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XVI. lito 4. broj
Ivan Nemeth:

Andjeli iz neba letu
Andjeli iz neba letu,
okol jaslic vijerno dvoru.
Žarka štala se napuni
s andjelskimi lipi glasi.
Spivaj, spivaj drago dite,
srani si male rukice!
Ovo stanje: štala j' mrzla,
i slama ni topla, mefka.
Ovako uzdiše Mati,
zakriva po siromaški
svoje mlahavo ditešce,
njemu polaščinu išće.
Thomas Kish 1948. december 23án született Pápán. A vasfüggöny
mögött felnőve hódolt a művészet
iránti szenvedélyének. 1980-ban a
családjával együtt elhagyta Magyarországot egy jobb élet reményében. Szabadságvágya Amerikába repítette, ahol jelenleg is él.
Az olajfestészet iránti szeretettel

és tehetséggel született. Kedvenc
témái a tájképek. Minden festménye egyedi, mint egy ujjlenyomat.
Képein a megfestett táj hangulata
és érzelemvilága tükröződik. Boldogan és büszkén osztja meg festményeit másokkal.
Kip je u vlasništvu Istvana
Henitsa, koji živi u New Jerseyju.

Svim našim čitateljima želimo
blagoslovljeni Božić i srićno novo lito!
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

IZ SADRŽAJA:

Dršću nad njim ruke mefke,
stišće k sebi svoje Srce...
Sranja je va toplo krilo,
onde počiva on tiho.
Sveti Jožef stoji... gleda
va Marije krilo, ne zna,
ne razumi pamet vo vse,
éa se je zgodalo ovde.
Blažena tiha noćnica
nosi mir i na nas sipa
on lip spominak nigdašnji,
ki se j' zgodal va ni časi.

Önkormányzatunk hírei str. 2 Óvodai hírek str. 3. Iskolai hírek str. 4.
Merre tovább oktatás?, Vöröskereszt str. 5.
A ljubičica kórus hírei, Alapítványi hírek / Visti Zaklade za Petrovo Selo str. 9. „Az Ige testté lett!” str. 10.
Örök emlék az örök városból str. 11.
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Önkormányzatunk hírei 2009. november 1-től december 18-ig
Szentpéterfa Község Önkormányzata 2009. november 19-i ülésén
– Elfogadta a 2010. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját.
– Beszámolt a 2009. három negyedéves költségvetése gazdálkodásáról.
– Módosította a 2009. évi költségvetési rendeletét.
– Elfogadta a belső ellenőrzési tervét.
– Meghatározta a közmeghallgatás időpontját.
– Elbírálta a BURSA Hungarica pályázatra beékezett kérelmeket.
– Módosította a szociális rendeletét.
– Jóváhagyta a Pinka védtöltéséhez szükséges önkormányzati területről
szóló szerződés aláírását.
– Döntött a magánszemély lakóházában keletkezett kár megtérítésének összegéről.
– Döntött „a regionális információs társadalom kiteljesítése” elnevezésű pályázathoz való csatlakozásról.
– Tárgyalta a szovjet sírok áthelyezését, a ravatalozó felújításának, vagy
új építésének kérdését.
– Zárt ülés keretében döntött az első lakáshoz jutók támogatási kérelméről.

40-50 mm-es vízmérő
80 mm-es vízmérő
100 mm-es vízmérő
150 mm-es vízmérő
200 mm-es vízmérő
vízmérő nélküli fogyasztóhely
A fogyasztás arányos (lakossági) szolgáltatási díj
A fogyasztás arányos (közületi) szolgáltatási díj
2./ Szennyvíz elvezetés,- tisztítás szolgáltatásának
(lakossági) díja
Szennyvízelvezetés,- tisztítás szolgáltatásának
(közületi) díja
Az árak a 25 %-os Áfá-t nem tartalmazzák

3.400.-Ft/hó
7.800.-Ft/hó
10.000.-Ft/hó
12.900.-Ft/hó
15.500.-Ft/hó
140.-Ft/hó
229.-Ft/m3
275.-Ft/m3

358.-Ft/m3
430.-Ft/m3

A 2010. évre vonatkozó szilárd hulladék szállítására vonatkozó díjakat
11/2009./XII.14/ sz. rendelet
1. számú melléklete
2010. évre Szentpéterfa községben a szervezett hulladékgyűjtés
Ártalmatlanítási és szállítási díjai
Települési lakossági szilárd hulladékkezelési költsége
Térfogat
Hulladék ártalmatlanítás
Ft/ürítés+ÁFA
Hulladék
Szállítás
Ft/ürítés+Áfa
Hulladék ártalmatlanítás
és szállítás költsége összesen
Ft/ürítés+Áfa
60 l-es edény
37
116 1 fős háztartás
153.-Ft+Áfa
80 l-es edény
49
152 2 fős háztartás
201.-Ft+Áfa
120 l-es edény
71
221 3 v. több fős házt.
292.Ft+Áfa

2009. december 14-i közmeghallgatáson
– A polgármester beszámolt a helyi művelődési házban, az elmúlt
időszak (2009. három negyed éves) munkájáról.
– Tájékoztatta a jelenlévőket a 2010. évi koncepcióról.
– Válaszolt az ott elhangzott kérdésekre.
– A Polgármesteri Hivatalban folytatott testületi ülésen a képviselők
elfogadták a 2010. évre vonatkozó víz és csatornaszolgáltatásról szóló rendeletet és a szilárd hulladék elszállítására 2010. évre vonatkozó rendeletet.
– Az Általános iskola igazgatója ismertette az Oktatási Hivatal intézményi felülvizsgálatára vonatkozó jegyzőkönyvét.
– Ennek kapcsán a képviselőtestület intézkedési terv elkészítésére kötelezte az intézmény vezetőjét a feltárt hiányosságok megoldási javaslatának kidolgozására.
– Elfogadta a képviselőtestület az útfelügyelet ellátására vonatkozó
szerződés módosítását.

17,500.-Ft/ürítés+Áfa
5 m3-es konténer
5.800.-Ft/hó+Áfa
5m3-es konténer bérlet
A MÜLLEX feliratú hulladékgyűjtő zsákok ára:
205.-Ft/db+25%-os Áfa= 256.-Ft
A lomtalanítás költsége 2009-ben
306.400.-Ft/alkalom+25% áfa= 383.000.-Ft

A lakosság tájékoztatása céljából tájékoztatásul közöljük a 2010. évi vízés csatorna díjakat
Szentpéterfa Község Önkormányzatának 12/2009/XII.14./ rendelete a
2/1994./II.28./ ÖK. számú rendelete módosításáról

A települési hulladék kezelésének díját az önkormányzat a következő
díjfizetési időszakra állapítja meg: 2010. január 1. – 2010. december 31.

1. számú melléklete
Szentpéterfa községben az ivóvíz és a csatornaszolgáltatási díjak 2010.
január 1-től
l./ Ivóvíz szolgáltatás alapdíja, a felszerelt órákhoz kapcsolódóan:
13-20 mm-es vízmérő
210.-Ft/hó
25-30 mm-es vízmérő
820.-Ft/hó

Boldog karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag boldog új évet
kívánok.
Szentpéterfa, 2009. december 17.
Dr. Dely Ferencné

ANYAKÖNYVI HÍREK 2009. november-december VISTI IZ MATIČNE KNJIGE
Községünk újszülött polgára:
Geosits Rudolf és Skrapits Erika második gyermeke: Márton
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Halálozás:
Stéger Richárdné született: Molnár Gizella
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VISTI ČUVARNICE I ŠKOLE
Óvodai és iskolai hírek

Óvodai hírek
• November hónapban két új gyermekkel bővült az
óvoda létszáma, tavaszig pedig újabb 4 gyermek felvételére
kerül sor, így az összlétszám 40 fő lesz.
• November 8-án (vasárnap) az Öregek napi ünnepségen
gyermekeink kis műsorral örvendeztették meg a nagyszülőket.
• Az ősz folyamán (okt.-nov.-dec.) 3 alkalommal színházi előadáson vettünk részt gyermekeinkkel Körmenden,
melyet a szülők maguk finanszíroztak. Mindhárom alkalommal mese-bemutató volt, élő-, ill. bábelőadás formájában.
• December 4-én – pénteken – megérkezett a Mikulás, aki
a Kisebbségi Önkormányzat jóvoltából ismét megtöltötte a
gyermekek csomagját sok-sok ajándékkal. Gyermekeink
nevében ezúton köszönjük nekik.
• A Karácsonyi játékvásárlást ismét a Szülői Közösség
anyagi támogatásával sikerült megvalósítani, melyet szintén
megköszönünk gyermekeink nevében. A kapott anyagi hozzájárulásból sok szép új fejlesztő eszközt, játékot sikerült
beszereznünk.
• A Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány évente kiírásra kerülő „A népi kultúra helyi hagyományokra építő
ápolása” című pályázatán az idén 40.000 Ft-ot nyert az
óvoda, melyből a nagycsoport gyermek bútorait sikerült
kiegészíteni két újabb darabbal.

Croatica

• Az OM szeptemberben kiírt eszközbeszerzési és informatikai pályázatnak köszönhetően szintén sikerült nyerni
270.000 Ft-ot, melyből a nagycsoportos folyosó gyermeköltöző-szekrényeit cseréljük ki.
• Az influenzás időszak miatt még több vitaminra van
szükségük gyermekeinknek, ezért az óvodai étkezés során
kapott gyümölcsön kívül – a szülői értekezleten megbeszéltek alapján – a szerdai napot jelöltük ki gyümölcsnapnak, így
erre a napra kérjük a szülőket, hogy 1-2 darab bármilyen
otthon található gyümölcsöt hozzanak magukkal, amit a
gyermekek aznap, illetve másnap közösen elfogyasztanak.
• Az influenzával kapcsolatosan még egy kérésünk van a
szülők felé: Kérünk minden szülőt, hogy beteg, megfázott
gyermek ne látogassa az óvodát, mert a saját egészségén túl
a többi gyermek egészségét is veszélyezteti vele.
Megértésüket köszönjük!
• A téli szünet az óvodában a következőképpen alakul:
2009. december 23 – 2010. január 03. az óvoda zárva
tart. Nyitás: 2010. január 04.
Az óvoda összes dolgozója nevében Kegyelemteljes, Békés
Ünnepeket kívánunk!
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VISTI ČUVARNICE I ŠKOLE
Óvodai és iskolai hírek
Iskolai hírek
Az őszi időszak ismét mozgalmasan telt.
Ahogy azt már a korábbi években megszoktuk, idén is októberben került sor a Nakovich Szépkiejtési- és Szavalóversenyre Kópházán. Soha nem tapasztalt érdeklődést mutattak a jelentkezők,
hiszen 65 versenyző vett részt a megmérettetésen. Tanulóink most
sem hoztak szégyent az iskolára: mindannyian dicséretet érdemelnek, hiszen dobogós helyen végeztek szinte kivétel nélkül. A résztvevők: Handler Marko, Skrapits Iván, Timár Laura, Schlaffer
Klaudia, Vujčić Luka, Garger Anna, Papp Laura, Garger Martin,
Hoós Bálint, Iszak Zsófia.
A felsősök októberben, az alsósok decemberben színházban
jártak, sok szép élménnyel gazdagodtak.
Októberben az alsó tagozatosok ismét szépen szerepeltek a
Bükön megrendezett alsós tanulmányi versenyen.
Október 23- áról a 8. osztály műsorával emlékeztünk meg.
November elején a hetedikesek és a nyolcadikosok a Pályaválasztási vásáron ismerkedhettek meg a megye középiskoláival. Reméljük, segítettünk nekik a megfelelő középiskola megtalálásában.
Nagyon jó hangulatban telt az idei szülői bál, melyet – mint
mindig – most is a Szülői Közösség szervezett. Akik nem voltak ott,
tényleg sajnálhatják!
Novemberben a vöröskeresztesek egészségnevelési versenyen
vettek részt, negyedik helyet értek el.
Szeptemberben 4. osztályos technika, novemberben 7. osztályos matematika bemutató órán vettek részt az iskolában tanító
pedagógusok.
December 1-én író-olvasó találkozót szerveztünk az iskolában,
Devecsery László volt a vendégünk.

Az öregek napján iskolánk tanulói is köszöntötték a falu időseit.
December 4-én érkezett ebben az évben a Mikulás, akinek a
zsákját most is a Kisebbségi Önkormányzat töltötte meg. Köszönjük az ajándékokat!
December 11-én tartottuk a karácsonyváró kézműves délutánt.
Bízunk benne, hogy a szülők is örülnek majd a gyerekek által
készített ajándékoknak.
December 18-án rendezték meg a Martineum karácsonyi
versmondó versenyt, ahol Skrapits Evelin képviselte az iskolánkat.
Az iskolások által szervezett karácsonyi műsorra december 22-én
kerül sor. A rendezvényt közös teázással és süteményezéssel zárjuk.
Az iskola tanulói és dolgozói nevében mindenkinek békés,
boldog, egészségben gazdag ünnepeket kívánok.

Napjainkban, különösen év végén, amikor a következő évek
költségvetését tervezzük, gyakran felvetődik a kérdés: Mi lesz jövőre? Mi lesz a jövőben?
Így van ez az intézményeknél is. Különösen olyankor, ha egy
kicsi iskoláról van szó, alig néhány (száz fő alatti) tanulólétszámmal.
Gyakran éri vád a mi iskolánkat is, hogy sokba kerül, és azt is
többször hallottuk már, hogy felesleges horvátul tanulni. Ezzel
csak a gyerekeket terheljük, és nem jut idejük másra. Igaz, hogy
évente több nyelvvizsga bizonyítványt produkálunk, no meg,
hogy közép- és főiskolásaink a horvát hagyományápolás miatt
nem kevés kiegészítő ösztöndíjhoz jutnak, de ez csak természetes
és nem lényeges dolog.
Nézzük csak, milyen a valóság!?
Érdemes- e egy falunak ragaszkodnia a saját iskolájához? Látjuk, halljuk, hogy más települések már régen társultak, jön az iskolabusz, hozza-viszi a gyereket, nincs gond a fenntartással. Bezzeg

mi! Itt aztán mindenáron iskola kell. Pedig nincs pénz, egyre
nehezebb a fenntartás.
Hát, igen! De elgondolkodtunk-e azon, hogy mi lenne a faluval
az iskola nélkül?
Először, tényleg megoldódhatnának az anyagi gondok – látszólag.
De mi lesz később?
Véleményem szerint az, aki nemet mond a horvát oktatásra, a
hagyományok, a kultúra, a nemzetiséghez tartozás megőrzésére,
az 500 évnek mond nemet. 500 év küzdelmét, őseink munkáját és
saját horvátságunkat tagadjuk meg ezzel. Lesz-e jogunk ezután
horvátnak vallani magunkat? Ki fog törődni a nyelvtanulással, a
táncok, dalok megtanításával, a hagyományok megőrzésével, ha
nem lesz óvoda vagy iskola a faluban?
Könnyű azt mondani valamire, hogy nem kell. De sokkal nehezebb azt bebizonyítani, hogy ez milyen fontos. Vegyük már észre,
hogy ha egy faluban megszűnnek az iskolák, akkor rövidesen nem
kell műsorokra menni, mert nem lesz, aki szerepeljen. Nem kell
öregek napját tartani, mert nem lesz, aki műsort adjon. Nem kell
várni a betlehemeseket, mert nem lesz, aki készül a betlehemes
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játékkal. Nem kell várni sem a karácsonyt, sem az Anyák napját,
mert nem lesznek szereplők.
Látom magam előtt, amint többen azt mondják, nem baj. DE
BAJ! Hiszen meghal a falu!
Minden közösségnek kötelessége törődni az elődeitől megörökölt tudás, kincs továbbadásával. Kötelességünk mindent megtenni azért, hogy a gyerekeink, unokáink a saját közösségükben
nőjjenek fel, figyeljenek egymásra. Meg kell őket tanítanunk arra,
hogy a tudás és az emberi értékek megtanulása egymással szorosan összefüggenek. Attól, hogy egy nemzetiséghez tartozunk,
nem kevesebbek, hanem sokkal többek vagyunk és leszünk.
Sokan irigyelnek minket azért, mert beszélünk még egy nyelvet.
Csak mi nem vesszük észre, hogy ez milyen kincs.

Mézes rácsos linzer
Elkészítési idő: 75 perc

Petroviski glasnik
Ja, és ne legyenek illúzióink! Attól, hogy városi vagy külföldi
iskolába jár valaki, nem fog sem magasabb színvonalon élni, sem
többet tudni. Emellett pedig a már emlegetett nehéz gazdasági
helyzetben előbb vagy utóbb mindenki be fogja nyújtani a számlát. Oktatáspolitikával foglalkozó szakemberek is azt mondják,
hogy nemsokára eljön az idő, amikor mindenki megkapja a
számlát arról, hogy mennyivel kell hozzájárulnia a körzeten kívül
igénybe vett oktatáshoz.
Amikor ezek a gondolatok jutnak eszembe, mindig arra gondolok, hogy szerencsére a mi gyerekeink- saját bevallásuk szerint
nagyon szeretnek a mi iskolánkba járni, és el nem tudnák képzelni
másképp. Remélem, a felnőttek is valamennyien így gondolják…
Paukovitsné Horváth Edit

Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 1 csomag
sütőpor, 15 dkg vaj, 10 dkg zsír, 20 dkg
porcukor, 2 evőkanál méz, 3 tojás, 1dl tej,
2 mokkáskanál őrölt fahéj, fél citrom
reszelt héja és kifacsart leve
A töltelékhez: 12 evőkanál lekvár, 9 evőkanál
cukros dió
A lisztet a sütőporral összeforgatjuk, majd a
zsiradékkal elmorzsoljuk. A cukorral, a mézzel,
a tojással és annyi tejjel gyúrjuk össze, hogy se
nem kemény, se nem lágy tészta legyen belőle.
A fahéjjal, a citrom levével és reszelt héjával
fűszerezzük.
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A tésztát 3 nagyobb és egy kisebb darabra
osztjuk, cipóvá formáljuk. Egyet meglisztezett
gyúrólapon vékonyra, nagy tepsi nagyságúra
nyújtunk, tepsibe fektetjük. Előfordulhat,
hogy a méztől egy kicsit ragad a tészta, ilyenkor
a tetejét is hintsük meg egy kevés liszttel.
A tésztát 4 evőkanál lekvárral megkenjük, 3
evőkanál cukros dióval behintjük. A többi
tésztát és tölteléket rárétegezzük, a tetejét pedig
a kisebb tésztából sodort kis rudakkal berácsozzuk. Előmelegített, közepesen meleg sütőben (180 °C, légkeveréses sütőben 165 °C) kb.
30 percig sütjük. Elkészültét a beleszúrt tűvel
ellenőrizhetjük.
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mészetesen a helyi Gradišće tánccsoport és a tamburazenekar is
fellépett. A jól sikerült, hagyományos műsor után a Hogya Ferenc
által főzött finom vadpörkölttel vendégeltük meg a résztvevőket.
Igazán vidám estével zárult a nap.
November 14-én újabb őszi rendezvény következett, csak
éppen Szombathelyen: több énekkar társaságában a Szent Cecília
kórus vendégei voltunk.
29-én, advent első vasárnapján tartottuk hagyományos adventi
kórustalálkozónkat, amelyen rajtunk kívül a mosonmagyaróvári
horvát és a kertesi osztrák kórus szerepelt. A műsor utáni jó hangulatú agapé sem tudta azonban feledtetni, hogy a vendégkórusok
színvonala ezúttal elmaradt a megszokottaktól.
A szentpéterfain kívül énekkarunk még két adventi koncerten
vett részt. December 6-án Szombathelyen az oladi új templomban
volt Vas megye horvát kórusainak ünnepi hangversenye, 12-én
pedig Eberauban énekeltünk ugyancsak adventi rendezvényen.
Közben 5-én a táncosokkal Budapesten is jártunk, ahol a XII.
kerületi Horvát Kisebbségi Önkormányzat közmeghallgatása után
adtunk közös műsort.
A tamburazenekarnak idén sok programja volt, ami persze több
próbát is jelentett számukra. Így – főleg a második félévben – kevés
alaklommal tudtak bennünket kísérni. Ennek ellenére megköszönjük az egész éves közreműködésüket.
Szeretettel kívánunk mindenkinek békés ünnepeket és boldog
új évet. Képzeletbeli ajtónk minden énekelni szerető, énekelni
vágyó előtt nyitva lesz 2010-ben is.
Kocsis Jolán karvezető

A ljubičica kórus hírei
Énekkarunk első szereplése az őszi évadban a szeptember 27-én
megrendezett egyházi kórustalálkozón volt. A szentpéterfai egyházközösséghez tartozó filiák községeinek nemzetiségi kórusai
nagytemplomunkban immár másodszor énekeltek együtt: a nardaiak, felsőcsatáriak és horvátlövőiek horvát, a vaskeresztesiek és
pornóapátiak német egyházi dalokat. A mi énekkarunk ezúttal
magyar nyelven, és nem vallásos, de mindenképpen templomba
illő énekekkel szerepelt. Hiszen téma szerint a honvágyról, a
hazaszeretetről, a szebb jövő reményéről és az égi béke
eljövetelének vágyáról szóltak az előadott kórusművek.
Az egyházi kórustalálkozó egyébként „vándorútra” indul, mert
mindegyik csoport szeretné a saját falujában, saját templomában,
saját közönségük előtt megszervezni a hangversenyt. Jövőre Pornóapáti lesz a rendezvény gazdája.
A szüreti felvonulás egy vidám villanás volt október 4-én, mert
ezután a fellépések hosszú sora következett.
Október 10-11-én Zágrábban jártunk az ottani Desiderium
kórus meghívására. Az énakkar fennállásának 25. évfordulóját köszöntöttük mi is a műsorunkkal. Szép élményeket adott a két nap,
csak az okozott szomorúságot, hogy Drago Goldin karnagy utoljára vezényelte énekeseit, visszavonul. A jövő titka, folytatódik-e a
két együttes eddigi jó kapcsolata.
Egy hét múlva, 18-án itthon már a hagyományos őszi folklórdélután műsora zajlott. Vendégünk ezúttal a büki Danica horvát
vegyeskar és a gencsapáti hagyományőrző táncegyüttes volt. Ter-

szén tetőcsere történik, a tetőtér beépítésre kerül, és a pályázatban
meghatározott követelményeknek megfelelően, 1 fő alkalmazottal
kialakítja és üzemelteti a közösségi teret. Talán a február 6-án
rendezésre kerülő alapítványi bálkor már többet fogunk tudni a
pályázat végkimeneteléről.
Kistelepülések sportbajnokságáról
A Vas Megyei Sportigazgatóság a 2010-es évben is kiírja a
kistelepülések sportbajnokságát. Ebben a versenyre jelentkező Vas
megyei falvak, különböző sportokban (pl.: labdarúgás, kosárlabda,
röplabda, kézilabda, atlétika, teke, sportlövészet, asztalitenisz)
mérhetik össze erejüket. A különböző sportágakban szerzett pontok összesítése után kerülnek ki a győztes települések. Szentpéterfa
eddig is szerepelt néhány sportágban, de ez természetesen kevés
pontszámot eredményezett.
A kiírást, pontosabb programot, jelentkezést a Sportigazgatóság
2010. január elejére ígéri, ezt követően tartunk egy gyűlést, összejövetelt a kultúrházban ezzel kapcsolatban. Bízunk abban, hogy
minden sportolásra éhes szentpéterfai megtalálja az érdeklődésének megfelelő lehetőséget és kihívást!

Alapítványi hírek
Visti Zaklade za Petrovo Selo
A játszótérről: A szentpéterfai plébánia nevében az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapnál beadott pályázatunk
sajnos nem nyert, de szerencsére lehetőség nyílt a pályázat – több
módosítás, kiegészítés után- egy újbóli beadására. Bízzunk a
pályázati anyag elbírálásának nagyobb sikerében!
Addig is megtörtént a játszótéren az összes játék és a pad tél
előtti karbantartása, javítása, festése. Ebben segítségünkre voltak:
Paukovits András, Filipovits Ambrus, Gyöngyösi Attila, Németh
János, Timár Imre, Juranovits Imre, Hoós József és Garger Zoltán.
Segítségüket köszönjük!
Az IKSZT-ről: Reméljük célegyenesbe ért a Szentpéterfa
Községért Alapítvány által 2008-ban benyújtott pályázatunk, ami
az „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér ( IKSZT) kialakításáról, bővítéséről” szól. Sikeres pályázat esetén, az alapítvány átveszi az
Önkormányzattól a kultúrház működtetését, a kultúrház régi ré-

A Szentpéterfa Községért Alapítvány kuratóriuma idén is
mindenkit szeretettel vár az éjféli mise után egy karácsonyi
„forralt boros- forró teás” meghitt együttlétre a jászolnál!
Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk
minden kedves Szentpéterfainak!

I ovo lito Vas srdačno čekamo za polnoćnicom k
Betlehemu na edno zakipljeno vino i na malo druženje.
Svim Petrovišćanom željimo blažene božićne svetke i u miru
i zdravlju sprohodjeno Novo lito!
Zaklada za Petrovo Selo

A kuratórium tagjai
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„Az Ige testté lett!”
Először is szeretnék a plébániánk papsága
nevében valamennyi Olvasónak, ittlakónak
Boldog Karácsonyt és Áldott Új Esztendőt
kívánni! Legyen Isten áldásában gazdag a
2010-es év!
S még a múlóban lévő évből mazsolázgatva néhány említésre méltó egyházi eseményt elevenítsünk fel: egyrészt az október
végi, őszi szünet római útját, amely során
számos kalandban és látnivalóban lehetett része a résztvevőknek. Szeretném megköszönni
mind Milisits Tamás, mind Timár Nikoletta
áldozatos segítségét a római képek DVD-re
válogatásában.
Mint minden évben idén is sor került a
szokásos adventi hangversenyre november
29-én a kápolnánkban. Mosonmagyaróvár
és Gaas (Kertes) kórusai mellett a helyi Ljubičica kórus dallamos énekét élvezhették a jelenlevők. Köszönjük a sok-sok finom süteményt, amivel kedveskedtek az ide érkező
vendégeknek a hangversenyt követő fogadáson a kultúrházban.
Az adventi hajnalokon jó volt látni a szép
számban szentmisére siető kicsiket és nagyokat mind helyben, mind a plébániánkhoz
tartozó falvakban. Ezt a szép szokást igyekezzünk tovább őrizni és ápolni.
Az idei évben is a 6. osztály iskolások
jártak betlehemezni, felelevenítve Jézus születését. A ministránsok pedig szenteste adtak

Hrvatski večer u Budimpešti
Petrovisko kulturno društvo – tancoši, jačkarice i mužikaši – su na Mikulinju deseti put
predstavili svoj program pred peštanjskom
publikom.
Ko si ur ov trud zamemo, da se četire vure
vozimo do glavnoga grada, smo si mislili, da
bi morali i ništo pogledat. Kot po vugarski
velu: „Kellemest a hasznossal.“
Čuli smo za ednu zvanarednu izložbu
(kiállítás), kuja je zapravo „nevidljiva“. To
znači, da smo mogli i mi sami čutit, kako
živu slipi ljudi. Nismo mislili, što nas čeka,
zato nas je jako ganul ov nevidljivi svit. Nek
sad znamo kako smo bogati, da imamo
vidilo, kad je strašna čut u škurini živit, ako
smo mi to nek ednu vuru čutili.
U XII. okrugu (kerület) su nas ur nestrpljivo
čekali naši domaćini, zastupniki Hrvatske
manjinske samouprave. Oni su na početku
obdržali javnu tribinu (közmeghallgatás), a
za njim smo mi došli na red s našim
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a kápolnában betlehemi műsort a kicsiknek.
Köszönjük a felkészítőiknek, valamint a
szereplőknek a szép, tartalmas műsort, valamint Hogya Ferencnek az új betlehemi állatok faragását a köztéri betlehembe, s minden
segédkezőnek a munkáját.
Szeplőtelen Fogantatás ünnepén (dec. 8.)
8 új ministránst avattunk. Felkészítésükben
jelentős szerepet vállalt a Gospodin.
December 20-án, advent negyedik vasárnapján Franjo (Franz) Grozaj nyugdíjas plébános tartotta a nagymisét, ahol horvát nyelven buzdította a híveket karácsony méltó és
lelki ünneplésére.

S végezetül, hogy kicsit a számok tükrében is lássuk a végéhez érkező esztendőt:
idén helyben 12 keresztelő volt (10 fiú és 2
leány), miközben 13 temetés (7 férfi és 6 nő).
Valamint helyben 4 pár esküdött örök hűséget egymásnak.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az idei esztendőben segítették
plébániánkat, templomainkat, azok díszítését,
karbantartását, a lelkipásztori munkánkat,
Isten fizesse meg sokszorosan!
S mégegyszer valamennyiüknek Áldott
Ünnepeket!
Tamás atya

programom. Jačkarni zbor Ljubičica je polag
hrvtskih jačkov nastupil i s adventskimi, božićnimi jačkami, a tancoši su pokazali dva
temperamentne tance. Kot svako lito, pod
peljanjem Lajoša Lukačevoga smo si na kraju
izjačili par petroviskih jačkov. Mužikašom se
s otim oš ni zgotovil program, kad su ni morali do kraja izdurat, na zadovoljstvo peš-

tanjskih Petrovišćanov. Vik se dobro čutimo
med njimi, a oni su nam jako zahvalni, da
jim svako lito odnesemo edan mali dil iz
Pinčene drage.
I prik ovih redic bi se rad zahvalili
kotrigom samouprave XII. okruga, da nas
svako lito pozovu u Budimpeštu, a izvan toga
i financijalno pomažu naše grupe.
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Örök emlék az
örök városból
Nekünk, októberi zarándokoknak nehéz szavakba önteni azt
az élményt, amit a röpke egy
hét alatt Rómában átéltünk. A
szeptemberi csoport nevében
Mersits Dóra amúgy is szépen
összefoglalta azt a sok látnivalót,
amit ez az út nekünk is nyújtott.
Meséljenek tehát helyettünk a
képek…
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Sportegyesületi hírek
A 2009/2010-es idény őszi fordulójának
eddigi eredményei a következők:
12. forduló: nov. 1. 14 h
Lukácsháza-Szentpéterfa 1:1
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Gradistyei horvát teke kupa
eredményei:
Rezultati Gradišćansko
hrvatskog kuglačkog kupa:

13. forduló: nov. 8. 14 h
Szentpéterfa-Újperint 0:1
14. forduló: nov. 15. 13 h
Balogunyom-Szentpéterfa 1:1
15. forduló: nov. 22. 13 h
Szentpéterfa-Csepreg 2:2

Žene:
1. Petrovo Selo 847 čunjeva
2. Sambotel 786 čunjeva
3. Narda 582 čunja.
Žene pojedinačno:
1. Rozalija Škrapić-Harangozo,
Petrovo Selo, 280 čunjeva
2. Andrea Haklić, Petrovo Selo, 217 č.
3. Jurasits Ferencné, Sambotel, 206 č.
Muškarci:
1. Sambotel, 1647 čunjeva
2. Gornji Četar, 1618 čunjeva
3. Prisika, 1542 čunja.

U petak, 18. decembera je zopet živo bilo
kol kulturnoga doma. Nova grupa pod
imenom Ritam Cafe si je pokazala svoj prvi
CD s naslovom: Pjesme za prijatelje.
Autori svih 10 jačkov su Robert Harangozo
(mužika) i Andraš Handler (riči), koji su si
pozvali i svoje pajtaše, da s svojim glasom
obogatu muzički materijal.

Muškarci pojedinačno:
1. Martin Horvat, Sambotel 434 čunja
2. Tamaš Škrapić, Petrovo Selo, 431 čunj
3. Arpad Kekeši, Sambotel, 428 čunjeva.

Guslači i jačkari koji su nastupili su s
vekšega iz Petrovoga Sela, tako je veliki
izazov bil mladim dečkima i divičicama
pokazat uživo sve to, što se more čut i na
albumu. Kako je publika skroz pucala, i
kako su svim graturirali po koncertu
pokazalo je da im se sve jako vidlo što su
vidli i čuli.
Članovima grupe željimo oš čuda sriće u
daljnjem, neka dalje nosu dobre glase o
Petrovom Selu!
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