátkelő épületében megkezdődött, és folyamatosan újul
meg az épület az új funkciójának megfelelően.
A PANTÉR szervezete kiírta a pályázati felhívásokat, amelyben Szentpéterfa a Pinka menti településekkel közösen indulva
kerékpáros pihenőhely kialakítása tárgyában nyújt be pályázatot a „Pannon élmény”-program keretében. Sikeres pályázat esetén a Rákóczi utca bevezető szakasza parkterületének egy része
is megújulhat egy tájépítészmérnök terveinek megfelelően.
A Szentpéterfai Sportegyesület TAO pályázatához Szentpéterfa Községi Önkormányzat 1 224 000 forint összegben biztosítja az önerőt.

Kitüntetés
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesítette Filipovits Rajmundot, a szentpéterfai Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Művelődési Ház és Könyvtár kultúrfelelős munkatársát, a szentpéterfai
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat alelnökét, a horvát népzene
széles körű népszerűsítését szolgáló munkájáért, a magyarországi
horvát közösség érdekében végzett közéleti tevékenységéért.

Anyakönyvi hírek
Születés – akiket szívből köszöntünk:
Timár Patrik (2018. 01. 16.) –Timár János és Sass Hajnalka
2. gyermeke
Sunyovszki-Németh Emili (2018. 02. 09.) – Sunyovszki
Zsolt és Németh Adrienn 2. gyermeke
Tóth Izabella Anna (2018. 02. 16.) – Tóth Szabolcs és Horváth Erika 1. gyermeke
Paukovits Ágoston (2018. 02. 18.) – Paukovits András és
Szabó Bernadett 2. gyermeke
Eberhardt Gergő (2018. 03. 08.) – Eberhardt Péter és Skrapits Erzsébet 1. gyermeke
Haláleset – akitől búcsúzunk:
Fehér Sándor (2018. 01. 04.)
2018. január 25-én, csütörtökön állampolgári eskütételre került sor a hivatal épületében. Hivatalosan is magyar állampolgár lett, és esküjével megerősítette ezt Ivácson Vivien-Kincső.
Gratulálunk neki!

Óvoda:
Szentpéterfa Községi Önkormányzat a Szentpéterfai Óvoda
óvodavezetői álláshelyére 5 év időtartamra Németh Gábornét
nevezte ki.
Támogatások:
Tájékoztatjuk lakosságot, hogy a szociális ellátások kapcsán változás nincs, így továbbra is igénylehető a védőoltások támogatása. A rászorulók Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat felé fizetendő díját teljes egészében az
önkormányzat fizeti továbbra is.
Rövid, súlyos betegség után 64 éves korában Budapesten elhunyt Zámbó Katalin,
a Croatica Nonprofit Kft. munkatársa.
Hosszú éveken át, még nyugdíjba vonulása után is dolgozott a kiadó nyomdájában.
Sokrétű tevékenysége mellett a Petroviski Glasnik tördelője is volt. Mindig segítőkészen, időt,
energiát, fáradságot nem kímélve, elkötelezett pontossággal, odaadással végezte munkáját. Este
későn is hívhattuk problémáinkkal, éjt nappallá téve próbálta sorba rendezni az újság hasábjait.
Minden igyekezetével azon volt, hogy – bár gyakran határidőn túl, kapkodva küldtük át neki az
anyagokat – időben megjelenhessen a Petroviski Glasnik, hogy időben vehessék kézbe a szentpéterfaiak a hírmondót.
Kedves Kati! Mindig szeretettel fogunk emlékezni Rád! Nyugodjál békében!
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

visti samouprave
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Hrvatski veleposlanik u Petrovom Selu

Foto: Timea Horvat

Na poziv Hrvatske samouprave Petrovoga Sela 24. marciuša došal je u jednodnevni posjet prvi
čovjek Veleposlanstva Republike Hrvatske u Budimpešti, dr. Mladen Andrlić. Veleposlanik od novembera obavlja svoju dužnost u Ugarskoj. Kad su se kotrigi samouprave zadnji put našli s njim,
izrazil je želju da kani dojt u Petrovo Selo, kad je ur toliko lipoga čul o našem selu.
Mladena Andrlića je sprohodila i savjetnica veleposlanstva, Maja Rosenzweig Bajić. Kod kruglog
stola u kulturni dom bili su pozvani svi peljači naših ustanovov i kulturnih udrugov. Pri razgovoru
s veleposlanikom i savjetnicom pokazalo se da su otparti na sva naša pitanja, prosili su neka slobodno velimo ili pitamo sve to što nas muči u vezi hrvatsva, i ako moru, oni te rad pomoć u svakom pogledu.
Po obidu su se čez kratku šetnju upoznali s našim selom, domaćini su im pokazali novije spomenike kot spomen-kamen, križni put, globus, Hižo vridnosti, a naravno i naš stari simbol: veliku crikvu.
Otpodne su bili pozvani na kavu i peljači okolnih hrvatskih samoupravov, da se i s njimi najde
veleposlanik, da i njih posluša o rezultatima i o problemima. Po ovom ugodnom druženju Mladen
Andrlić se zafalil na pozivu, i konstatiral je, da se u Petrovom Selu i okolnim gradišćankim selima
marljivo dila, što se točno vidi i na ostvarenim rezultatima.
Andrija Handler

Vöröskeresztes hírek
Igaz, hogy lassan a húsvét közeleg, de kanyarodjuk vissza egypár gondolat erejéig a tavalyi év végéhez, a karácsonyi csomagokhoz. Ahogy az már hagyomány, a helyi vöröskereszt angyalkái munkába álltak, és közel 100 csomagot készítettek. A falu 70 év
feletti egyedülállóinak és házaspárjainak, valamint a tartósan fogyatékkal élőknek el is vitték a szerény kis csomagot. Mindez nem
jöhetett volna létre, ha nem lennének a támogatóink, akik anyagi hozzájárulásukkal segítették e nemes gesztust. Nagyon szépen
köszönjük, és bízunk benne, hogy a jövőben is számíthatunk rájuk! A csomagok széthordásánál mindig nagy az öröm mindkét
fél részéről, hiszen sajnos van olyan, akinek ez az egyetlen ajándék a karácsonyfa alatt szenteste.
2018. január 1-jétől változások léptek fel az egyesületi alapszabályban, így a tagdíj rendszerében is. A központi szabályozásnak
megfelelően a tagdíjak a következőképpen alakultak: ifjúsági: 500,- Ft/év, nyugdíjas: 600,- Ft/év, felnőtt: 1.000,- Ft/év. Ez alapján
keressük fel a helyi szervezet tagjait. Változás még, hogy aki nem szeretne tag lenni, nem elég, ha nem fizeti be a tagdíjat, „Egyesületi tagságról lemondó nyilatkozat”-ot kell kitöltenie és aláírnia. A formanyomtatvány Hogyáné Ildinél vagy annál a tagnál, aki
a tagdíjat szedi, elérhető. Új tag felvételénél is formanyomtatványt kell kitölteni. Bővebb tájékoztatást a helyi vöröskereszt vezetősége nyújt.
Változást hozott ez az év a véradásoknál is. Előre sajnos nem tudjuk a dátumokat. Mivel központosítani akartak a kevés véradói
létszám miatt, Ják és Pinkamindszent jött szóba, de mi ragaszkodtunk, hogy nálunk legyen a véradás. Ezért nem adtak pontos
tervdátumokat.
2018. március14-én 18 fő jelent meg vért adni, 14-en adhattak, a szigorú orvosi ellenőrzés 4 embert kiszűrt. A szokásunkhoz
híven megvendégeltük a véradókat. Bízunk benne, hogy legközelebb több fiatal is eljön.
Várjuk fiatal aktivistáinkat, hogy együtt tegyünk a jó érdekében falunkban!
A Helyi Vöröskereszt
alapszervezete
2018. április
Véradók névsora:
17-én, az esti mise után
Skrapits Péter, Filipovits Rajmund, Timár József, Kozma Rita, Filipovits Róbert, Wágtaggyűlést szervez
ner Csaba, Varga Barnabás, Pártli Péter, Kundák Gábor, Timár Dusán, Szabó Ákos,
a
kultúrházba,
amelyre hívja
Móricz Jenőné, Jurasits Zoltán, Skrapits Erik.
és várja a tagokat.
Köszönjük!
Wágner-Kapitár Szabina
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iskolai hírek

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.
Nem voltak könnyű helyzetben a 8. osztályosok, hiszen február közepéig jelentkezniük kellett a kiválasztott középiskolába. A végleges eredményt április végén tudjuk meg.
A farsangi karneválon idén is sok új ötletet láthattunk, remek
szórakozást nyújtott a vidám délután. A bevételt a tanulmányi
kirándulásra és jutalomkönyvekre fordítjuk.
A március 15-i megemlékezést ebben az évben a 7. osztály és
öt elsős közreműködésével tartottuk.
Tanulóink rendszeresen részt vettek különböző sportversenyeken. Kiváló eredményeket értek el röplabdából (fiúk – I. hely,
lányok – II. hely).
Örömmel fogadtuk a hírt, hogy a Vasivíz Zrt. rajzpályázatán
idén is díjazott lett Palkovics Lili.

Az Agora Fesztiválon idén is becsülettel helyt álltak tanulóink.
Paukovits Hanna modern dalt énekelt, Sárközi Levente népdallal és versmondással szerepelt. Tamburásaink I.
helyezést értek el.
A Derko rajzversenyen Perjési Levente és
Árva Luca vett részt, Luca különdíjat kapott.
Táncosaink és tamburásaink március 11-én
ötödik alkalommal vettek részt a Cvrčak (Tücsök) elnevezésű folklórfesztiválon, amelyet ezúttal Kópházán rendeztek meg.
Minden résztvevőnek és díjazottnak gratulálunk. Köszönjük nekik, hogy rajzaikkal, szerepléseikkel öregbítik iskolánk hírnevét. Felkészítő
tanáraiknak köszönjük a szakmai segítséget,
amellyel irányították őket.
Április utolsó hetében zajlik majd a zelinai
testvériskolai program, melyről külön számolunk be.
Paukovitsné Horváth Edit
igazgató

ŠKOLSKE VISTI
Novo lito nam vik donese nove zadaće- tako je bilo to i sada.
Najvažniji cilj je bil da svi imaju takve rezultate na kraju polugodišta kakve su željeli.
Na fašenjskom karnevalu smo se svi jako dobro čutili, veselo
smo proveli taj dan. Pineze što smo dobili ćemo potrošit na školski izlet i na knjige.
Jako smo gizdavi na one školare koji su bili nazočni na razna
naticanja, a posebno se veselimo rezultatima. Svakomu čestitamo.
Zadnji tajdan aprila putujemo u okviru naše prijateljske veze u
Donju Zelinu o kojemu ćemo posebno pisati.
Edita Horvath-Pauković
ravnateljica
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óvodai hírek

Túl vagyunk a 2017/2018-as nevelési év felén. Gyermeklétszámunk az év eleje óta emelkedik, hisz az elmúlt hónapokban a szeptemberi létszámunk 30 főről 35 főre nőtt.
5 kiscsoportos gyermek kezdte meg óvodás éveit. A gyermekek
szívesen járnak hozzánk, hisz családias, meghitt, bensőséges
környezetben nevelkednek.
Az óvodai élet számos új élményt tapasztalatot, ismeretet
nyújt. Az év során sok-sok ünnep, hagyomány részesei lehetnek
a gyerekek. Járt nálunk a Mikulás, vártuk a karácsonyt és készültünk a farsangi mulatságra is.
A farsangot a hagyományoknak megfelelően a kultúrházban
tartottuk, ahol egy szép és vidám műsor részesei lehettek a vendégek. Reméljük, hogy a résztvevőknek sikerült egy kellemes jó
hangulatú délutánt szerezni. Köszönjük szépen a résztvevők
anyagi támogatását, amit az óvodásokra fordítunk.
Húshagyó kedden az óvoda falai között tartottunk „bulizós”
farsangi mulatságot a gyermekek nagy örömére.
Gyermekeink az idei nevelési évben négy bábelőadáson vesznek részt a helyi IKSZT keretein belül a Mesebolt bábszínház
előadásában. Két színvonalas darabot láttak már a gyerekek,
amelyeket nagyon élveztek. Köszönet érte a szervezőknek!
Itt szeretnénk megragadni az alkalmat és megköszönni a Szülői Közösség egész éves anyagi támogatását, melyet a gyermekek
udvari és csoportszobai játékkészletének bővítésére fordítottunk.

VISTI ČUVARNICE
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Intézményünk az idei évben is benyújtotta pályázatát a Szentpéterfai Rétbirtokosság által kiírt lehetőségre. A pályázaton az
óvodai udvar fejlesztésére és könyves szekrény vásárlására pályáztunk.
2018. április 23-án és 24-én lesz lehetőség az új gyermekek
óvodai beíratására.
A beíratás helye: Szentpéterfai Óvoda Alkotmány u. 88.
A beíratás első napján április 23-án, hétfőn 10.00 órától nyílt
napot tartunk az új óvodások és szüleik részére, hogy egy kicsit
megismerjék óvodánk mindennapjait.
Minden kedves olvasónak kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
Németh Gáborné
óvodavezető

egyházi hírek
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Jézus 5 szent sebe
Ferenc pápa a nagyböjt folyamán azt kérte, hogy „fordítsuk tekintetünket a feszületre, amely nem dísztárgy, nem is ruházati kiegészítő, hanem egy szemlélendő és megértendő vallási jelkép. A megfeszített Jézus képében Isten Fia halálának titka, mint a legnagyobb
szeretetcselekedet tárul fel, mely az élet és az üdvösség forrása
minden kor emberének. Sebeiben nyertünk gyógyulást. Érdemes
elgondolkodni: én hogyan nézek a feszületre? Mint egy műtárgyra,
vizsgálgatom, hogy szép-e, vagy csúnya? Vagy belenézek, belépek
Jézus sebeibe, behatolok egészen a szívéig? Meglátom-e Isten misztériumát, aki a megsemmisítő halált is vállalja, akit megfeszítenek, mint egy rabszolgát, egy bűnözőt? Ne felejtsétek: nézni a feszületet, de belenézni a feszületbe! Van egy szép ájtatosság: a
Miatyánk elimádkozása mind az öt sebhelyre: amikor imádkozzuk a Miatyánkot, próbáljunk meg behatolni Jézus sebein keresztül egészen a szívéig. Ott megtanuljuk Krisztus titkának mélységes
bölcsességét, a kereszt mély bölcsességét. (…) A megtestesüléssel
Isten Fia a földre jött, de ez nem elég: meg is kell halnia, hogy kiváltsa az embereket a bűn szolgaságából, és hogy új, szeretetben
kiengesztelődött életet adjon nekik. Azt mondtam, hogy „kiváltsa
az embereket”, de nem csak általánosságban, hanem hogy kiváltson engem, téged, mindnyájunkat. Valamennyiünkért fizette ezt
az árat. Ez Krisztus titka. Menj Jézus sebeihez, lépj be, szemlélj!
Nézd Jézust, de belülről!”
Lássuk meg Jézus szívét, érezzük át az ő irántunk érzett személyes szeretetét!

Aktualitások a közelmúltból és jövőből:
– Február 11-én, a betegek világnapján a vasárnapi szentmisék
keretében plébániánk hívei közül többen felvették a szentkenetet.
– Február 16–19. között volt az idei sítábor a Maribor melletti
sípályán (Areh-Pohorje). Kicsik és nagyok, kezdők és haladók lelkes csoportja vállalkozott e téli sportra. Hóban nem volt hiány.
Vasárnap több családtag is elkirándult a helyszínre.
– A nagyheti szertartások rendje a szent három napon:
Nagycsütörtök, 19 óra, nagytemplom: az utolsó vacsora emlékmiséje (16.30 Horvátlövő, 17.00 Narda, 17.30 Pornóapáti,
18.00 Felsőcsatár, 19.00 Vaskeresztes).
Nagypéntek, 15 óra, nagytemplom: kereszthódolat, előtte 14
órától (lent az útkereszteződésnél gyülekezve) horvát imakönyvből közös keresztút. (Kereszthódolat szertarása plébániánk többi
községében: 16.30 Horvátlövő, 17.00 Narda, 17.30 Pornóapáti,
18.00 Felsőcsatár, 19.00 Vaskeresztes).
Nagyszombat, 19 óra, nagytemplom: nagyszombati liturgia és
körmenet. (14.00 Horvátlövő, 15.00 Narda, 16.30 Pornóapáti,
17.00 Vaskeresztes, 19.00 Felsőcsatár).
Húsvétvasárnap, 6 órakor a kápolnában ételszentelés. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a szokott módon vasárnapi miserend lesz.
– Nagyböjt péntekjein és vasárnapjain az iskolások közreműködésével imádkoztuk a keresztutat. Március 4-én plébániánkhoz tartozó községek híveivel együtt jártuk végig a keresztutat a
nagytemplomnál. A többi nagyböjti vasárnapon az imádságról,
illetve a szentgyónásról hallgathattak előadást az érdeklődők a
kápolnában a keresztút után.

– A Talentumok együttes az idén újra előadta a Rockpassiót
Szentpéterfán is, emellett Szombathelyen a székesegyházban, Újperintben és Ikerváron léptek fel. Köszönjük a tagoknak a lelki
többletet, amit az ünnepre való felkészüléshez adtak!
– A tavaly augusztus 20-i perselygyűjtésből és hozzátett adományokból, valamint plébániai önerőből húsvét után befejeződik
a kápolna üvegablakainak cseréje, felújítása.
– Az Emberi Erők Minisztériuma pályázatán 800 000 Ft-ot
nyert plébániánk az alsó iskola hátsó udvarának rendezésére (régi
kerítés cseréje, új focikapuk). Szintén a kormány döntése értelmében 4 másik sikeres pályázatot is magunkénak tudhat plébániánk:
Felsőcsatáron a templomtorony felújítására (7 832 489 Ft), Kisnardán szintén a templomtorony felújítására (7 965 000 Ft), Pornóapátiban a plébániaépület tetőcseréjére (8 056 325 Ft), Vaskeresztesen pedig a XVIII. századi, a környéken egyedülálló Szentháromság szobor restaurálására (11 425 987 Ft) nyertünk pénzt.
Ezenfelül a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász pályázata
szintén nyert, így a nardai plébániaépület fűtéskorszerűsítése,
akadálymentesítése, valamint a melléképület teljes felújítása valósulhat meg 38 millió forint kormányzati pénzből. Ezen beruhá-

CRIKVENE VISTI

zások az állami támogatás által nemcsak az egyházi épületeink
megmentését, felújítását, hanem a vidékünk fejlődését is szolgálják. Az elmúlt években több sikeres minisztériumi pályázatunk
volt, de összegben az idei a legnagyobb. Ezen felújítások lebonyolítása szükségszerűen több figyelmet és ügyintézést igényelnek
majd az év során, ami kapcsán a helyi hívek megértését kérem.
– Április 29-én, vasárnap a 10 órai szentmisében imádkozunk
a jó termésért (búzaszentelés).
– Április 30-án, hétfőn az esti szentmisét követően a kápolnában, a püspök úr kérése értelmében egyórás szentségimádást
tartunk papi, szerzetesi hivatásokért, így is készülve a másnapi
boldoggá avatásra. A szentórára plébániánk többi községének híveit is várjuk.
– Május 1-jén a székesegyház előtti téren lesz Brenner János
vértanú pap boldoggá avatási ünnepsége. A szentmisét a pápa
küldöttje celebrálja 11 órakor. Akik jelentkeztek a plébánián regisztrálásra, számukra a zarándokfüzetet április közepéig küldi
meg az Egyházmegye. A zarándokfüzet egyben a belépőjegy is
lesz a boldoggá avatásra. Korlátozott ülőhelyek lesznek bent a
székesegyházban, ahol kivetítőn keresztül követhetik a téren történő eseményeket. Célszerű időben elindulni, mert a környéket
az autóforgalom elől lezárják, nehéz lesz a környéken parkolni, a
gyalogosok is meghatározott útvonalon közelíthetik meg a helyszínt. Összecsukható ülőalkalmatosságot, folyadékot érdemes
magukkal vinni.
– Május 6-án, vasárnap kerül sor a 10 órai szentmise keretében
az idei elsőáldozásra. 10-en járulnak első szentáldozáshoz, aznap a litánia majd 15 órakor fog kezdődni. Horvátlövőn, Nardán
és Pornóapátiban május 20-án, pünkösdvasárnap lesznek az elsőáldozások. Imádkozzunk elsőáldozóinkért!
– Május 13-án, vasárnap 15 órakor lesz plébániánk falvainak
idei kórustalálkozója Vaskeresztesen. A kórusok tagjain kívül is
minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk erre az eseményre.
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– Május 19-én, szombaton délután lesz a közös gradistyei zarándoklat a Mariazell-i Vándor Szűzanya szobrához Zagersdorfba
(Cogrštof). Az útra autóbusz indul. Jelentkezni május 1-ig lehet.
– Május 27-én, vasárnap lesz az idén a Hősök napja. Az ünnepségen a szokott módon emlékezünk meg elődeinkről.
– Június 23-án, szombaton tartják az idei jubiláns házaspárok
ünnepségét a szombathelyi székesegyházban. Akik idén kerek
házassági évfordulós párok, és részt kívánnak venni a központi
ünnepségen, május 21-ig jelezzék a plébánián vagy a sekrestyében.
– Július 15–21-e között lesz az idei imatábor. A helyszíne Ják.
Jelentkezési lapot a plébánián lehet kérni április közepétől.
– 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. Számukra szombat
(aug. 25.) estére szállást intézünk Mariazellben.
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, Filipovits Rajmundnál,
Skrapits Lászlónál és a plébánián vannak.
Valamennyiüknek áldott ünnepeket kívánok megváltásunk
ajándékának hitével:
Tamás atya
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NYUGDÍJAS KLUB – KLUB PENZIONEROV

A 2017-es évet egy vidám hangulatú összejövetellel zártuk a Nazdravje kisvendéglőben 35 fő részvételével december 28-án.
A vacsorán meghívott vendégként a polgármester asszony, Richárd atya és dr. László Eszter is részt vettek. Köszönjük, hogy
megtiszteltek minket jelenlétükkel és együtt ünnepeltek velünk.
Az év eleji összejövetelünk alkalmával beszéltünk az idei év programjairól is. Többek között
két nagyobb kirándulást is tervezünk: Grazba
illetve a Balaton környékére. Ennek támogatására ismét pályázatot nyújtottunk be a Szentpéterfai Rétbirtokosság kuratóriumához, most várjuk
az eredményt. Természetesen az újság hasábjain
majd folyamatosan beszámolunk élményeinkről. Idén is, mint eddig minden évben, tombolát
küldtünk az alapítványi bálba, hogy ezzel támogassuk a rendezvényt. Összejöveteleinken a régi
időkről anekdotázunk, ehhez kapcsolódva a hír
TV 2003-ban forgatott „Egy nap Szentpéterfán”
című műsorát néztük meg közösen. Sok szép
régi emléket sikerült felidéznünk.
Végezetül a falu közösségének kívánunk kellemes húsvéti ünnepeket!
A Klub tagjai nevében:
Henitsné Marianna

Az orvos ajánlja
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emelhetjük ki. Tanácsos a csípés helyét
mindjárt fertőtleníteni. Biztos védelmet a
fertőzés ellen ez nem jelent, és sajnos a
leggondosabb fizikális védelem mellett is
előfordulhat kullancscsípés. A Lyme kór
ellen ugyan nincs védőoltás, de kezelhető
betegség, viszont a kullancs által okozott
agyvelő- vagy agyhártyagyulladás ellen
oltással megfelelő védelem biztosítható.
Az immunizálást a kullancsok tavaszi aktivizálódása előtt kell megkezdeni, mivel a megfelelő védelem csak a második oltást követő 14. napon alakul ki
a szervezetünkben. A védőoltás
költségtérítéses, azonban Szent-

A márciusi fagyok miatti nyomasztó szobafogság után alig várjuk, hogy végre a
szabadban gyönyörködhessünk napsugaras tavaszban és könnyed öltözetben mélyeket lélegezhessünk a friss levegőből. A
kikelet nemcsak az embereket csalogatja
elő a falak közül, megélénkül a természet,
és szinte egyik napról a másikra zöldül
erdő, mező, borul virágba a természet, indulnak szorgos munkába a méhek, hangyák, tücskök, bogarak. A szabadban tartózkodás során figyelemmel kell lennünk
arra is, hogy a természettel való együttélés kockázatokat is rejt magában. A rovarvilág egyik számunkra veszélyt jelentő
fajtája a kullancs, amely már nemcsak az
erdőben csimpaszkodik a bőrünkbe, hanem az udvarunkban, kertünkben is gyakori nemkívánatos vendég. Szinte észrevétlenül kerül a ruhánkba, képes napokig
rejtőzködni testhajlatainkban, és mire
észleljük a jelenlétét már mélyen beásta
magát a bőrünkbe. Az már közismert,
hogy a kullancs-csípés Lyme kórt, vagy
vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladást
okozhat, tehát ajánlatos elkerülni a veszedelmes találkozást. A kullancsok inváziója általában az április, május, az augusztus

és a szeptember hónapokban erőteljes.
Ilyenkor érdemes a
szabadban folytatott tevékenységet védelmet biztosító, szellős, ám mégis zárt
öltözetben végezni, a szabadon maradó
bőrfelületeket valamilyen riasztó szerrel
kezelni, a fejet széles karimájú kalappal
óvni. A pázsitos udvar, bozótos kert is
csalogatja ezeket a rovarokat, ám rendszeres fűnyírással, az aljnövényzet ritkításával valamelyest távol lehet tartani őket.
Ha a gyepen támad kedvünk a napozásra
a takaró alá ajánlatos műanyag alapú védőfóliát teríteni. A szabadban tartózkodás után minden esetben szükséges az
egész testfelület – különösen a testhajlatok és a hajas fejbőr – tüzetes átvizsgálása. Ha minden óvatosságunk ellenére
mégis kullancs furakodott a bőrünkbe,
mielőbb el kell onnan távolítani. Fontos,
hogy ennek során ne nyomjuk össze a testét, ne próbáljuk krémmel, olajjal távozásra bírni, mert ezzel öklendezésre késztethetjük és a kórokozókat biztosan a
vérünkbe pumpálja. Legbiztonságosabban hegyes orrú csipesszel, közvetlenül a
bőrrel való érintkezésnél megragadva

péterfán, Pornóapátiban, Horvátlövőn az
önkormányzatok a költség egy részét átvállalják.
A kullancs minden korosztályt, minden embert veszélyeztet, akik a szabad
természetben mozognak akár munkavégzés, akár szabadidős tevékenység céljából.
Kullancscsípés mentes szabadban tartózkodást kíván az Önök háziorvosa
Dr. László Eszter

KULTÚRA
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A Ljubičica kórus hírei

Idén „született szobalányok” voltunk, akik végül megunták a takarítást, és sztrájkba kezdve csinos öltözékünkben a takarítóeszközökkel (gumikesztyű, porrongy, lapát, tollseprű, WC-pumpa)
inkább táncot lejtettünk a magunk és a közönség szórakoztatására.

Foto: Timea Horvat

A kórusnak a beszámoló időszakában, amellett, hogy rendszeresen próbálunk, egy szereplése volt, mégpedig február
10-én az alapítványi bálban.

Ebben a bálban azonban nem csak a fellépés volt a dolgunk.
Mivel társrendezők is voltunk, már a rendezvény előtti héten is
tevékenykedtünk. Segítettünk a termek díszítésében, a szendvicsek készítésében; a férjek és a fiak az asztalok-padok-székek-pultok mozgatásában; a bál éjjelén pincérkedtünk, mosogattunk, tombolát árultunk, mindenhol ott voltunk, ahol
szükség volt ránk. Másnap a „visszarendezésnél” ugyancsak
részt vettünk, beleértve a férjeket és a fiakat is. Köszönjük nekik,
hogy családtagként mellénk álltak, és elvégezték helyettünk a
férfiaknak való munkát.
Örömmel vettünk részt az alapítvány által szervezett zárópartin is. Összességében kellemes emlékű marad a kórustagoknak a
munkával eltöltött báli éjszaka.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánva:
Kocsis Jolán
karvezető

Kirándulás
A Turisztikai Egyesület március 16–17-én szervezte idei első programját. Ezúttal Szlovákiát tűztük ki úticélnak.
A napsütéses ünnep után borongós, esőre álló időben indultunk útnak 30-an. Első utunk az osztrák–szlovák határon működő
Kitsee csokigyárba vezetett, ahol a gyárlátogatás mellett csokoládé vásárlásra is volt lehetőség. Ezután a dévényi várba látogattunk el. A legenda szerint egy nemes úr a közeli kolostorból megszöktetett egy apácát, akibe szerelmes volt. Az akkori kor elvárásai azonban tiltották ezt a kapcsolatot, ezért ők a közeli vár tornyába szöktek, majd üldözőik elől a Duna habjai közé vetették
magukat.
Pozsonyban a helyi politikai események
következményeként egy tüntetés részesei lehettünk első este. Második nap
Vöröskő várába vezetett első utunk,
majd Pozsony nevezetességeivel ismerkedhettünk meg. A Prímási palota, a
Dóm és a pozsonyi vár mellett számos
híres épületet és történetet láttunk-hallottunk a helyi idegenvezetőnktől, akinek felkészültségével maximálisan elégedettek lehettünk. A borongós, esős
idő nem szegte senkinek sem kedvét –
élményekben, ismeretekben és jókedvben gazdagodva zártuk a két napot –
hazafelé már tervezgetve a következő
kirándulásunk lehetséges helyszíneit...
Paukovitsné Horváth Edit

KULTURA
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Filipovits Rajmund, a szentpéterfai IKSZT vezetője március 13-án Budapesten vehette át a Magyar Ezüst Érdemkeresztet Fazekas Sándor földművelésügyi minisztertől. Rajmund a kitüntetést a horvát népzene széles körű
népszerűsítését szolgáló munkájáért és a magyarországi horvát közösség érdekében végzett közéleti tevékenységéért kapta. Mindnyájan ismerjük az
iskolások körében végzett zenetanítását: március 21-én az AGORA-versenyen
I. helyezést ért el a „Tanke žice” tamburazenekara. Prímtamburása, szólóénekese a Koprive és a Pinkica zenekaroknak.
Kedves Flami! Végezd továbbra is az eddigi odaadó zenei tevékenységedet!
Szentpéterfa közössége szeretettel gratulál a kitüntetésedhez!

S ponosom vam dajemo na znanje, da je naš
primaš, Rajmund Filipović 13-oga marciuša
visoko odlikovanje primil od Ugarske vlade
za čuvanje hrvatske glazbene kulture i za trud
kojega donese za našu dicu i za hrvatsku zajednicu! Čestitamo ti, Flami!

U kolo
Obraćam si najzat kolo sjećanja, al moram se jako študirat, da kad se HKD Gradišće zadnji put naučilo novu koreografiju. Ako
nigda pogledate nutra na oblok kulturnog doma kad je proba, vidit ćete jako čuda novih, mladih obrazov. Izgleda da je sad došlo vrime za novu koreografiju, da mladi tancoši dobiju novu motivaciju prik novih korakov i melodijov.
Lani smo dobili pinez na Csoóri programu za ostvarenje novih ciljev, i peljačtvo folklornog društva je odlučilo da to neka bude
učnja novoga tanca.
Za ostvarenje smo pozvali našega prijatelja, peljača KUD-a Baranja, Đurija Jeranta, da nam postavi novu koreografiju. Izbor je
upal na bunjevačke tance, koje je Đuri 14. marciuša i uvježbal s mladima. Cil dan su se mučili, potili se, al na kraju dana se
pokazalo da se isplatil trud. Sad na Petaru Škrapiću ostaje zadatak, da folkloraši novi tanac maksimalno uvježbaju do PETNO
festivala, na kojem planiraju prvi put pokazat tanac.
aha
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ALAPÍTVÁNYI BÁL – BAL ZAKLADE
A világhírű három tenor fellépése Szentpéterfán

Foto: Timea Horvat

Elmesélni, leírni nem lehet, látni kell! Nincs olyan technika,
amely vissza tudná adni a 18. szentpéterfai alapítványi bál hangulatát. Már a díszletek, a teremdekorációk röpítik az érkezőket
a Földközi-tenger szigetvilágába, sikátoros városkáiba, a Riviérára, és üdvözlik olasz, spanyol, horvát, portugál nyelven a belépőket. Mert az est fél évvel ezelőtt meghatározott témája a
mediterrán, és amint megtelik a kultúrház a vendégekkel, már

nem csak a díszletek, hanem a jelmezek is tükrözik a mediterrán
vidék atmoszféráját, ezerarcúságát. Tengerészek, spanyol grandok, olasz maffiózók, tengeri martalócok, velencei gondolások
forgatagában feltűnt Carmen, a cigánylány, egy török basa a háremhölgye társaságában, láttunk hatalmas sombrerót, kalózkendőt, csúcsos rizsszedő kalapot.
A házigazdák – a Szentpéterfáért Alapítvány és a Ljubičica kórus – erre az alkalomra költött üdvözlő dala beharangozta az est
programját, majd következett a fellépő csoportok vidám, néhol
könnyfakasztó kacagást kiváltó műsora. A porondon elsőként
egy ifjú hölgyekből toborzott együttes misztikus körömlegyező-formációval jelent meg, őket pedig a takarítóbrigáddá alakult

Ljubičica kórus mindent szomorúságot elsöprő mókás tánca követte. Budapesti sztárvendég szereplője is volt a műsornak: Korda Gyuri bácsit Skrapits Erik parodizálta hatalmas közönségsikerrel. Majd az esernyőkutató árnyjátékot követően a közönség
óriási hahotázása közepette mutatta be három férfi, hogy az illemhelyen is hatékony lehet az együttműködés.
A Szomszédok csoportja nem kisebb szereplőket vonultatott
fel, mint a három világhírű tenort, Luciano Pavarottit, José
Carerrast és Placido Domingot Gina Lollobrigida, Sophia Loren
és Cicciolina társaságában. A playback annyira hatásos volt, a
szereplők olyan átéléssel tátogtak, hogy a közönség hasát fogta a
nevetéstől.
A senior táncosok frakkos show-műsora, revüjellegű tánca az
együtt mozgás örömét és a sok év alatt kialakult összehangoltságot sugározta, melyet a közönség most is vastapssal ismert el.
A junior táncosok csapata több hangszerre szerelt előadása
fantáziadús ötletekkel, testjátékkal mutatta be egy-egy hangszer
alkalmazását, többek között a kétfenekű dobot.
A műsor befejező tánca, mint minden alkalommal, a horvát
kóló, amelybe már a közönség is jelmezesen vagy anélkül, de
nagy lendülettel kapcsolódott be.
A másfél órás műsort hajnalig tartó mulatság követte, melyhez
a talpalávalót a Pinka Band és a Pinkica zenekarok szolgáltatták.
Dr. László Antal
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Foto: Dr. László Antal

Talentumok – Rockpassió

A Pinka völgyében a virágvasárnap vezetett ki a márciusi fagyos
tél szorításából. Megjelentek az erdőszéleken és a füves udvarokban a kankalin élénksárga, rózsaszín, szár nélküli csokrai, a
kikerics, az ibolya, a krókusz lila cirmos virágai, a fűzfákon a
barkák készen álltak a barkaszentelésre.
A virágvasárnapi szentmisék világszerte Jézus Jeruzsálembe
történő bevonulásáról, elfogatásáról, megkínzásáról, keresztúti
szenvedéseiről emlékeztek meg. Szentpéterfán a délelőtti istentisztelet, a délutáni keresztút ugyancsak e megemlékezés jegyében zajlott, estére pedig Várhelyi Tamás atya hívta az érdeklődőket a szentpéterfai Talentumok Jézus szenvedéstörténetét
bemutató rockpassió előadására. A szombathelyi Premontrei
Rendi Szent Norbert Gimnázium igazgatóhelyettese – Fodor
Gábor – Máté evangéliuma alapján megzenésített rockzenei feldolgozás adta az indíttatást 2011-ben a Timárné Móricz Hajnalka vezetésével frissen alakult szentpéterfai Talentumok együttesnek, hogy a Mel Gibson rendezésében készült Passió című
film jeleneteit ábrázoló képek felhasználásával mutassák be a
zenei alkotást. A 2012. március 30-án Nardán nagy sikerrel
bemutatott premiert követően meghívások sorának kellett évről évre eleget tenniük. Napjainkig 26 településen – köztük Budapesten, Szombathelyen, Sopronban, Kőszegen – mutatták be
az alkotást, a bemutatóhelyek között előfordult fogyatékosok
intézete és büntetésvégrehajtási intézet is. Az előadógárda legidősebb tagja ötven, a legfiatalabb tizenhat éves, vannak köztük
diákok és változatos munkahelyeken dolgozó felnőttek.
Szentpéterfán negyedízben telt meg a színházterem az előadást áhítattal váró zeneértő közönséggel.
A faluban ugyanis háromféle ember él; aki zenész volt, aki ma
Az est előadói:
Zenekar:
Jánny Ramóna – basszusgitár
Ifj Jánny Zoltán – dob
Kovács András – akusztikus gitár, ének
(Jézus)
Szabó Bertalan – billentyű
Timárné Móricz Hajnalka – akusztikus
gitár, ének (narrátor)
Timár Tibor – billentyű, ének (Pilátus,
Júdás)
Závodi Péter – szólógitár

Kórus:
Hábetler Judit
Horváth Barbara
Kelemen Patrícia (szolgáló II.)
Móricz Péter (Péter, Kaifás)
Papp Laura
Frányi Anna
Szabó Barbara (szolgáló I.)
Szabó Blanka
Timár Laura (szolgáló III.)
Temmel Péter (technika)
Schaffer Péter (hangosítás)
Timár Dusán (hangosítás)

is zenél, és aki ezután lesz zenész. A zenerajongókról nem is beszélve.
Az előadás a kis talentumoknak a szeretetről és az úr eljöveteléről szóló énekével, illetve Várhelyi Tamás atya Barabás történetét felidéző megnyitójával vette kezdetét.
A történet Jézusnak Jeruzsálembe történő bevonulásától Júdás árulását, Jézus elfogatását, az írástudó papok által történt
vallatását, Pilátus vívódását majd ítélethozatalát, Barabás szabadon bocsátását, Jézus megvesszőzését, keresztútját, végül keresztre feszítését foglalja zenei, képi keretbe. A zene, a narrátor
szövege, Jézus tanításainak idézetei, a megrázó képek magával
ragadták a közönséget, az események részesévé tették őket, a feszültség szinte kitapintható volt. A fellélegzés is, amikor az utolsó képen az üres lepel érzékelteti, hogy Jézus feltámadt. Ez az
előadás volt Szentpéterfán a nagyhétre való ráhangolódás, felkészülés a test és a lélek megújulására, emellett bámulatba ejtő
zenei élményt is jelentett a hallgatóságnak.  Dr. László Antal

„Tökéletes volt a hangkarakterek és a szerepek összhangja.
Minden szólista – beleértve a narrátori feladatot is – teljes
átéléssel énekelte az általa hanggal megjelenített bibliai személyeket. Felnőttek a feladathoz, akárcsak a tisztán, határozottan szóló kórus és a kísérőzenekar. Bátran állíthatjuk,
profi munka volt. Elmondható ez persze a hangosításra és a
filmkockák összeállítására is.
Felemelő élmény volt az előadás a zsúfolásig megtelt nézőtéren ülőknek.”
Kocsis Jolán

mozaik
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Az élet a kezünkben....
Palkovics Lili 8. o.

Iszak Péter:
Tavasz
Színes tojások a fűben,
csicseregnek a madarak,
felhők sóhaja a szélben:
velünk együtt tavaszt várnak!
Felbolydul az élet,
gyerekzsivaj, virágillat,
labda pattan, s remélhet,
már ő is a fűben játszhat!
Megelevenedik az erdő,
állatai előmerészkednek,
minden gyermek, férfi és nő
velük együtt feltöltődhet!
Napsugaraktól erősödve,
szerelemtől részegen,
mosolyogva, megölelve:
Kedves Tavasz,
köszöntünk a színtéren!

SVÉTI BULI
Ú
H
Szentpéterfa
Művelődési ház

Április 1., vasárnap
22.00-04.00

Zene:

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület minden tagja kellemes húsvéti ünnepeket kíván a szent
péterfaiaknak. Egyben kéri a
község lakóit, hogy adójuk 1%át ajánlják fel az ÖTE javára.
Adószámunk:

18890387-1-18
Szentpéterfai Önkéntes
Tűzoltó Egyesület

Köszönettel:
Nagyné Skrapits Mónika
Hrvatska samouprava
ovo lito u Sridnju Dalmaciju
(Šibenik, Split, Trogir,
Zadar, Vodice) organizira
izlet (28–30. aprila).
Par misti je još ostalo,
morete se prijavit
pri zastupniki samouprave.
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