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Alapítványi hírek
A Szentpéterfa Községért Alapítványának kuratóriuma
közli a fiatalsággal és az idősebb generációval is, hogy
farsangi bálunkat 2006. február 18-án a hagyományoknak
megfelelően a kultúrházban tartjuk. A zenét a Timár-Trió
szolgáltatja.
Ezúttal is szeretettel várjuk a produkciókat – és akinek
kedve tartja – jelenjen meg maskarában.
Szívesen fogadunk tombolatárgyakat vállalkozásoktól,
szervezetektől és magánszemélyektől egyaránt.
A bállal kapcsolatos további közlendők a későbbiekben a
LIPATEXT-ben lesznek olvashatók.
Tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit!

Krajem ljeta moramo pogledat sve što smo dilali cijelo
ljeto. Zato smo i mi 5-oga decembera skupa zvali javnu tribinu i informirali našu publiku o našem cijeloljetnjem djelovanju:
– Od lani smo zašparali 340 000 Ft, i zato nismo začeli
novo ljeto s praznom kasom.
– Za jedno ljeto dobijemo 714 000 Ft normative.
– Svako ljeto nam ponudi svoj honorar naš predsjednik,
Čaba Horvath. To su 240 000 Ft. Zahvaljujemo mu!
– Uspješni smo bili i pri naticanja: do sad smo dobili
790 000 Ft, i još čekamo na 495 000 Ft.
Ako pogledamo ovo skupa, moremo reći da smo lipo sabrali pineze i ovako smo mogli i pomoć u organizaciji raznih
programov:
– Petroviski glasnik izdajemo 4 puta u ljetu
– Ponovo ćemo van dat zbirku pjesmov „Govori glasno”
– Za Petrovišćane smo kupili 100 kalendarov
– Na Božić smo dali pomoć Čedljenom križu za dare
– Kupili smo još tambure za najmlađe tamburaše
– Dali smo dar dici u čuvarnici i školi na Mikulu
– Pogostili smo delegaciju iz Rijeke i iz Pečuha
– Organizirali smo i u protuljiću i u jesen jezični tečaj za
učenje hrvatskog jezika
– Naša dica su bila u Baji na jezičnom ispitu, i rado smo
jim isplatili putne troškove
– Organizirali smo izlet u Zadar i Medjugorje
– Na kraju školske godine smo prikdali knjige dici i učiteljam za njevo cijeloljetno djelovanje

Ezúton kívánunk a falu minden polgárának
kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!
Kuratorij Zaklade za Petrovo Selo Vam na znanje daje, da
tradicionalski fašenjski bal organiziramo u kulturnom domu
18-toga februara 2006. Guslat če nam Timar-Trio.
Prosimo Vas, pripravite se s različnimi produkcijama, i
obličite se u maškaru, ako volju imate.
Rad čemo si zeti za tombole od svakoga.
Kasnije čemo u LIPATEXT-u oglasit informacije za bal.
Svakoga pozivamo i čekamo s velikim poštovanjem.
Željimo Vam blažene Božične svetke
i srično novo lito!

HRVATSKA MANJINSKA SAMOUPRAVA
SVAKOMU ŽELJI BLAŽENE BOŽIĆNE
SVETKE I SRIČNO NOVO LJETO!

Naša želja je još da bi fukcionirala i naša televizija, ufamo
se da ćemo u novom ljetu i to urediti.

IZ SADRŽAJA:
Önkormányzatunk hírei str. 2. * Kako s more narodit Jezuš…, Gondolatok karácsony közeledtével str. 3.
Školske visti str. 4. * IN MEMORIAM…, Visti čuvarnice str. 7. * ZRCALO S KIPICI str. 4. i 5.
A Ljubičica kórus programjai, Vöröskereszt str. 8.
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Önkormányzatunk hírei 2005. szeptembertől decemberig
Önkormányzatunk az elmúlt időszakban három testületi ülést tartott:
2005. IX. 27-én határozott
– a laktanya hasznosítása tárgyában
– újra csatlakozott a BURSA pályázathoz
– egyetértett a Kistérségi Területfejlesztési társulás megszűnésével és a Szombathelyi Kistérség Többcélú
Társulása megalakulásával
– szakértőt kért fel a szennyvíztisztító jelenlegi állapotának felmérésére és középtávú fejlesztési tanulmány elkészítésére
– határozott a mellékutcák kétrétegű felületkezeléséről
Elfogadta a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló rendeletét.
Zárt ülés keretében szociális törvény hatálya alá tartozó
kérelmeket bírált el.

2005. XI. 30-i testületi ülésén határozattal
– elfogadta a 2005. háromnegyed éves költségvetéséről
készült beszámolót
– elbírálta a BURSA pályázatra benyújtott kérelmeket
– a számítógépek karbantartási szerződéséről döntött
– jóváhagyta a Pálos Károly családsegítő szolgálattal kötött megállapodást az aktív korú nem foglalkoztatottak
rendszeres szociális segélye megállapításához szükséges beilleszkedési program biztosításáról.
Elfogadta a 2006. évi víz- és csatornadíjakról szóló rendeletet
– ívóvíz díj: lakossági: 170.-Ft + áfa, közületi: 195.-Ft + áfa
– csatorna díj: lakossági: 277.-Ft + áfa, közületi: 318.-Ft + áfa
Elfogadta a 2006. évre vonatkozó hulladékgyűjtés szállítási díjairól szóló rendeletet
– 60 l-es edény: 109.-Ft/ürítés + áfa
– 80 l-es edény: 144.-Ft/ürítés + áfa
– 102 l-es edény: 210.-Ft/ürítés + áfa
– temetői konténer: ürítés 14.500.-Ft/alkalom + áfa
– bérlet: 5.500.-Ft/hó + áfa
– Müllex feliratú hulladékgyűjtő zsákok: 150.-Ft+ áfa

2005. XI. 4-i ülésén határozattal elfogadta
– a belső ellenőrzési tervét
– a belső ellenőrzésről készült beszámolókat
– döntött a Pinka meder rendezéséhez szükséges földterületek eladásáról
– döntött a 70 éven felüli öregek napjának megrendezéséről és egyszeri segélyezéséről
– működési hitel felvételét határozta el

2005.december 5-i közmeghallgatáson
– elfogadta az elmúlt időszak munkájáról szóló beszámolót
– elfogadta a 2006. évi költségvetési koncepciót
– meghallgatta a laktanya hasznosításáról szóló tájékozatót.

Rendeletet alkotott:
– az ápolási díjról
– a gyermekek védelméről, gyámügyi igazgatásról.
Zárt ülés keretén belül döntött a szociális törvény hatálya
alá tartozó kérelmek elbírálásáról

Dr. Dely Ferencné jegyző

Felhívás ebtartók részére
Felhívjuk ismételten az ebtartók figyelmét, hogy szíveskedjenek betartani az ebtartásra vonatkozó rendelkezéseket. Ebeiket
ne hagyják kóborolni az utcán. Ingatlanaikon vagy megkötve, vagy zárt helyen tartsák.
Községünkben megint elszaporodtak a kóborló kutyák, a gyerekek testi épsége veszélyeztetve van. Sajnos nem egy baleset történt az elmúlt időben, gyerekeket támadtak meg, tyúkokat szedtek szét.
Nem lehet már figyelmen kívül hagyni a történteket, ez a cselekmény szabálysértés: „aki a felügyelete alatt álló kutyát a
település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni hagyja... harminc ezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
Aki e magatartásával másnak nyolc napon belül gyógyuló sérülést okozza ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal
sújtható.”
Ha mind ez nem vezetne eredményre, a jegyzőnek határozatot kell hozni a veszélyes, és veszélyesnek minősített ebek
fájdalommentes kiirtásáról.
Ezért ismételten kérjük Önöket, jobban vigyázzanak kutyáikra!
Dr. Dely Ferencné jegyző
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ANYAKÖNYVI HÍREK (2005. október – december)
Községünk újszülött polgárai:
Perintfalvi István és Kiricsi Zsuzsanna második gyermeke: Ákos
Juranovits Imre és Racker Rita első gyermeke: Marcell

Halálozás:
Haklits Jánosné, született Jurasits Johanna
Horváth Istvánné, született Milisits Anna
Filipovits Istvánné, született Varga Krisztina

Községünkben ebben az időszakban nem volt házasságkötés.

Kako s more narodit Jezuš u človičem srcu?
Latinska rič „advent” znači na hrvatskom jeziku: prihod, dolazak. Naša Mati Crikva Jezuša tri prihoda pozna.
Prvi prihod je jur prispil. Odibrani narod je dugo čekal, i
jačil: O hodi, hodi Spasitelj, Teško te čeka Izrael. Otpri nam
nebeska vrata. Ka su nam čvrsto zaperta. I u punini vrimena
došal je Spasitelj Jezuš Kristuš. Narodil se je u Betlehemu.
Drugi i zadnji prihod Jezuša če biti na koncu svita, da sudi
žive i mrtve.
A med ovimi prihodi je jož jedan, treti prihod. Ov prihod
se more pripetiti iz vsakim človikom, u vsakom hipcu. Kako?
Čitaj slijedeću priliku, da se iz tobom ugoda ovo čudo.
U velikom varošu je živil edan človik. Ženu si je nezdavno
pokopal, a dica su mu živila u tudjini. I prebižaval se je Božič, koga če čisto sam morat preživit, morem reč pretrpit. Ali
došlo je pismo i u njem poziv: hodi k nam! Dobri tovaruš je
pisal da neka pri nji sveti Božič.
I otpravil se neki dan pred Božičem. Mrzlo je bilo, vitar je
puhal i snig nosil. I kod ide po ulici pred ednim izlogom (kirakat) vidi dičarica. Siromaško je bil obličem, i jako pazljivo
je gledal u izlog.
Ča ti se tako vidi? – ga pita. Mjesto riči je mali iz prstom
pokazal u izlogu rarsvićenoga Betlehem i na male jaslice.

Toga bi si rad kupil? I mala glavica je mahnula: da.
More bit da ož i čuda ne stoji – veli ta človik.
Dičaric iz žepa zname ednu deseticu. Uprav sam ju našal,
ali za deseticu se danas ništ ne more kupiti.
Pokaži mi ju i u ruki je preobrača… I onda posmijuć veli:
ti dičaric, ti si jako srićan… Ova desetica ni obična (közönséges) ovu su morali anđeli zgubiti. Hodmo u prodalnicu…
I stari trgovcu povida: Ov moj mali prijatelj je čudnovitu
deseticu našal… I iz ovom si sve more kupiti, ča si želji, ča
bi si rado kupil. Ta betlehem ki je izlogu, toga mi dajte.
Trgovac je betlehem zapokal i k njemu saloncukora. Dičaricu su se oči svitile od veselja, i blaženo je odbižal iz pokom.
Zatim je ta človik najper zel svoju mošnicu, da plati. Ali
trgovac veli: Bog čuvaj. I ja sam krščan, i znam da onoga
čemo svetit ki je rekal: „Što činite mojim najmanjim, meni
činiti.” Ruku su si dali i si dvama su tako čutili, da u ovom
blaženom hipcu se mali Jezuš u njevom srcu narodil, nastanil.
I da bi se u vašem srcu, u vaši familija isto čudo pripetilo,
to vam iz srca želji vaš farnik:
Ivan Schneller

Gondolatok karácsony közeledtével
Fiam mesét mondott Andersen születésének 200. évfordulója alkalmából. Sokan talán nem is tudjuk, hogy a nagy mesélő
írásaiban milyen mély értelmű gondolatok bújnak el. (Bevallom mindez idáig én sem tudtam.)
Gondoltam, ha nekem sokat jelentettek – és nem csak a karácsony közelsége miatt – a mesében megbúvó gondolatok,
talán másokkal is meg kellene osztani, hátha néhányunknak javára válik. Íme a mondatok „A teáskanna” című meséből:
„Minek beszéljen hát az ember a hibáiról, mikor azt úgyis megteszik helyette mások?”
„De hát nem csak hibái, erényei is vannak az embernek.”
„A világon mindenki máshova ér el, mint ahova elindult.”
„Boldog voltam, mert boldog az, aki másnak tudja áldozni az életét!”
„Az emlékeimet nem veheti el tőlem senki.”

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket!
Petroviski glasnik

3

XII. lito / 4. broj

Petroviski glasnik

4

XII. lito / 4. broj
Na ovolitošnjem Wagner kupu i
teta Erža su dobili lipi dar

ZRCALO
S KIPICI

Grupa ka se je dala s Hrvatskom manjinskom samoupravom
u Međugorje

Šalni igrokaz s školskoga fašenjka
Tancoši Gradišća i ovo lito su nastupali na brojni misti

Igrokazači u januaru će se još jednoč
najti u Razočaranji pred domaćom publikom

Naši školari i dica iz Pinkovca ovo lito su zgotovili i školski projekt
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Predsjednik Ureda za nacionalne i etničke manjine u Ugarskoj
Antal Heizer je donesao dare u čuvarnicu (ovodu)

Naši školari su zopet dobili
u svakoj kategoriji na Nakovićevom regionalnom naticanju

Petroviska škola 20 lit dugo stoji
u prijateljstvu s hrvatskom školom u Donjoj Zelini

Na poziv Ljubičice su došli u adventu koncertirati koruš
Desiderium iz Zagreba i sambotelski jačkari Sv. Cecilije

Pinkica je guslala na sambotelskom (kontra) Hrvatskom balu

Bivša direktorica škole Jutka Handler je
prikzela i ministarsko odlikovanje,
pokidob je stupila u penziju

Tamburaši su poznati i prik hatara

Foto: Petar Tyran, Anton Ficko, Timea Horvat
Petroviski glasnik
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Óvodai és iskolai hírek
A 3. és 4. osztályosoknak két érdekes kirándulásban volt részük: Vépen
megtekintették a szélerőművet, az MMIK- ban pedig a hüllőkiállítást.

Iskolai hírek:
A tanév indulásával egymást érték a különböző rendezvények, versenyek.

Szeptember óta folyamatosan zajlik a fogászati szűrés és a papírgyűjtés.
Több verseny résztvevői voltak tanulóink a tanév kezdete óta:
– Kozma Dorina 4. o. (Táplánszentkereszt, olvasási verseny)
– Kapitár Petra 8. o. (Nakovich Szépkiejtési és Szavalóverseny Kópháza, I.)
– Papp Laura 1. o. (Nakovich Szépkiejtési és Szavalóverseny Kópháza, II.)
– Papp Tamás 4. o.( Nakovich Szépkiejtési és Szavalóverseny Kópháza, III.)
– Mersits Dóra 6. o. (Nakovich Szépkiejtési és Szavalóverseny Kópháza, II.)
– Papp Tamás 4. o. (Országos horvát mesemondó verseny Budapest, I.)
– Skrapits Klaudia 4. o. és Mersits Dóra 6. o. (Országos horvát mesemondó verseny Budapest, különdíj)
– Kurcz Martin 6. o., Skrapits Alex 6. o. és Závodi Roland 8. o. (Szombathely, Makettépítő verseny)
– Skrapits Evelin 4. o. és Skrapits Erzsébet 8. o. (Szombathely, karácsonyi versmondó verseny)

– Szeptemberben beindultak a szakkörök (népitánc, énekkar, informatika, német, vöröskeresztes, természetvédelmi, tambura, tömegsport),
és egy bábelőadásnak is örülhettek alsós gyerekeink.
– Októberben megkezdődött a nevelők horvát tanfolyama, és lezajlottak
az osztály szülői értekezletek is.
– Tanulóink nagy számban öltöztek be és vonultak fel a szüreti programon, az alsósok pedig jól szórakozhattak a pinkovaci gyerekekkel
együtt az iskolánk udvarán megrendezett osztrák-magyar projektzáró
játékon. A 7-8. osztályosok pályaválasztási vásáron jártak Szombathelyen. Az 1956-os műsoron a Faluházban a 8. osztályosok szerepeltek.
– Novemberben az iskolai kórus kétszer is szerepelt: énekelt az öregek
napi műsoron, és ádvent első vasárnapján Bildeinben lépett fel az ottani ünnepi koncerten. Ennek fejében a szervezők meghívására egy decemberi szombaton Stegersbachban fürödhettek a karénekes gyerekek.
– Ebben a hónapban láthatták tanulóink a Faluházban a vépi „Hórukk!”
színpad előadásában „A padlás” című Presser Gábor musicalt és a budapesti horvát gimnázium diákjainak a műsorát. Mindkét rendezvény
nagy élményt jelentett.

A nagy dán meseíró, Andersen születése 200. évfordulójára iskolai
versenyeket hirdettünk meg. Ezek eredményei:
Meseillusztráció kategória:
I. Nagy Barbara 2. o., II. Potzmann Márk 2. o., III. Sákovits Zoltán 2. o.
Mesemondás kategória:
I. Skrapits Evelin 4. o., II. Mersits Dávid 4. o., III. Hoós Bálint 3. o.

– December 5- én délután érkezett iskolánkba a Mikulás, akit a napközisek műsorával fogadtunk. A helyi kisebbségi önkormányzat támogatásából készültek el a csomagok. Köszönjük!
– December 8-án szakmai konferencia volt intézményünkben a két tanítási nyelvű oktatásról. Vendégünk volt dr. Karagics Mihály, az Országos
Horvát Önkormányzat elnöke, Simon Istvánné, az Oktatási Minisztérium
Nemzetiségi Főosztályának vezetője; Romácz László horvát-szlovén
minisztériumi szakreferens; Horváth Csaba, az Országos Horvát Önkormányzat alelnöke, a Croatica Kht. ügyvezető igazgatója; polgármesterünk, Kohuth Miklós; jegyzőnőnk, dr. Dely Ferencné; 21 nemzetiségi
nevelő a vasi, zalai és a győri régióból, valamint tantestületünk tagjai.
Timárné Skrapits Anna tartott horvát nyelvű bemutató órát a 3. osztályosokkal környezetismeretből, utána szakmai megbeszélés, majd közös
ebéd következett. Érzésünk – és a visszajelzések szerint jól sikerült a
pedagógiai nap programja.
– December 14-én a 6. osztályosok betlehemezni voltak a szombathelyi
Gagarin úti Idősek Otthonában. Az otthon lakói és dolgozói nagy szeretettel fogadták tanulóinkat, akik gyertyatartókat is készítettek ajándékba. Néhány szülő és nagyszülő jóvoltából pedig finom kuglóf is került az
ajándékcsomagba, amellyel nagy meglepetést okoztunk az időseknek.

Meseírás kategória:
I. Németh Eszter 5. o., II. Fritz Mercédesz 6. o., III. Wágner Márton 6. o.
Az ünnepet iskolánkban karácsonyi kézműves délutánnal vártuk. A
Szülői Közösség pedig a tanulókat azzal ajándékozta meg, hogy 21-én
délelőtt kibérelte a szombathelyi korcsolyapályát, így az iskolások és a
nevelők teljes létszámban örülhettek a nem mindennapi lehetőségnek.
A karácsonyi műsor december 21-én este volt a Faluházban. A bensőséges rendezvényen a 3. és 5. osztály, a felnőtt énekkar és a tamburazenekar szerepelt. A műsor után a Szülői Közösség szervezésében forralt
bort és süteményt fogyaszthatott és beszélgethetett minden résztvevő és
néző.
A téli szünet első napja december 22., csütörtök.
A szünet utáni első tanítási nap január 3., kedd lesz.
Az általános iskola tanulói, nevelői és dolgozói
minden kedves szentpéterfainak békés,
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánnak.

Školske visti

• Pogledali smo igrokaz „A padlás”, koji su nam pokazala dica iz Vep-a
• Bili su naši gosti učenici budimpeštanske gimnazije

Od početka školske godine smo imali puno programov i priredbov:
Decembar:
• Čekali smo Svetog Mikulu, ki je nam donesal dar naše manjinske samouprave
• Organizirali smo konferenciju za učitelje o dvojezičnoj nastavi.
• Dica iz 6. razreda su bila u Sambotelu pokazat betlehemske igre u socijalnom domu za stare.
• Imali smo lipo popodne kade smo se skupa pripravili na Božić i načinjali smo dare
• Zadnji školski dan u ovom ljetu smo prošli skupa na klizanje. Pomoću
roditeljev smo imali lip i vesel dan.
• Božićni program smo imali 21. decembra u kulturnom domu.

Septembar:
• Začeli su se kružoki
• Donji razredi su bili u lutkarskom kazalištu
Oktobar:
• Učitelji su se ponovo začeli učiti hrvatski jezik
• Naša dica su sudjelovala na trgadbenoj povorki
• Zaprli smo projekt s dicom iz Pinkovca
• Imali smo kulturni program za uspomenu 1956.
Novembar:
• Jačkarni zbor škole je nastupil dva puta- u Petrovom Selu i u Beledu
Petroviski glasnik

Dica i učitelji škole želu svim Petrovišćanima
blažene Božićne svetke i srično novo ljeto.
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IN MEMORIAM PEPI ÓVÓ NÉNI
(1949. JÚLIUS 22 – 2005. NOVEMBER 12.)
Tisztelt Gyászoló Család, Tisztelt Gyászoló Közösség!
Szentpéterfa Község Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és dolgozói, valamint intézményeink nevében
búcsúzom Horváth Istvánnétól, mindannyiunk „Pepi” Óvó nénijétől.
Most, amikor még egyszer összegyűltünk, hogy Istenhozzádot mondjunk Neked, torkunkat összeszorítja a bánat.
Kiszakadva a hétköznapok rohanásából, megállunk egy pillanatra, hogy elbúcsúzzunk Tőled.
Amikor hazaengedtek a kórházból, eljöttél elbúcsúzni, amikor meglátogattunk, azt mondtad, hogy amíg szívem dobog jöhettek. Elménk
még most sem akarja tudomásul venni, nem akarja elhinni, hogy szíved már nem dobog, nem vagy többé.
A harang, mely oly fájdalmasan a Te emlékedre szólalt meg, értünk is szólt. Mi, akik most elbúcsúzunk, mi lettünk szegényebbek.
Tudom, a természet rendje az, hogy aki születik az meg is hal, tudom, hogy életünk végessége adja meg egyben életünk értékét is. Mégis,
most valahogy nehéz elhinni, hogy nem vagy közöttünk, nem halljuk többé vidám, biztató hangodat, nem érezzük együttérzésedet, s a
derűs kiegyensúlyozott éned nem segíti kollégáidat, óvodásaidat a zökkenőkön, buktatókon keresztül.
Az idő végtelenjében az ember élete csupán egy röpke pillanat. Különösen akkor, ha ez a pillanat csak 56 év. Szeretett szülőfaludban
Szentpéterfán jártál iskolába, melyet a Szombathelyi Gimnáziumban, majd a Budapesti Óvónőképző követett. Rövid ideig voltál távol a horvát anyanyelvet beszélő szentpéterfai közösségtől Balogunyomban, Csepregen és Vasszécsenyben. Amint a körülmények megengedték
1971. szeptember 1-jén hazajöttél, azóta folyamatosan itt dolgoztál a mi kis óvodánkban. Gyűjtötted a még meglévő néphagyományokat,
a különféle rendezvények szervezésének lelke voltál. Éltél-haltál a hozzátok járó óvodásokért. Neked nem volt kötelező 6 órás munkaidő,
nem volt megoldhatatlan probléma. Amit társadalmi munkában meg lehetett tenni, azt elvégeztétek, még úgy is, hogy saját csapatoddal
betonoztatok, drága Pistáddal játékokat gyártottatok és javítottatok. A legutóbbi konyha és vizesblokk felújítást óramű pontossággal
vezényelted le.
A kötelező foglalkozásokon kívül szívügyednek tekintetted a horvát anyanyelv ápolását, óvodásaidba plántáltad az ének és mozgás
szeretetét, s mindezt játékosan, hogy ne érezzék tehernek.
Kis közösségünk ünnepeire lelkiismeretesen készítetted fel kis óvodásaidat.
Minden gyermeknek Te voltál a Pepi óvó néni, futottak hozzád, nem csak az óvodában, hanem az utcán és egyéb rendezvényeken is.
Nagyon jó légkört alakítottál ki az óvodai dolgozók között is. Mindig igyekeztél kiállni értük, még ha kellett a munkaadóval szemben is.
1973-ban férjhez mentél, 1975-ben született Balázs fiad. Nagyon szép, követésre méltó családi életet éltetek. Férjed betegsége óta
csupa aggódás voltál, de tudtad két vállat összetéve többre képes az ember, mint egyedül. És akkor hirtelen jött a kór, amit akkor még
gyógyíthatónak hittünk, erős akarattal küzdöttél a betegségeddel, amely végül felülkerekedett rajtad. Hiába volt melletted férjed, gyermeked, testvéreid, szeretett rokonaid, munkatársaid, hiába adtuk volna vérünket is érted, mindez kevés volt.
Szinte egy pillanat alatt múlt lett a jelenből és semmivé vált az idő. A pótolhatatlan édesanya, feleség, óvó néni nem lehet többé támasza
azoknak, akiket eddig oltalmazott. Nem láthatod fiad leendő feleségét, unokáidat, ők már csak a mi elbeszéléseinkből ismerhetnek meg.
Aki az oktatásnak él, nem él hiába. Lámpás voltál közöttünk, fényed sugárzott, szereteted melegített. Küldetésnek tekintetted életedet,
amelyet tevékenyen – a gyertyát mind a két végén égetve – éltél. Ettől a küldetéstől ragadott el a mindig érthetetlen és megmagyarázhatatlan halál. Hiányozni fog kíváncsi érdeklődésed, bölcs tanácsaid, kifogyhatatlan segítőkézséged, jóságod, nevetésed. De ott leszel gondolatainkban, tudatunkban, cselekedeteinkben. Kitörölhetetlen nyomot hagytál magad után, mert PEPI csak egy van.
Szívünkben örökké megőrzünk. Érezzük, hogy kínzó betegséged, fájdalmaid után megpihenve, emberi méltóságodat visszanyerve búcsút
intesz és Babits szavaival így szólsz:
„Hadd legyek az Nektek, aki voltam régen
s nem, ki ma vagyok –
hogy bennetek még éljen
aki már nincs sehol.”
Drága Pepi óvó néni Isten veled! Nyugodjál békében!

Dr. Dely Ferencné

Visti čuvarnice

• Radno vrime za svetke će bit sljedeće: zadnji radni dan je 23.
decembera (petak) do podneva (13. uri). Prvi dan po svetki je 3.
januar (torak).
• U pondiljak (2. januar) ćemo imat sjednicu za odgoljiteljice (Nevelőtesületi értekezlet) ta dan će za dicu bit odmor (szünet).
• Zahvaljujemo se Roditeljskoj Zajednici (Szülői Közösség) na pinezi,
iz koji smo mogli kupovat za dicu igranje na Božič, da im veselje
bude još vekše.

• Čuvarnica trenutno ima 36 dice, a u sljedećem dva miseca još
čekamo 4-5 nove dice. Do protuljića će broj dice bit oko 44.
• Dica su nestrpljivo čekala Mikulu, ki nam je došal u čuvarnicu 5.
decembera. Ovo ljeto je dar za dicu bil još bogatiji, nego do sad.
Ovim putem se zahvaljujemo – u ime naše dice – Hrvatskoj Manjinskoj Samoupravi na paketima.
• Pred vrati nam tukeče jur Božić, najlipši svetak, na kojega se i naša
dica priprvljaju s lipimi jačkama, pjesmama.
Petroviski glasnik
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az idősök között, akik talán tavaly Öregek napján találkoztak
utoljára. Felcsendültek régi, szép horvát dallamok tamburazenekar kíséretével. Bizony van egy-két dal amit mi, fiatalok
már nem is ismerünk. A délután folyamán Dr. Dely Ferencné
felolvasott egy szép verset. Az idősek ajándékot kaptak a
međugorjei zarándoklatról-egy kis emléklapot, a Szűzanya
érmével – hogy részesüljenek a zarándoklatból. A délután nagyon jó hangulatban telt, sajnáljuk, hogy nem mindenki tudott
eljönni a meghívottak közül. Természetesen az ajándékban ők
is részesültek.
Szeretnénk megköszönni mindenki odaadó munkáját, akik
részt vettek a rendezvény zökkenésmentes lebonyolításában.
Bízunk abban, hogy jövőre ismét együtt lehetünk falunk idős
lakosaival.
A helyi Vöröskereszt alapszervezet várja mindazok jelentkezését, akik részt szeretnének venni munkájában. Jelentkezni lehet Hogya Ferencnénél.

Minden évben megrendezésre kerül a Polgármesteri hivatal
és a Vöröskereszt összefogásával az „Öregek napja”.
Idén november 6-án köszöntöttük falunk idős lakosait.
Vasárnap délután a kultúrház nagytermében fogadtuk az
időseket.
A színpadon több korosztály készülődött verssel, énekkel,
tánccal.
Az óvodások nagyszüleiket és dédszüleiket köszöntötték
egy verses énekes összeállítással. Az iskolás tánccsoport, és
énekkar horvát tánccal, énekkel szórakoztatta a közönséget.
Verset mondott Paukovitsné Horváth Edit. A színjátszók is
részt vettek a köszöntésben egy tréfás jelenettel, Handler
András és Kapitár Imre közreműködésével. Köszöntőt Kohuth
Miklós polgármesterünk mondta. A megvendégeléshez a falu
vöröskeresztesei biztosították a finom süteményeket és a hagyományos kuglófot. A bort adományként kaptuk Temmel
Jánostól, Nagy Józseftől, Wágner Attilától, Frányi Istvántól, és
Windich Rolandtól, amit ezúton is nagyon köszönünk. A kis
uzsonna után jókedvű beszélgetés kezdődött, hisz volt olyan

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és egészségben gazdag, békés boldog Új évet kíván:
A helyi Vöröskereszt alapszervezet
Hogya Orsolya

č
A Ljubicica
kórus programjai
Ősszel újult erővel folytattuk a próbákat, készülve az előttünk álló fellépésekre.
Szeptember közepén a községi önkormányzat vendégeként egy szlovéniai magyar csoport járt a falunkban. Arról
érdeklődtek, hogy nálunk hogyan őrizzük és ápoljuk a kisebbségi nyelvet, és szívesen hallgatták meg rövid műsorunkat, amelynek keretében – s a tamburazenekar kíséretében –
horvát népdalokat énekeltünk nekik.
Október 2-án az egész falu megmozdult, így természetesen kórusunk is a szüreti felvonulás tevékeny részese volt.
4-én Szombathelyen szerepeltünk a Gagarin úti idősek
otthonában. Megható volt látni az érdeklődő, mosolygó arcokat, a csillogó szemeket.
16-án nagy rendezvény volt a faluházban. A folklórdélután
sok szereplője szívesen lépett fel a színpadon. A helyi művészeti csoportokon kívül vendégünk volt a pornóapáti német
kórus és a szombathelyi pedagógus vegyeskar is.
November első hétvégéje mozgalmas volt számunkra.
3-án, szombaton érkeztek zágrábi barátaink, a Desiderium kórus tagjai, akik már másodszor lehettek vendégeink.

Este a kápolnában adventi koncertet adtunk velük, valamint
az eberaui vegyeskar és a szombathelyi Szent Cecília kórusok részvételével. Másnap Szombathelyen az oladi templomban vettünk részt a zágrábiakkal együtt adventi hangversenyen.
A december is több fellépést hozott. Budapesten a XII.
kerületben az évente megrendezett Horvát Esten énekeltünk.
18-án karácsonyi műsort vittünk a Gagarin úti öregek otthonába, 20-án Sorokpolányban gazdagítjuk az ottani falukarácsonyt, 21-én pedig itthon színesítjük az iskolások karácsonyi műsorát.
Visszatekintve a teljes év munkájára, úgy érezzük, a jól
végzett közös tevékenység élményével léphetünk át az új
évbe.
Köszönjük a tamburazenekar állandó segítségét!
Nekik, valamint a falu lakóinak is
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Kocsis Jolán karvezető
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