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Zima je nam bila mirnija nego ostali miseci, ali dilo smo imali. Ovi su miseci
potribni da pogledamo mogućnosti za naticanja i da planiramo programe.
Naticanja su se pojavila kasnije nego što su mogli, ali smo već počeli
organiziranje:
– kot i svako lito želimo pomoći putovanje školarov u čitalački tabor
– želimo organizirati i ovo lito izlet u Hrvatsku
– važan nam je cilj da i nadalje izdajemo Petroviski glasnik
– kot i svako lito i sad imaju srednjoškolci mogućnost da se pripravljaju
na jezični ispit
– imali smo financijsku- knjigovodstvenu kontrolu i dokumentirano je da su
nam dokumentacije i knjigovodstvo u redu i na papiru i zakonski. Naravno
da u tome imaju veliku ulogu i djelatnici naše samouprave ke nam pomažu
obaviti papirologiju.
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O, kako lipo ti zvonu
male crikvice zvoni,
o, kako slatko pjevaju
i milo glušu nam oni.

A ljudi veselo idu
noseći najlipše želje,
jer su jim vazmeni zvoni
donesli sriću, veselje.
Sve pjeva, sve se veseli,
lice od radosti sijeva,
kitice, drveće, trava,
i ptica u zraku pjeva!

IZ SADRŽAJA:

I

Svim našim čitateljima želimo
BLAŽENE VAZMENE SVETKE!

I

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
kívánunk!
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Önkormányzatunk hírei 2010. január 1-től – 2010. március 22-ig

Önkormányzatunk az elmúlt időszakban három testületi ülést
tartott.
2010. február 11-én a következőkről tárgyalt:
– Elfogadta a 2010. évre vonatkozó Szombathelyi Kistérség
Közoktatás fejlesztési tervét, mely magában foglalja
Szentpéterfa községét is.
– Első fordulóban tárgyalta az önkormányzat 2010. évi
költségvetését.
– Az általános iskola igazgatói állás meghirdetésének feltételeit tárgyalta, döntés nem született.
– A volt határátkelő vagyonhasznosításával kapcsolatos Magyar Államkincstár vagyonkezelője megkereséséről tárgyalt.
Végleges döntés nem született.
– A sí tábor önkormányzati támogatása iránti kérelmét nem
támogatta.
– Hozzájárult a Rákóczi utcai korhadt és életveszélyes fák
kivágási kérelmének benyújtásához.

vánítja azon szándékát, hogy 2010. augusztus 1. napjával a
költségtakarékosabb, hatékonyabb gazdálkodás, valamint a
közoktatási feladatellátás szakmai színvonalának emelése
érdekében, a fenntartásában működő közoktatási intézményeket átszervezi oly módon, hogy a Napközi Otthonos Óvodát
beintegrálja a Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába és Közös
Igazgatású Közoktatású Intézményt (Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Óvoda Szentpéterfa) hoz létre. Határidő:
2010. május 15.
Megbízza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a közoktatási
intézmények átszervezéséről szóló fenntartói döntés meghozatalához tegye meg a szükséges előkészítő intézkedéseket.
Határidő: 2010. május 15.
– Az Oktatási Hivatal jegyzőkönyvére tett intézkedés kapcsán
utasította az általános iskola vezetőjét, hogy 2010. szeptember
1-ig a 100%-os magyar és 100%-os horvát szakos ellátottságot
oldja meg. Az eszközfejlesztési jegyzékben előírtaknak az éves
költségvetések és pályázati lehetőségek függvényében folyamatosan, legkésőbb 2012. szeptember 1-ig tegyen eleget.
– Az intézményvezetői pályázat kiírását 2010. május 15-ig elhalasztotta.
– A 2009. évre vonatkozó belső ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadta.
– A Szentpéterfa Községért Alapítvány 2009. évre szóló
beszámolóját elfogadta.
– A képviselőtestület 2009. évi IV. negyedévi költségvetési
rendelet módosítását elfogadta.
– Elfogadta a 2009. évi költségvetésről szóló zárszámadását.
– Meghallgatta az óvoda vezetőjének tájékoztatását az egységes óvoda-bölcsőde létrehozására vonatkozó felmérésről.
Kellő számú (5 fő helyett 3 fő) jelentkező hiányában 2010.
szeptember 1-től nem hozza létre fenti intézményt az óvodán
belül. A tanügyi szakértő javasolta az ún. „családi napközi”
létrehozását. Bővebb tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban
kaphatnak az érdeklődők.
– Döntött a polgármester költségtérítésének kiküldetési
rendelvényen történő elszámolásáról.
Szentpéterfa, 2010. 03. 29.
Dr Dely Ferencné
jegyző

2010. február 22-én:
– Elfogadta az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletét.
– Újjá választotta a helyi választási bizottsági tagokat, akik mivel csak egy szavazókörös lett a település – ellátják a Szavazat Számláló Bizottság feladatait is. (Mindenkinek a Művelődési házban lehet szavazni az Országgyűlési képviselő választáson 2010. április 11-én.)
– Tárgyalta az intézmények átszervezésének ügyét, de elvi
döntést nem hozott, közoktatási szakértő meghallgatását javasolta a következő ülésen.
– Felkérte az óvoda vezetőjét, mérje fel a 2 éves korú gyermekek szülei körében ki igényelné az egységes óvoda-bölcsőde
létrehozását.
– Meghallgatta az általános iskola igazgatójának az Oktatási
Hivatal jegyzőkönyvére tett intézkedési javaslatait.
– A gyermekjóléti feladatok ellátásával 2010. évre is Némethné
Molnár Zita védőnőt bízta meg a képviselőtestület.
– A határátkelő hasznosításba vétele előtt további adat kérését
tartott szükségesnek a döntéséhez.
– Meghatározta az óvodai és iskolai beiratkozások időpontját.
(Iskola 2010. III. 29. és 30.) (Óvoda 2010. VI. 03. és 2010. VI. 04.)
– Elfogadta a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti
szolgálat 2009. évben végzett családsegítési feladatairól készített beszámolóját.
– Döntött a kistemplom előtt lévő két villanyoszlopra elhelyezendő két lámpatest felszereléséről, közvilágítás bővítéséről, a
hálózat vagyonjogi átvételéről és a jelentkező többletköltségről.
– Elnapolta az új igazgató kinevezésig a közalkalmazotti
nyugdíjazás miatti felmentésről beérkezett kérelem elbírálását.
– Döntött a Vas megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság
megkeresése ügyében
– Megköszönte a Szentpéterfa i Római Katolikus Egyházközségnek, hogy lehetővé teszi számára az alsó iskola további
használatát havi bruttó 1000.-Ft/hó bérleti díj fejében.

ANYAKÖNYVI HÍREK
VISTI IZ MATIČNE KNJIGE
2010. január-március

Községünk újszülött polgára: Míra,
aki Juranovits Imre és Racker Rita második gyermeke
Halálozás: Horváth István

Községünkben ebben az időszakban nem volt
házasságkötés.

2010. március 22-én:
– Meghallgatta a közoktatási szakértőt az intézmény átszervezésével kapcsolatban és az alábbi elvi döntést hozta: kinyil-
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EZ VOLT A TIZEDIK!
Petroviski glasnik

„Itt van már a farsang, s ide
válság, oda válság: meg lesz
tartva idén is az alapítványi
mulatság.” Ezekkel a sorokkal
kezdődött az idei meghívó, s természetesen meg is lett tartva tizedik,
jubileumi alapítványi bál.
A kuratórium a jól bevált
módon szervezett meg mindent. Az
alkalomhoz mérten olcsó volt a belépő,
jólesett a „welcome-drink” a pénztárnál,
szépen díszített volt a színpad és a
terem, jól működött a büfé (a finom
kocsonya az óvodai konyhát dicsérte),
öröm volt látni a jelmezes közönség
önfeledt szórakozását. Utóbbihoz hozzájárult a Pinkica, pontosabban szólva a
Kossuth utcai fiúk – egyszerűsítve: az öt
Kossuth Lajos – fáradhatatlan játéka. És
persze a jókedvet emelte a fellépő csoportok műsora is. Az öreg-fiatal (vagy
fiatal-öreg?) táncosok látványos összeállítása, a Ljubičicák által előadott sikeres apáca-show, az öregfiúk (nem öreg
fiúk!) fergeteges rabbitánca, Cani Jutkáék
kedves-vidám Mézga-nosztalgiázása és
a két elkeseredett, alkoholba menekülő
ember (Bodó Jutka és Móricz Márica)
humoros csetlése-botlása sokáig beszédtéma maradt a résztvevők között.
A kuratórium tagjai, valamint segítőik jól érezték magukat a tengerész és
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kalóz jelmezekben, és ötletes újdonság
volt a tombolatárgyak név szerinti
kihúzása. Volt is néha meglepetés, illetve nevetés egy-egy „találatnál”.
Söntéspultként idén egy fél hajót
ácsoltak, hátterében fodrozódó kék
tengerrel. Méltó építmény volt a jubileumi alkalomhoz. Gratulálunk az asztalosoknak!
És feltétlenül meg kell említeni
Geosits Lászlóné Mérit, akinek profi
színpadi műsorvezetését mindenki
élvezte.
Gratulálunk minden szervezőnek és
segítőnek, s érdeklődve várjuk, jövőre
milyen meglepetést talál ki az alapítvány a szórakoztatásunkra!
Kocsis Jolán
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SÍTÁBOR

Ottó bácsi, Niki néni és Tamás atya közreműködésével idén is
volt három napos sítábor.
Február 18-án 8 órakor nagy izgalommal indultunk a kultúrháztól. Mi kezdők Ottó bácsi,
Marika néni, Dóri és Tamás
vezetésével első nap a tanuló pályán
kezdtünk. A haladók Tamás atya és
Niki néni vezényletével a nehezebb
pályákon „száguldoztak”. Harmadik nap, február 20-án-a szülők
kíséretében már népes társaság
indult útnak. Erre már mindenki
elsajátította az alapokat és
együtt szeltük a havas lejtőket.
A hazaúton már fáradtak
voltunk, de sajnáltuk, hogy
véget ért a sítábor. Köszönjük
a szervezőknek, szüleinknek
és reméljük jövőre is lesz
lehetőségünk síelni!
Skrapits Klaudia,
Skrapits Evelin

Felvonóra
várva
Sportfelsze relésben
a lelkes csapat
kedvenc
találkahelyén
Litnji broj PETROVISKOG GLASNIKA u juniušu kanimo napravit. Molimo
sakoga ki nam more pomoć tekstom, informacijama ili kipicima da nam
se javi osobno ili na e-mail adresu lipatekst@gmail.com.
A SZENTPÉTERFAI HÍRMONDÓ következő száma júniusban fog
megjelenni. Kérjük azokat, akik szívesen segítenének a szerkesztésében
jelezzék személyesen vagy a lipatekst@gmail.com e-mail címre.

VÖRÖSKERESZT

zási versenyen vettek részt Szombathelyen, ötödik helyezést
értek el. A kis csapatot felkészítette Kohuthné Bokor Erzsébet, a
csapat tagjai: Jurasits Adél, Palkovits Cintia, és Pataki Anna.
Gratulálunk Nekik!
Március 12-én, pénteken délután véradás volt a kultúrházban,
a véradáson 22 fő jelent meg: Várhelyi Tamás, Jurasits Zoltán,
Henits Zsoltné, Lantosné Kurcz Anna, Geosits Rudolf, Frányi István,
Pártli Péter, Handler András, Németh Lajos, Kozma Attila, Piry
György, Skrapits Péter, Kohuth Miklós, Grabarits Imre, Jurasits
Miklós, Skrapits István, Tímár József, Tímár Dusán, Tímár Dániel,
Wágner Zsófia, Haklits Tamás és Kriston Barbara. Szeretnénk
köszönteni Kriston Barbarát, mint első véradót, bízunk benne,
hogy máskor is szívesen jön vért adni. Szeretnénk megköszönni a véradóknak, akik az étkezési utalványukat, amit a
véradáson kaptak, visszaadták Vöröskereszt Alapszervezetünknek, hisz ebből tudjuk a megvendégelést finanszírozni, mivel más anyagi forrásunk korlátolt. Legközelebbi véradás
előreláthatólag 2010. 06. 22-én, kedden lesz.

Pár szóval a tavalyi év végéről. Karácsonyra 88 csomagot készítettünk, és
osztottunk ki falunkban. A csomagokat
felajánlásokból tudjuk készíteni. A felajánlásokat a következőktől kaptuk: a
Vöröskereszt alapszervezet tagjai, a THG, a Gradišće kulturális
egyesület, a szentpéterfai virágbolt, Urbán & Urbán édesipari
nagykereskedés, és a Szentpéterfa Községért Alapítvány. A csomagokat a VK tagok készítették, és hordták szét a faluban, a
széthordásban segédkezett Kohuth Miklós polgármesterünk is.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek az anyagi támogatást, és
a munkát, amivel segédkeztek a csomagok készítésénél. Bízunk
benne, hogy idén is tudunk karácsonyra ajándékozni.
A 2010-es évtől megváltozott a vöröskeresztes tagdíj
összege – diákoknak és nyugdíjasoknak: 300 Ft, dolgozóknak
pedig 600 Ft.
Az általános iskolában is működik Vöröskereszt Alapszer vezet, sajnos csak három fővel. 2010.03.11-én csecsemőgondo-
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BEHÍVÓ – MEGHÍVÓ

eső a lelkipásztor(ok)nak, plébánosnak, s sokszor a híveknek is.
Hogy hát ha ebben nem figyelnek, ebben,a jelentéktelennek
tűnő kérdésben nem hallgatnak rá a hívek, akkor mi értelme van
a többi beszédnek? Akkor hogyan teljesítik, szívlelik meg az
Isten komolyabb kéréseit, intelmeit? Ha itt nem tudunk 1-2
lépést tenni, hogyan akarunk életünk végére Isten Országába
kerülni, megérkezni?
Aztán nemegyszer (be)hallani, hogy miről beszélgetnek,
nevetgélnek hangosan, cigarettáznak odakint, ahol a temető,
saját halottaik csendjét, nyugalmát is megzavarják, s nem
beszélve a szentmisén résztvevők áhítatáról, imájáról. Jó azt is
tudni, hogy ez a helytelen viselkedés duplán bűn, egyrészt
önmagunkkal szemben, hisz meglopjuk magunkat, az Istenre
fordítható időnket, szándékunkat, s Isten kegyelmét, áldását
vesszük el önmagunktól; másrészt a beszélgető társa(in)kat is
bűnre csábítjuk, hogy ő(k) se az Istennel, a szertartással, hanem
velünk legyenek el- és lefoglalva. S joggal merül fel a kérdés,
vajon a „templomkerülők” a kocsmát, a boltot, a mozit, a
meccset, különféle bálokat, stb. is elkerülik? Vagy csak kívülről,
a falon, kerítésen kívül élvezik, töltik? Gondoljunk bele, milyen
lehet az a focimeccs, amin a stadionon kívül maradunk, vagy az
a mozifilm, amit a jegypénztárnál „élünk át”? Avagy az a bál,
amit végig a kultúr udvarán, vagy az utcán töltünk, ahelyett,
hogy bent lennénk? Avagy az a baráti beszélgetés, amikor a
zsúfolt söröző két végében lévő asztalhoz ülünk? Valóban
megvalósul az, amiért odamentünk? (...) NEM.
Legyünk következetesek, azaz, ha ezekre az amúgy jó dolgokra el és be tudunk menni, akkor a szentmisével, a
templommal, az Istennel, minden JÓnak teremtőjével is hasonlóképpen cselekedjünk. Avagy ha csak a templom mellé járunk,
utána a kocsmát is csak kívülről látogassuk, vagy odahaza a
küszöbön fogyasszuk el a családi asztal helyett a vasárnapi ebédünket, hiszen ez lenne a logikus magatartás…
De ha mindenáron ki(nt) akarunk maradni, legalább ezt
csendbe tegyük, ne mulatsággá téve a szent helyet, a szent cselekményt, s másokat ne vigyünk hasonló bűnbe!
Ne mutassunk lázadásunkkal rossz példát a többieknek és az
ifjúságnak Valahol ez is a mai „templomkerülők” számlájára
írható, hogy ifjaink jórésze nem, vagy csak szintén a templom
mellé jár vasárnap. Miért? MERT EZT LÁTJÁK! És ezt, a rossz
hozzáállást tanulják el. Másrészt mivel a gyerekek számára
fenntartott helyeket kinőtték az iskolaváltással, s most keresik a
helyüket, gyereknek már idősek, idősnek meg még fiatalok. Ha
elálljuk az ajtót, nem fognak átverekedni rajtunk. Ha nem hívjuk őket be, kint maradnak, s ők is "templomkerülőkké" lesznek.
Kár lenne elveszíteni őket…, benneteket…
Persze soha sem késő változtatni, van hely a templomban, kápolnában is, ott még ülőhely is bőven jutna. Csak beljebb kellene
jönnünk, és körülnéznünk. Éljünk ezzel a lehetőséggel! Ne azzal
törődjünk, hogy esetleg másnak a helyére ülünk, vagy mit szólnak majd mások, hogy most én is bent vagyok a templomban,
mert ez butaság lenne. S az még nagyobb butaság, ha emiatt kint
maradunk. Ha rosszat szólnak az ő hibájuk, de szerintem
inkább örülnénk a pozitív változásnak, hogy ismét többen vagyunk és bent vagyunk! Minket pedig inkább az foglalkoztasson, hogy a Jó Isten mit szól, hogyan vélekedik rólunk! Ez legyen a fontos és a minket meghatározó, hisz Ő mondja ki a
végső ítéletet.
Ezért szeretettel kérem a jószándékú, értelmes itt élő kicsiket,
nagyokat, hogy szívleljük meg a templomba behívó jó szót, s
váltsuk is tettekre, hogy méltó legyen az ünnepünk most
Húsvétkor, s az év többi vasárnapján is.
Köszönöm!
Várhelyi Tamás plébános

„Zeng a harang hívó szóval” – énekeljük mi keresztények már
ősidők óta, de sajnálatos módon egyre kevesebben halljuk ezt
meg…
Régen, de talán ma is, azokat a diákokat, akik nem az iskolába, hanem az iskola MELLÉ, vagy máshova mentek tanítási időben, iskolakerülőknek hívták. Ennek alapján ma sajnos sokakról
itt helyben is el lehet mondani, hogy templomkerülők…
Mert vagy nem jönnek, mikor hívja a falu keresztény híveit a
harangszó, vagy rendszeresen késve és csak a templom (ká-polna) mellé, köré jönnek el, megspórolva pár lépést, amit ahhoz
kellene megtenniük, hogy a templomon belülre kerüljenek.
„Akinek nem inge ne vegye magára!” – szól a régi mondás. Viszont
akinek inge, azokkal gondolkozzunk kicsit el, hogy miért is van
ez így, s lehetne-e másként? Nem bántás, személyeskedés a
célom, hanem, mint a községért felelős plébános, kötelességemnek érzem, hogy ha egy közösséget alkotunk, egy közösségben
élünk, akkor, ami mehetne jobban, s csak rajtunk áll, azért tegyünk, hogy tényleg jobb legyen!
Jelenleg, a régen szinte 100%-os vasárnapi templomlátogatások száma, jó, ha az 50%-ot eléri. S ez nem csak becslés, hanem
az elmúlt hónapokban történt felmérésekre támaszkodik az
adat. A 2001-es népszámláláskor 1058-an vallották magukat –
szabadon – itt helyben katolikusnak. Ha leszámoljuk az ágyhoz,
vagy házhoz kötött betegeinket, a legkisebbeket és a rájuk
vigyázó szülőket, akkor is egy tekintélyes szám marad, akiket
hív(na) a 3. parancsolat: Az Úr napját szenteld meg! Mégis csak
közel 4–500-an tesznek eleget Isten hívásának vasárnapról-vasárnapra. Panaszra nem lehetne ok, hisz szépen megtöltjük így
is a templomot, de a Gospodin szavával élve: „lehettünk volna
többen is...”. S igaza is van, mert hát hol a másik fele a falunak
vasárnap?
Csak papíron római katolikusok? A gyakorlatban, a mindennapokban megromlott katolikusok lennének? - Nem hiszem!
Félnek? Kitől? A Jó Istentől? Tőlünk papoktól? A többi
templomba járótól? Vagy talán valami mástól? - Nem hiszem!
Lusták, hanyagok, elkényelmesedtek? Vagy talán minden dolog
fontosabb a szentmisénél? Miért? Bezzeg mikor a Jó Istent kell
számon kérni, vagy szidni, káromolni, hogy miért nem segít
tüstént, miért nem hallgatja meg az imáinkat, akkor nem vagyunk restek, nem fukarkodunk a szitokkal, tudjuk emlegetni...
Vajon ilyenkor miért kerül egyből a legfontosabb helyre?
Közönyösek az Isten ügye iránt? Unatkoznak a szentmiséken? De hát szórakoztató show műsort mégse csinálhatunk egy
szent szertartásból, hitünkből?! S éppen ez a közöny, unalom,
érdektelenség helyett kellene, hogy tudatosítsuk, hogy ISTEN
az, AKI VÁR MINKET, KIVÉTEL NÉLKÜL! És szeretné, hogy
megérezzük atyai gondoskodását, szeretetét. Hogy ott legyünk
nála, az Ő közelében, együtt, jó testvérként énekelve, imádkozva Őhozzá.
Hívjuk egymást, s segítsünk magunknak, egymásnak, hogy
megtapasztaljuk, amit Péter apostol: „Uram, jó nekünk itt
lennünk!”
S ha már felkerekedünk a templomba, vagy a kápolnába, akkor merjük átlépni annak a küszöbét! Milyen érdekes, hogy a
szeretteinkhez igyekszünk haza; a szerelmes alig várja, hogy
szerelme közelébe legyen, sőt manapság egyre inkább
törekszenek rá, hogy a lehető legközelebb, testközelbe kerüljenek minél előbb! (...) Ugyanakkor a templomba minél távolabb,
minél messzebb, minél hátrébb a divat. Vagy a mégrosszabb,
hogy kint, a templomon kívül... S sajnos ez elég fájó, és rosszul

Petroviski glasnik

6

Croatica

XVII. lito /1. broj

Petroviski glasnik

VISTI ČUVARNICE I ŠKOLE
Óvodai és iskolai hírek
Óvodai hírek

• Intézményünk jelenlegi gyermeklétszáma 37 fő, amely
a tavasz folyamán újabb három gyermek érkezésével fog
gyarapodni.
• Február 14-én (vasárnap) tartottuk hagyományos farsangi jelmezes bemutatónkat a kultúrházban, ahol gyermekeink a legkülönfélébb maskarákba bújva mutatták be
kis mű-sorukat.
• A húsvéti játékvásárlást idén is a Szülői Közösség
anyagi támogatásából sikerült megvalósítani, amelyet
gyermeke-ink nevében ezúton is megköszönünk nekik.
• A gyermekek nagy várakozására elkészült az óvoda
udva-rára tervezett új babaház, amelyet gyermekeink
nagy örömmel vettek birtokba. Az ehhez szükséges
faanyagot pályázati forrásból sikerült megvásárolni, a
munkadíjat pedig szintén a Szülői Közösség hozzájárulásából fedez-zük. Köszönet érte!

• Az udvari játékok felújítása, illetve bővítése is folyamat-ban van, készül az új mászóka és hinta, amely
reménye-ink szerint kellő mértékben kielégíti majd gyermekeink mozgásigényét.
• A hagyományoktól eltérően az idei évben nem május
első vasárnapján tartjuk az óvodások anyák napi
műsorát, ha-nem április 30-án (pénteken) délután az
óvodában.
• Május első hetében szülői értekezletet tartunk az
óvodá-ban, melynek pontos idejéről a helyben szokásos
módon értesítjük a szülőket.
• Az új gyermekek óvodai beíratására 2010. június 3-án
8-17 óráig, illetve 4-én 8-16 óráig lesz lehetőség.
• Az óvoda összes dolgozója nevében minden kedves
olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!
Hoósné Milisits Zsuzsa

Iskolánkban az elmúlt időszak megint nagyon eseménydúsan telt. A téli szünet után hamarosan beköszöntött az
első félév vége. Volt, akiknek eredményes, szép bizonyítvány jutott, de voltak olyanok is, akiknek bizony rá kell
hajtani a második félévben. A félév zárását követően
tartottuk az iskolai farsangot. Ismét vidám délutánt
töltöttünk együtt. A szülők – mint mindig – most is sokat
segítettek sütivel, vendéglátással, zsákba-macska és tombolatárgyakkal. A 130 000 Ft tiszta bevételt a kirándulások támogatására fordítjuk majd. Köszönjük a sok
segítséget!
A nyolcadikosok a továbbtanulási lapok kitöltésén dol goztak. Az eredményekről április végén kapunk értesítést.
A hagyományos nyelvtanfolyamunk résztvevői a húsvéti szünet után indulnak a megmérettetésre. Iskolánkból
6 diák és egy pedagógus próbálkozik majd a szóbelin.
A március 15.-ei ünnepélyünket 12.-én este tartottuk a
Kultúr-házban.
„Megszületett” az első 100 ötös is: Haklits Anna volt
idén a legügyesebb. Gratulálunk!
Az alsó iskolában is mozgalmasan telt az elmúlt időszak: tíz alkalommal vettek részt úszótanfolyamon
Szombathelyen.
A Bükön és Táplánszentkereszten megrendezett alsó
tagozatos tanulmányi versenyen már hagyományosan
ismét képviselték iskolánkat a gyerekek. Mindannyian
szépen teljesítettek.

A katasztrófavédelmi és a közlekedési versenyekre
folyamatos a felkészülés. Többször, több helyen szerepelnek tanulóink. Ugyanez a helyzet a sportversenyekkel is. Ezekről a tanév végén készítünk összesítést.
A csecsemőgondozási és az elsősegélynyújtó versenyen
ügyesen helyt álltak a felsős lányok.
Iskolánkban nagyon hangulatosan telt a Benedek
Elek mesemondó verseny. 12 alsós kisdiák készült fel
hosszabb-rövidebb mesékkel a versenyre. Reméljük,
jövőre is hasonló lelkesedéssel készülnek majd tanulóink.
Jelenleg a felsősöknek készített matematika verseny
előkészítése zajlik. Lehet, hogy ez a tantárgy nem a
legnépszerűbb, de érdemes kipróbálni a tudásotokat és a
logikátokat!
A tavaszi időszak még mozgalmasabbnak ígérkezik.
A következő számban remélhetően sok szép eredményről és rengeteg élményről számolhatunk majd be.
Emellett fokozott figyelmet kell fordítani a biztonságunkra és a testi épségünkre is. A jó idő előcsalogatta a
bicikliket és a motorokat is. A baj csak az, hogy mindez
sokaknál felelőtlenséggel társul. Kérünk mindenkit,
szabályosan és megfontoltan közlekedjen!
De a programok mellett mindenkinek oda kell figyelnie a tanulásra is, hiszen már nagyon közeleg a tanév
vége…
Paukovitsné Horváth Edit

Iskolai hírek
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Németh Endre

December 6-án, vasárnap az adventi koszorú má sodik gyertyáját gyújtották meg a vasegerszegi
Szent Miklós idősek otthona kápolnájában. Márfi
Gyula veszprémi érsek celebrálta a szentmisét. A
kántor, mint 2006 óta majd mindig, Németh Endre
nyugalmazott tanító volt, akit most utolsó útjára
elkísérni jöttünk ide a herényi temetőbe.

Tisztelt Tanító Úr, drága Bandi bácsi!
November 25-én, 90. születésnapodon misével 1919
emlékeztünk együtt. Ott, akkor, Te ünnepelt voltál,
de a végén, közkívánatra a harmónium mellé ültél, és egy szép
Mária-ének szólt a kápolna falai között. Három lányod
körében végtelenül boldog voltál. Láttam, amint országgyűlési
képviselő unokád kezet csókolt neked, és meghitten beszélgettetek.
Azóta, a hamarosan bekövetkező szomorú esemény nyomán,
végiggondoltam életutadat, amely majd egy évszázadon ívelt
át. Hadd elevenítsem most fel ennek fontosabb állomásait.
Német Endre l9l9-ben született Szentpéterfán, Németh
János igazgató-tanító gyermekeként, négy leánytestvérrel
együtt nőtt fel a családi házban. Ott végezte el az elemi iskolát,
majd Körmenden a polgárit. Tanítói oklevelet Sopronban, kántorit Kalocsán szerzett. Aztán visszatért a gyökerekhez. 194lben kezdte meg kántor-tanítói hivatását szülőfalujában, de egy
évre rá be kellett vonulnia. 1942-től l945-ig tartott számára a
háború, először frontszolgálattal, majd hadifogsággal. 1945ben kötött házasságot Csendlaky Valéria tanítónővel. Szegényen kezdték, de a jó péterfai nép melléjük állt. 1946-ban
megszületett Piroska, 1948-ban Vali lánya. A „mladi skolnikot”,
a fiatal tanítót mindenki szerette a faluban. Példaképe lett a fiataloknak, naponta vele mentek a misére. Énekkarban, színjátszásban is együtt élt a közösséggel.
Egészen élete „fekete napjáig”, 1950. február l9-éig. Ezután
a szombathelyi Bagolyvár, aztán az Andrássy út 60., Kistarcsa,
majd Recsk következett. Ide internálták több ezer sorstársával
együtt, ártatlanul, hamis vádak alapján. Hiába kérvényezték
Szentpéterfáról szabadon bocsátását, mivelhogy semmit sem
követett el, amiért bűnhődnie kellene, még csak válasz sem
érkezett a hatóságoktól. 1953. október 27-én, 45 hónapi raboskodás után érkezett el a szabadulás napja. Kámonba, anyósáék
házába ment, mivel haza nem mehetett, ki volt tiltva. A
találkozás a családdal felejthetetlen volt, az övéivel való boldog viszontlátás örömét nem lehet szavakba foglalni. Rövid
ideig az ajkai timföldgyárban dolgozott, majd l954. február l9től végre taníthatott a Vasszécsenyi Általános Iskolában, ahol
szeretettel fogadták. Itt egyesült a család, májusban felesége is
ideköltözött a lányokkal. Érezte, hogy az üldözött végre nyu galomra talál. Mindig emlegette a kedves lipárti szomszédok at. 1954-ben született meg harmadik kislányuk, Zsuzsika.
1956. szeptemberében Táplánszentkeresztre kérték magukat,
ahol egy nagy gyümölcs- és konyhakertes szolgálati lakást kaptak. 1979. végéig, nyugdíjba vonulásáig tanított itt. Kollégái végtelenül segítőkész, nyugodt természetű, igazi tanítónak tartották. Szívvel-lélekkel, nagy gyermekszeretettel nevelt-oktatott itt
több száz kisiskolást. A kultúrház művészeti csoportjainak ve zetője, kísérője volt. A faluban általános tiszteletnek örvendett,
mindenki szerette a családot.
Közben l964-ben rehabilitálták, hosszú kérvényezések, felterjesztések után. Felülvizsgálta elítélését a Belügyminisztérium, és
megállapította, hogy alaptalanul hurcolták meg.
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1970 óta kámoni házukban laktak. 20 évig ellátta a
kámoni templom kántori teendőit, majd a szombathelyi zárdatemplomban kántorizált a horvát
miséken.
Drága jó Bandi bácsi!
Aztán más terhet rakott rád a sors: feleségedet, Vali
nénit, aki a sok megpróbáltatás, betegeskedés következtében egyre kevésbé tudta ellátni magát, ápol2006-ban bekövetkezett haláláig. Ebben az idő2009 tad
szakban is sokat jelentett lányaid, vejeid közelsége,
támogatása. Aztán az évek múltával növekedtek testi bajaid, két
éve hosszabb időt töltöttél már kórházban. Idén ősszel újabb
műtét, súlyosbodott állapotod, s végül örökre elmentél.
Megürült egy lakrész Vasegerszen is: veled együtt elment a
közösség kántora. Borzasztóan hiányzol nekik, szilárd jellemeddel idős embertársaidnak is nagy érték voltál, példát jelentettél.
De a legnagyobb vesztesek családod tagjai. Büszke lehettél
rájuk, mert hűséges, nem megalkuvó, tisztességes életed folytatói lettek gyermekeid, unokáid, akik követendő példát láttak
életutadban, és rajongásig szerettek, tiszteltek. Nagyon erősen
kötődtek hozzád, ösztönösen szívták magukba a hazafias
lelkületet, emberségből a példamutatást. Unokáidnak, Gabinak,
Tamásnak, Anitának, Alpárnak és Zinának te vagy a példakép.
Aggódó férj, apa, nagypapa, Kevinnek és Noelnek dédapja
voltál, aki jó természeteddel, türelemmel, megértéssel kísérted
sorsukat. Többször mondtad, hogy neked bőven van időd, ezért
értük és helyettük is imádkozol. Tetted ezt mindennap Brenner
János boldoggá avatásáért és Kaszap István lelki üdvéért is.
S z e n t p é t e r f a – a család, a hely és az adott idő volt meghatározó életed alakulására. Édesapád neve, más péterfai lakosokéval együtt márványba vésve él tovább az örökkévalóságban. A trianoni békediktátum után is horvát nemzetiségű ma gyar hazafi maradt. Meghatározó szerepe volt abban, hogy 14
hónap idegen imperium után Szentpéterfa visszatérhetett Magyarországhoz, és ma már büszkén viselheti a Communitas
Fidelissima, a leghűségesebb község címet. Vesztes helyzetben
is lelkierőt adott minden horvátnak és magyarnak. Te, az utód,
mindvégig az ő nyomdokain jártál, nemzeti érzülettel gondozója lettél hagyatékának. Édesapád hűséges tette kötelezett, és azt
maradéktalanul teljesítetted.
Többszörösen megbékélt voltál öregségedre sorsoddal földi
kínjaid és a több év valós szabadságelvonás ellenére. Bár megválaszolatlan kérdésként maradt számodra, miért történt veled
az a szörnyű öt esztendő, soha nem vádoltál, szidtál senkit. Te
irgalmas voltál elítélőid iránt is.
Hitvallásod volt Arany János Fiamnak című verse szerint:
„Mert szegénynek drága kincs a hit.
Tűrni és remélni megtanít.”

Golgotai életutad végetért, már az égi adventi koszorún gyújtod meg a negyedik gyertyát. A közelgő Karácsonyt lelkiekben
együtt töltjük veled. Ismét a költő-óriás szavait hívom segítségül, búcsúzóul:
„Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt,
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi utakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk:
A lélek él: találkozunk!”

Isten veled, Bandi bácsi! Az örök világosság fényeskedjék
neked!
Wiktora Antal
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A Ljubičica kórus hírei

koja ih tako lijepo prima i ovaj nastup im je bio prava nagrada i
priznanje za njihovu 20 godišnjicu rada. Ove jeseni namjeravaju
ugostiti Pučku scenu iz Hercegovca. Zanimljivo je da osim
razmjene gostovanja postoji i pomaganje u odabiru tekstova za
nastup, tako da će od Pučke scene dobiti tekst za svoju narednu
kazališnu predstavu, koju će prevesti na gradišćanski hrvatski
jezik i tako izvoditi. Osebujni voditelj HAK-a Travnik Anto Bilić
uvijek nas iznenadi svojim vrlo zanimljivim predstavama pa je
tako bilo i ovaj put s predstavom bez riječi. Inače Kazalište ima
oko 60 članova različitog uzrasta i mogu se pohvaliti brojnim
domaćim nastupima i gostovanjima u Hrvatskoj, Švicarskoj,
Austriji i Njemačkoj. Kazališna zgrada im je u završnoj fazi a
izgrađena je brojnim donacijama među kojima je i donacija RH.
Financiraju se vlastitim programima i naravno donacijama a u
planu im je izvedba sakralne predstave o razapinjanju Krista
koja će biti izvedena u crkvi.
Profesor Stjepan Pepeljnjak i ovaj put je zadnjeg dana Festivala
dao svoj stručni sud o nastupima kazališnih skupina u prvom
redu naglasivši da je okupljanje potvrdilo, kako se hrvatska riječ
svim svojim bićem želi održati. Istaknuo je zavidnu razinu
izvedbe kazališnih predstava kao i očitu različitost u pristupu
redatelja u kojem se prepoznaje stalno provjeravanje vlastitih
ideja putem selekcije i traženja novih rješenja. Podvukao je i
važnost artikulacije i energije izrečenih riječi za što uvjerljiviji
nastup, koji onda može nadomjestiti nepoznavanje pojedinih
riječi iz dijalekata sudionika.
Jedan od utemeljitelja Dana profesor Stjepan Banas obogatio je
otvaranje i zatvaranje Festivala prikladnim recitacijama
hrvatskih autora i uručio knjige kao malo priznanje najboljim
glumcima Festivala, po ocjeni samih sudionika.

Megszokott már a kórus életében, hogy a szerepléseket év elején az alapítványi bálon való fellépéssel kezdjük, és Szombathelyen az MMIK-ban a „Vas megyében születtem…” elnevezésű
népzenei találkozón folytatjuk. Idén sem történt ez másként.
Február 6-án apácashow-val szórakoztattuk a közönséget,
miközben – akárcsak a próbákon – mi is jól éreztük magunkat. Az MMIK-beli szereplés február 19.-én volt, ahol horvát
népdalokat énekeltünk tamburazenekar kíséretében. Idén
harmadszor vettünk részt ezen a rendezvényen, és a nardai
kórussal együtt a sok magyar csoport között képviseltük Vas
megye nemzetiségeit, ezen belül is a horvátságot.
Egyesületté válásunk óta először vagyunk jogosultak az
adó 1℅-ára. Aki még nem határozott arról, melyik szervezetnek szánja, kérjük, gondoljon a Ljubičicára.
Pontos nevünk: Ljubičica Horvát Kórusegyesület
Adószámunk: 18898402-1-18
Köszönjük a felajánlásokat!
Kocsis Jolán karvezető

U KOLO

Iskal sam stare brojeve Petroviskoga glasnika da pogledam kadi sam stal s pisanjem
kronike Hrvatskoga kulturnoga društva Gradišće. I vidim da ste zadnji put još ujesen
mogli štat za naš žitak, za naše svakodnevnice. Zato sad moram skočit najzad u vrimenu, film si moram u glavi potekerit najzat u 2009. lito.
Oktober smo vadlje s dva nastupi otprli. Prvi je u Sambotelu bil, na tradicionalnom
festivalu naše mikro regije (kistérség), kadi se pokažu sela iz okolice. Drugi dan smo
doma, u Petrovom Selu ur kot tim snova (álomcsapat) kolobarili po selu na moderni kola
na targadbenoj prošeciji. Ovo nediljno otpodne se i ovoga lita jako dobro nagodalo, od
naših tancošev komu vako, komu nako. Tajdan dan kasnije smo zopet u Velem bili pozvani na svetak kostanjov, kadi smo na ednoj maloj pozornici veliki program pokazali tako,
da nas je godina spolon plašila, u svakoj sekundi se pripravljala da će nas otirat otud.
18-oga smo doma, u kulturnom domu izveli dvi koreografije na folklornom otpodnevu,
kojega svakoga lita Ljubičice, s velikom profesionalnošću organiziraju.
Prvi vikend smo s kupa s hrvatskim zborom Danica u Büku očarali goste ednoga
hotela, koje smo na zadnje skoro još i u tanac zavlikli. 14-oga smo u Kermendu bili,
na regionalnoj smotri folklora, al moram vam reć da oš nigdar nis vidil vuliko tancošev
na ednom kupu. Gdo se računa u ovoj meštriji, oni su svi ovde bili. Tajdan dan kasnije smo bal gimnazije Kanižai obogatili s našim nastupom, a potom smo oš i u Židan
zašli, da posvetimo hižu našega bivšega tancoša Tomaša Kovača na brigu.
U decemberu smo po staroj tradiciji bili pozvani u okrug Lajoša Škrapitsa, kadi
smo skupa s jačkaricami ednu lipu večer napravili našim petrovišćanom, koji živu u
glavnom varošu. Staro lito smo 19-oga zaprli s nastupom u Šebi, kamo smo nek po
veliki teškoća zašli zbog velikoga sniga.
U 2010. litu smo nek edan nastup imali, i to karitativnoga karaktera, na fašenjskom balu biškupske škole.
Vadlje na početku lita smo se ganuli s velikim projektom, zopet smo si u glavu zeli da
ćemo napravit ednu koregrafiju, kadi ćemo pokazat elemente stare petroviske svadbe. U tom
poslu nam pomaže Šandor Horvath etnolog iz Narde, koji je s svojimi intervjui pri starji žena
sabral one običaje (szokás) koje su karakteristične za Petrovo Selo, a drugi človik je Đuri
Jerant, koreograf iz Pečuha, gdo će sve ovo što smo mi izmislili skupa sples u edan tanac.
U ime tancošev i tamburašev Vam željim lipe vazmene svetke, i lipi 1. majuš da
si svi moru u dobi krumpljine posadit!
aha

Profesor Pepeljnjak je bio oduševljen klasičnim pučkim
igrokazom na starom petroviskom dijalektu isto kao i
drugim igrokazima i rekao:”Ove godine su svi pobjednici, sve
grupe su bile jako dobre, svaka na svoj način”

Na kraju valja naglasiti da je ovaj vrijedni kazališni događaja
organizirala nova predsjednice Hrvatske čitaonice Zrinka
Cjetojević sa suradnicima uz financijsku potporu Ministarstva
kulture, Bjelovarsko –bilogorske županije, Općine Hercegovac i
donatora te uz organizacijsku potporu Hrvatske matice
iseljenika.
Marija Hećimović
rukovoditeljica Odsjeka za autohtone hrvatske manjine
Hrvatska matica iseljenika
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XVI. Dani hrvatskog pučkog teatra u Hercegovcu 26.-28.veljače

Šesnaestu godinu za redom Hercegovac je

tekstu do kraja. Bio je to cjelovit kazališni događaj u kojem je
voditeljica vrlo precizno vodila predstavu imajući u vidu svaki
široko otvorio vrata kazališnim amaterima,
detalj prilikom predstavljanja obiteljskih prilika i neprilika.
Dugogodišnja suradnja domaćina s grupom Picollo teatar iz
našim sunarodnjacima iz susjednih zemalja
Starog grada na Hvaru rezultiralo je i njihovim sudjelovanjem
na Danima. Svojim predstavama orijentirani su na suvremene
Tradicija održavanja Dana hrvatskoga pučkog teatra nastavila
pretežno komedijske tekstove. Izveli su iskričavu i duhovitu
se i ove godine u Hercegovcu i to šesnaestu godinu za redom.
predstavu Francuski krevet autora T. Rogera.
Moglo bi se reći da su ove godine pučkoga teatra zapravo bile
Ovakvim okupljanjem kazališnih grupa iz Mađarske,
godine besplatnih škola duha i kreativnosti kojima su autori,
Vojvodine i BIH u Hrvatskoj, pruža im se prilika da se
redatelji i glumci darivali
hrvatskoj publici predstave svojim kazališnim predKurcz Zoli je proglašen najboljim
brojne
gledatelje.
igrokazačem,
a
Teruška
Milisits
stavama koje izvode na hrvatskom jeziku u dijalektu
Ostvarena je u punoj
Szabó je skupa s još dvije glumice
kojim govore u svojim domicilnim državama. Takmjeri moralna pouka
podjelila nagradu za najbolju
vim nastupima potvrđuju svoju dugogodišnju
pučkoga teatra koja
žensku ulogu
ustrajnu namjeru očuvanja materinskog jezika u
zasigurno djeluje odgojno na gledatelje koji u
Profesor
likovima iz predstava
Pepeljnjak je
mogu vidjeti sebe kao u
pohvalio
ogledalu. Njihova lista
petroviske
igrokazače za
poruka upućena društvu
odlično
u kojem živimo odnosi se
uvježbani
na pomalo zapostavljene
i precizno
vrijednosti, na koje nas
naučeni vrlo
zahtjevan
i dugi tekst

Mislilo se na
svaki i najmanji detalj
od izgleda
scene do kostima što nije
prošlo bez
pohvale

domicilnim državama. To im nije nimalo lako s obzirom na
veliki utjecaj brojnih medija kojima se osobito koriste mladi
ljudi koji su zalog budućnosti kulture, jezika i općenito
nacionalne svijesti manjinskih zajednica.
Razni su načini koje koriste aktivniji članovi manjinskih
zajednica kako bi ublažili asimilaciju a jedan od načina je i
okupljanje u amaterskim kazališnim udrugama. Kako to
uspijevaju i s kojim problemima se susreću u svom radu rekli
su nam njihovi voditelji. U svojem kratkom iskazu Antun Bajić,
voditelj Dramskoga odjela HKUD Ljutovo izrazio je veliko
zadovoljstvo njihovim petim gostovanjem u Hercegovcu
zahvaljujući pozivima ljubaznih organizatora i vrijednom radu
petnaestak članova društva. Uvjeti rada i mogućnosti razmjene
gostovanja vrlo su skromni i uspijevaju se održati velikim
trudom predsjednika društva Jose Mačkovića i voditelja Bajića. I maju dobrog redatelja Nandora Klinockoga čiji angažman je zapravo upitan zbog financijskih sredstava koja su mala i nesigurna. Unatoč svemu mogu se pohvaliti brojnim razmjenama
gostovanja s udrugama koje su upoznali u Hercegovcu te drugim nastupima u Hrvatskoj (Belišće, Retkovac, Županja) kao i
nastupima u Mađarskoj u organizaciji tamošnjih hrvatskih ud ruga. Osobito su ponosni što uspijevaju već godinama održati
proljetni Festivala amaterskog teatra i Mjesec kulture u jesen, na
kojima se okupljaju i nastupaju hrvatske udruge iz Vojvodine i
Hrvatske. Velika im je želja i dalje nastaviti s takvim radom.
Gotovo identični broj nastupa i aktivnih članova ima i Igro kazačko društvo iz Petrovog Sela koje vodi Ana Škrapić-Timar.
Istaknula je veliku želju članova za glumom tako da bira kazališne komade prema glumcima a ne obrnuta i da ponekad mora
malim ulogama nadopuniti postojeći tekst, kako bi angažirala
još po nekog glumca koji silno želi kratko, ali ipak nastupiti u
predstavi. Osim nastupa po gradišćanskim selima nastupali su i
u Budimpešti. Rado dolaze u Hercegovac, zahvalni su publici

žele podsjetiti. Predstave su bile dobro osmišljene i izvedene na
zavidnoj amaterskoj razini i stoga je doživljaj koji su glumci
pružili bio lijep, čaroban i neponovljiv.
U dvorani Hrvatskoga doma prepunoj zahvalne publike
svih uzrasta, Dane su otvorili domaćini Pučka scena Hrvatske
čitaonice predstavom Iščašena ideja autora Vjekoslava Dominija.
Bila je to tragikomedija smještena u obiteljske odnose gdje se u
ostvarivanju materijalnih probitaka ne biraju sredstva sve dok
jedan od članova obitelji, kao njihova moralna savjest, ne
spašava sve. Korektno odrađena predstava u kojoj je prirodnost
nastupa lijepo ostvarena uz značajan angažman mladih.
Slijedio je nastup gostiju HKUD Ljutovo iz Vojvodine s
predstavom Martinove mengule autora Geze Kopunovića o
špekulantskim odnosima u obitelji gdje svako drži figu u džepu
u namjeri da ostvari svoje ljubavne, materijalne i druge pla nove. Predstava je uspješno dorađena i osmišljena s izrazitim
emocijama i suodnosima među ljudima. Sve se dobro uklopilo,
prolog kao novina u predstavi, dobra komika i tekst po mjeri.
Slijedila je predstava HAK Travnik s komedijom Family autora
Ante Bilića gdje sam naslov upućuje na obitelj kao okruženje u
kojem čovjek najbolje funkcionira . Bila je to vrlo efektna pred stava bez riječi, koja je mimikom i energijom glumaca, sce nografijom i glazbom bila više nego rječita i u kojoj su i gledatelji bili dio teatra. Nastup Igrokazačkog društva iz Petrovog
Sela u komediji Plavi miš autora Carla Laufsa/Curta Kraatza,
potvrdio je njihovo tradicionalno poštovanje prema jeziku i
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Négyes bobba ült
a horvát–magyar kalapácsvető

Szentpéterfa, Vancouver – Kalapácsvetőként szerzett nevet magának, atlétaként három nyári olimpián
is részt vett a horvát színekben versenyző Haklits
András. A péterfai sportember februárban már a
negyedik olimpiáján vett részt, ám ezúttal a téli játékokon: a horvát négyes bob tagjaként állt rajthoz.
Érdekesség, hogy Vas megye színeit egyedül
Haklits András képviselte Kanadában.
Haklits András Németh Pál mesteredző keze
alatt ismerkedett meg a kalapácsvetés alapjaival jelenleg Németh Zsolt (Dobó SE) az edzője. A
tanulmányai aztán az Amerikai Egyesült Államokba
szólították, majd megkapta a horvát állampolgárságot. A három nyári olimpián (Sydney 2000,
Athén 2004, Peking 2008) már horvát mezben
versenyzett. Legjobban Pekingben teljesített, ahol
bejutott a nyolcas döntőbe.
De a 2009-es, berlini világbajnokságon elért
eredménye miatt sem kell szégyenkeznie, hetedikként zárt. Nem mellesleg háromszoros amerikai
egyetemi bajnok, van egy U23-as Európa-bajnoki
ezüstérme (Göteborg, 1999), és négyszer választották meg az év atlétájának Horvátországban. A felsoroltak tükrében mindenképpen furcsán hat, hogy a
32 esztendős sportember ezúttal téli olimpián vett
részt: a horvát négyes bob tagjaként áll rajthoz
Kanadában, Vancouverben.
– Már 2006-ban megismerkedtem ezzel a sportággal, és tavaly év vége felé, amikor a dobószezon
véget ért, ismét kerestem a lehetőséget a bobozásra – tudtuk meg Haklits Andrástól. – Így találtunk
egymásra a horvát csapattal. Az első, aki a bobba
ugrik, a kormányos, ő általában idősebb, rutinosabb
személy. Másodikként rendre egy nagyobb testsúlyú
atléta fut – vagyis az esetünkben én –, az ő erejére,
súlyára azért van szükség, hogy megmozdítsa,
lendületbe hozza a járművet. Majd következik két
sprinter, akik felgyorsítják a bobot. A keretben
egyébként öten vagyunk, hiszen kell egy tartalék.
Nem örül mindenki annak, hogy bobozok, hiszen
sérülésveszélyes, időigényes sportág – a horvát
atlétikai szövetségnek például kifejezetten nem
tetszett a választásom. Ám az eredmények hatására azért megenyhültek az illetékesek.
– Magyarországon kevésbé ismert ez a
sportág. Mit kell tudni róla?
– Aki egyszer belekóstol, az nehezen szakad el tőle.
Hihetetlen adrenalint termel az emberben a sebesség élménye: 130-160 km/órával száguld a bob a
sikánban. Nekem az is kihívás, hogy egyéni sportról
csapatsportra váltottam. Itt nagyon számít az össze-

Petroviski glasnik

XVII. lito /1. broj

Téli olimpián járt Haklits András
Haklits András na zimskoj olimpijadi
szokottság, minden mozdulatnak jelentősége van.
A verseny 90 százalékban az első 25-30 méteren
eldől. Aztán a folytatás a kormányoson múlik, mi
többiek a jármű egyensúlyáért felelünk, próbálunk
együtt mozogni, dőlni. Nem másodpercek, hanem
tized-, századmásodpercek döntenek az éllovasok
és a sereghajtók között. Fizikailag tökéletes állapotban kell lenned, hiszen egy-egy kanyarban óriási
gravitációs nyomás hat rád. Egyébként a fizikai felkészülésem semmiben sem különbözik egy atlétikaedzéstől. A bobversenyt hasonlíthatjuk egy autóversenyhez is. Az a csapat van előnyben, amelyiknek
jobb az autója. Egy jobb bob 50-100 ezer euróba is
belekerül. Drágán lehet edzéslehetőséghez jutni,
hiszen alig néhány pálya van Európában. És akkor
még utazni is kell. A horvát olimpiai bizottság
támogatta a csapatunkat, ám mi is sok pénzt
kockáztattunk, tisztában voltunk azzal, hogy a
kiadásaink csak akkor térülnek meg, ha kijutunk az
olimpiára. A hideg nem probléma - még úgy sem,
hogy a ruha nem melegít -, úgy dübörög benned az
adrenalin, hogy nem is érzed a -20, -30 fokot. De
amikor verseny után a bobot javítgatjuk, akkor majd
megfagyunk. Nehéz megszokni viszont az
ütközéseket. Egy betonteknőt öntenek ki jéggel. Ám
a jég alig néhány centis, nem tompít semmit, ha a falnak csapódik a bob.
– Milyen visszajelzéseket kaptál az olimpia
előtt?
– A horvát közvélemény szerint már az is szép
eredmény, hogy kijutottunk az olimpiára. Beszédes
adat, hogy az olimpián négyes bob kategóriában 30
csapat indulhat. Ebből a 30 helyből 23 kvótát
kiosztottak. A maradék 7 helyre pályázott a fél világ.
Mi például 9 kvalifikációs versenyen vettünk részt
Amerikában, Kanadában, Németországban.
– Mesélj valamit a kanadai viszonyokról.
– Február 6-án érkeztünk meg Vancouverbe,
onnan közvetlenül a whistleri olimpiai faluba
mentünk, ami 150 kilométerre van Vancouvertől.
A falu mindentől elzárva a hegyek között helyezkedik
el. Első nap mindjárt feltűnt, hogy minden igaz, amit
otthon hallani lehetett, vagyis kellemes volt az időjárás, hó nem sok volt. A falu egyébként hasonlított a
nyári játékokon megszokotthoz, csak jóval kisebb
volt. Az első hét a megnyitóig edzésekkel telt el. Igaz,
mivel a bobpályán sokáig nem lehet edzeni, maradt
az erősítés és a futóedzés a parkolókban - mivel
rekortánpálya vagy bármilyen más egyéb kiszolgálólétesítmény nem állt a versenyzők rendelkezésére.
A whistleri pálya egyébként az egyik leggyorsabb
és legnehezebb pálya a világon. A szánkósoknál
akár 140, a bobosoknál pedig 160 kilométer/óra a
legnagyobb sebesség, mindez komoly gravitációval
párosulva. Sajnos a kanadaiak nem adtak sok
lehetőséget a pálya megismerésére, ezért voltak
gyakoriak a bukások. Nekünk például, hogy gyakorolni tudjunk, el kellett mennünk Park City-be, Utah
államba, ami 1800 kilométerre van az olimpia helyszínétől. A házigazdák ugyanis még Vancouver
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közelében, Calgaryban is lezárták a pályát - így
segítve a hazai bobosokat. Egyébként a bobokat is
le kellett adni hitelesítésre, így jóideig egy
kölcsönkért régi bobbal edzettünk Park Cityben, ahol
napi öt csúszásra volt lehetőség. Ez talán nem tűnik
soknak, de az adrenalinsokk és a rengeteg ütközés
azért alaposan kifárasztja az embert. Az egyik nap
például 135 kilométer/órás sebességnél felborultunk
- szerencsére nem lett belőle semmi probléma.
– Milyen eredménnyel zártátok az olimpiát?
– A felkészülés utolsó fázisa nem úgy sikerült ahogyan terveztük, hiszen a hivatalos vancouveri edzéseken sokat borultunk, ami nem csak a csapat
tagjait, de a bobot is megviselte. Naponta tettük
tönkre a futóművet, és törtük össze a karosszériát –
amit éjszakánként meg kellett javítanunk, így
pihenésre és az alapos felkészülésre már nem
maradt időnk. Jellemző a nehéz körülményekre,
hogy az edzések után már öt csapat búcsúzni
kényszerült, ők felborultak, összetörték a bobot, nem
tudtak értékelhető eredményt elérni – tehát még el
sem kezdődött a verseny 30-ról máris 25-ösre csökkent a létszám. Aztán következett három
selejtezőfutam, végül a 20 csapatot felvonultató
döntő. A harmadik selejtezőre egyébként a sok borulás miatt már csak 21 gárda tudott kiállni... Végül
bejutottunk a fináléba, ott pedig a 20. helyen
végeztünk. Előzetesen azt mondtam, hogy akkor
már elégedett leszek, ha bejutunk a döntőbe, végül
bejutottunk, de kis szerencsével talán előrébb is
végezhettünk volna. Én az utolsó selejtezőn és a
döntőben álltam rajthoz. Több futamot nem
vállalhattam, ugyanis a combizmommal bajlódom.
A lényeg az, hogy sérülés nélkül túléltük az olimpiát,
és nem vallottunk szégyent!
– Hogyan tovább?
– Mostantól ismét a kalapácsvetésen van a hangsúly. Májusban már kezdődnek a nemzetközi
versenyek, arra szeretnék jó formában lenni. Az idén
például Barcelonában rendezik az Európa-bajnokságot, ott mindenképpen jól akorok teljesíteni. Ám a
bobtól nem szakadok el teljesen, hiszen jövőre
Németországban rendezik a világbajnokságot –
nekünk ez tulajdonképpen hazai pályát jelent. Ha
addigra sikerülne egy jó csapatot összehozni, talán
lenne esélyünk egy komolyabb eredményre.
Hrvatsko-mađarski bacač
kladiva u bobu četverosjedu

Petrovo Selo, Vancouver – Haklits András, naš
poznati bacač kladiva već je tri puta nastupio kao
hrvatski atletičar na ljetnim olimpijskim igrama.
Petroviski sportaš je u februaru nastupio i na svojim
četvrtim olimpijskim igrama, ali ovaj puta na zimskim
kao član hrvatskog boba četverosjeda. Zanimljivo je
da je on bio jedini sportaš iz naše županije u Kanadi.
Haklits András upoznao je bacanje kladiva pod
stručnom rukom trenera Németh Pála, a zatim ga je
preuzeo trener Németh Zsolt. U Americi je nastavio
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dalje s treninzima dok je tamo studirao. U
međuvremenu je dobio hrvatsko državljanstvo i
nastupao je za Hrvatsku na tri ljetne olimpijade
(Sydney 2000, Atena 2004, Peking 2008). Najbolji
rezultat je napravio u Pekingu kad je osvojio 8.
mjesto. Ne treba se sramiti niti rezultata na
svjetskom prvenstvu u Berlinu 2009. godine gdje je
bio 7. I ne manje važno, tri puta bio je studentski
prvak u Americi i osvojio je srebrnu medalju u
Göteborgu na U23 omladinskom evropskom
prvenstvu te je četiri puta izabran za najboljeg
atletičara Hrvatske. Nakon svih ovih rezultata malo
je neobično da je ovaj 32. godišnji sportaš nastupio
na zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru u
Kanadi kao član hrvatskog boba četverosjeda.
– Već 2006. godine sam se upoznao s ovim sportom
i pred kraj prošle godine kad je završila atletska
sezona na otvorenom tražio sam mogućnost da
treniram bob – rekao nam je András. – Tako sam se
našao u hrvatskoj ekipi. Prvi koji uskoči u bob je
vozač, koji je obično stariji i iskusniji. Kao drugi po
redu ide jedan atleta veće težine, u našem slučaju to
sam bio ja. Njegova snaga i težina su potrebne da
pomakne i zaleti vozilo. Za njim su još dva brza člana
koji trebaju dati brzinu. U momčadi nas je 5 jer treba
jedna zamjena. Ne vesele se svi da se bavim bobom
jer je opasan i uzima puno vremena. Hrvatski atletski
savez se protivio, ali nakon dobrih rezultata su i oni
prihvatili moju odluku.
– U Mađarskoj je ovaj sport manje poznat. Što
trebamo znati o njemu?
– Tko jedanput proba, teško se odvoji od njega.
Nevjerojatna količina adrenalina se stvara pri velikim
brzinama, bob juri između 130 i 160 km/h. Meni je i
to izazov što sam član jedne momčadi, nakon
pojedinačnog sporta. Svaki pokret ima veliku
važnost i bitno je da smo dobro uigrani. Na natjecanju se skoro 90% rezultata rješava u prvih 25-30 metara. U nastavku sve ovisi o vozaču, mi se samo probamo skupa naginjati i držati ravnotežu. Ne odlučuju
sekunde, nego stotinke između prvoga i zadnjega.
Fizički treba biti u savršenoj kondiciji jer u zavojima
nas pritišće jako velika gravitacijska sila. Fizičke
pripreme za bob se u ničemu ne razlikuju od atletskih. Natjecanje u bobu možemo usporediti s
utrkom automobila, ona ekipa je u prednosti koja ima
bolje vozilo. Jedan dobar bob košta između 50 i 100
tisuća eura. Teško je doći do mogućnosti za trening
jer u Europi postoji samo nekoliko staza, a onda još
treba i putovati. Hrvatski olimpijski odbor nas je
podržavao, a mi smo riskirali velike novce jer smo
znali da će nam se samo onda vratiti uloženo ako se
uspijemo plasirati na olimpijske igre. Hladnoća nije
problem, iako odjeća skoro ništa ne grije jer tako te
„lupi“ adrenalin da uopće ne osjećaš -20, -30 stupnjeva. Ali nakon natjecanja dok popravljamo bob skoro se smrznemo. Ipak teško se je priviknuti na udarce
u vožnji jer staza je zapravo jedna betonska cijev
obložena ledom, koji je debel samo nekoliko centimetara i ne pruža nikakvu zaštitu ako bob udari u stjenku.
– Kakve povratne informacije si dobio prije
olimpijskih igara?
– Hrvatska javnost je i to smatrala velikim rezultatom
što smo se uspjeli plasirati na igre. Na olimpijadu
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može ići ukupno 30 ekipa, a od toga su 23 mjesta
već bila popunjena. Za ostalih 7 mjesta natjecalo se
je pola svijeta, mi smo nastupili na 9 kvalifikacijskih
utrka u Americi, Kanadi i Njemačkoj.
– Reci nam nešto o prilikama u Kanadi.
– Šestog februara smo došli u Vancouver, a otud
smo prošli u olimpijsko selo u 150 kilometara
udaljeni Whistler koji je okružen planinama. Prvi dan
smo vidjeli da je sve istina što su nam doma rekli,
vrijeme je bilo ugodno i snijega nije bilo puno.
Olimpijsko selo je bilo slično kao i na ljetnim igrama
ali manje. Prvi tjedan do otvaranja je prošao u
treninzima. Budući se na bob stazi nije moglo dugo
trenirati uglavnom smo trčali po parkingu i radili
vježbe snage jer u selu nije bilo drugih mogućnosti
za trening. Staza u Whistleru je najbrža i najteža na
svijetu, sanjke jure 140 km/h, a bob 160 km/h, a uz
to je i gravitacija strašno velika. Nažalost nismo
dobili puno mogućnosti za probavanje staze pa je
zato i bilo puno prevrtanja. Mi smo zato morali otići u
Park City koji je 1800 kilometara udaljen od
Vancouvera. Domaćini su uz to zatvorili i stazu u
Calgaryju jer su tako pomagali domaćim sportašima.
Uz to bob je trebalo dati na pregled pa smo dugo
trenirali u posuđenom starom bobu. Na jedan dan
smo se mogli pet puta spustiti stazom. To možda ne
izgleda puno, ali visoka razina adrenalina i mnogi
udarci izmore čovjeka. Na primjer jedan dan smo se
prevrnuli pri brzini od 135 km/h, na sreću sve je
prošlo bez većih problema.
– Kojim ste rezultatom završili natjecanje?
– Zadnja faza priprema nije uspjela kako smo
planirali jer smo se na službenim treninzima u
Whistleru više puta prevrnuli što nije utjecalo samo
na članove ekipe nego i na vozilo. Svaki dan smo
trgali podvozje i karoseriju boba što smo po noći
popravljali tako da se nismo mogli odmoriti niti
temeljito pripremiti. Znako-vito je da nakon tih
treninga 5 ekipa više nije nastavilo natjecanje,
prevrnuli su se, potrgali su si bob i nisu mogli
ostvariti vrijedne rezultate. Dakle prije samoga
početka natjecanja broj natjecatelja se smanjio s 30
na 25. Zatim su slijedile 3 kvalifikacijske vožnje i
finale najboljih 20 momčadi. U treću kvalifikacijsku
utrku je zbog puno prevrtanja krenula samo 21
ekipa, od kojih smo mi ušli u finale i završili na 20.
mjestu. Prije igara bili bi zadovoljni samim ulaskom u
finale što nam je i uspjelo a uz malo sreće mogli smo
napraviti i još bolji rezultat. Ja sam nastupio u zadnjoj
kvalifikacijskoj utrci i u finalu. Više utrka nisam
mogao prihvatiti radi ozljede butnog mišića.
Najvažnije je da smo bez ozljeda završili natjecanje i
nemamo se čega sramiti.
– Kako dalje?
– Od sada, ponovno je naglasak na bacanju
kladiva. U maju već počinju međunarodna
natjecanja i želio bih do tada biti u dobroj formi. Ove
godine Evropsko prvenstvo je u Barceloni i tada bi
svakako želio napraviti dobar rezultat. Ali od boba
ipak neću odustati jer će sljedeće godine biti
svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, što je nama
zapravo domaći teren. Ako bi nam do tada uspjelo
složiti dobru ekipu imali bi šansu za neki ozbiljniji
rezultat.
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JÓ KIS CSAPATUNK VAN!

Amikor ezek a sorok íródnak a Szentpéterfai SE (16
forduló, 9 győzelem, 5 döntetlen, 2 vereség, 34
rúgott, 17 kapott gól) a 2. helyen áll a megyei II.
osztályú labdarúgó-bajnokság 16 együttest felvonultató Szombathelyi-csoportjában. A bajnokságon
kívül még a kupában is érdekeltek vagyunk (a Nagykölked, a Körmend VSE, és az Arborétum-Herény
hajtott fejet), várjuk a 4. forduló sorsolását. Tetszik,
nem tetszik: ez remek eredmény.
Kezdjük az elején. A klubvezetés elérhető célt
tűzött ki a szezon elején, az 5-7. helyet. Szerencsére
sikerült a tavalyi - igazi baráti társasággá kovácsolódott - csapatot együtt tartani, jól sikerült a nyári
felkészülésünk, több edzőmeccset játszhattunk, és
minden héten legalább egy, de inkább kettő edzésünk volt (az sem mellékes, hogy a fél csapat a városi kispályás bajnokságban edződik). Az erőnléttel
nem volt baj, ám azt magam is meglepődve tapasztaltam, hogy meccsről meccsre egyre jobb, egyre
ütőképesebb társaság formálódott Péterfán. Pedig
több problémával is meg kellett küzdenünk az
ősszel. Nekünk volt például az egyik legszűkebb keretünk a csoportban, ezért különösen is fájó volt,
hogy sérülés, eltiltás miatt Tóth Szabolcs, Hujber
Zsolt, Jurasits András és Barilovits Zoltán játékát is
több mérkőzésen nélkülözni kényszerültünk. Talán
ha nincs ennyi hiányzónk, még jobb őszt produkálhattunk volna. Továbbá ne feledjük, nekünk van a
legrosszabb talajú pályánk. Ameddig főként védekeztünk, ez nem zavart senkit. Most viszont, hogy
van a sorainkban néhány technikás futballista, lehet
némi kis taktikát is vinni a játékunkba, máris komoly
problémává vált a talaj minősége.
Az őszi idény után nem tartottunk szünetet,
decemberben és januárban heti kétszer teremben
edzettünk (Szombathelyen és Jákon), februártól pedig már a körmendi műfüves pályán dolgoztunk –
igencsak bő edzéslátogatottság mellett. Stieber
Zoltán sajnos távozott, ő Németországban, a Bundesliga ötödik vonalában folytatja a pályafutását. De
tudtunk igazolni is: a 25 esztendős középpályás,
Tóth Attila Ausztriából tért haza, a 34 esztendős támadó, György Tibor pedig a megyei I. osztályú
Rábapatyról érkezett hozzánk – mindkettő jó futballista, komoly erősítést jelent. A felkészülésünk jól
sikerült, de hogy mennyire, az majd a mérkőzéseken
kiderül. A célunk, hogy az ötödik helynél most már
semmiképpen sem szeretnénk alább adni.Természetesen szép lenne „összekaparni” egy bronzérmet, de arra a medálra jónéhány csapat pályázik.
Több olyan klub is van, amely nálunk komolyabb
költségvetéssel, bővebb kerettel rendelkezik. Ezen
okfejtésből kiindulva én például magunk elé sorolom
a Püspökmolnári, a Lukácsháza, az Újperint és a
Gyöngyöshermán együttesét – de okozhat meglepetést még a Balogunyom és talán a Ják is. Csapatként viszont mi sem vagyunk rosszak, sőt, csapatként nagyon is jók vagyunk. Ennek ellenére merészebb célokról, netán bajnoki címről nem álmodozunk. A meccseken a jó foci mellett élvezzük egymás társaságát – és persze a pincebulikat, a disznóvágásokat, a közös ünnepléséket – aztán majd
meglátjuk, hogy mi sül ki mindebből.
Hozzá kell tennem, hogy a pályán elért jó eredményekben vastagon benne van a vezetőség munkája és önzetlen támogatóink segítsége. Szerencsére sok-sok embernek kell köszönetet mondanunk!
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Petroviske Genealoške Stranice
na internetu

Petroviske Genealoške Stranice na
internetu (www.szentpeterfa.com) sam
stvorio kolovoza 2006. godine zajedno s
kolegom Lavendoski Johnom. Web stranica
je stvorena za genealoška i povijesna
istraživanja za familije koje imaju korijene
iz Petrovog Sela. Na web stranici se mogu
naći i informacije o obiteljima iz austrijskih mjesta koja su jednom bila dio Zapadne Mađarske kao naprimjer: Eberau (Varoš) , Gaas
(Pinkakartež), Kulm (Kolomba), Winten (Falube), Kroatisch
Ehrensdorf (Harvatski Hašaš), Edlitz (Hobdelci), St. Kathrein
(Sv. Katalina), Harmisch (Vardeš).
U prošle tri godine sam administrirao web stranicu i
odgovarao sam na pitanja o genealoškim informacijama, koje
su prije svega došle iz Amerike, Mađarske i iz svih dijelova
svijeta u kojima žive petrovišćani. Veliki dio genealoških
informacija na web stranici od prije 1934. godine potječu iz
matičnih knjiga Petroviske katoličke crkve kao i iz arhiva popisa stanovništva Željezne županije. Web stranica sadržava
blizu 12000 osobnih imena, više od 3800 obiteljskih profila, 424
internetskih izvora, 2600 fotografija, 90 snimki pjesama, informacije imena selskih kuća i više od 70 povijesnih članaka. U
nekim slučajevima genealoške informacije na web stranici
datiraju iz 1600. godine.
Na ovu stranu svi su pozvani da se besplatno registriraju i
saznaju više o svojoj i petroviskoj povijesti.
Veljače 2009. stvorio sam jednu Facebook grupu pod imenom,
„Szentpeterfa (Petrovo Selo), Vas, Hungary“ (http://
www.facebook.com/group.php?gid=47324804678).
Preko Facebook-a petrovišćani lako mogu držati veze,
podijeliti slike i komentare. Grupa je dosta popularna trenutno
ima 400 članova.
Meni je važno da informacije o mojim predcima i petrovisku kulturu dokumentiramo i očuvamo budućim
generacijama i da njegujemo naš petrovišćanski identitet
neovisno o tome na kojem dijelu svijeta živimo. Internet je
sve ovo omogućio u takvoj mjeri da to ne možemo ni zamisliti. Jako se veselim da su mnogi otkrili web stranicu ili
Facebook grupu i da ih obogaćuju sa slikama, podacima,
pričama i ponude nam pomoć i stručno znanje. Hvala svima
na dosadašnjoj i budućoj pomoći.
O autoru: Steve Geosits rođen je u Szombathelyu 1956.
godine kao sin Geosits Janosa (Hanzijov) i Jurasits Klotilde
(Jurmeštrova). Pet mjeseci nakon što se rodio roditelji su zajedno s njim i njegova dva brata izbjegli preko granice u Austriju.
Na kraju su se naselili u imigrantski okrug u Yorkville (New
York City). Steve je diplomirao iz biokemije i iz kompjuterskih
znanosti i trenutačno živi i radi u New Yorku. On trenutačno
piše knjigu „Imena Petroviskih kuća i obitelji“ te je autor
internetskog dnevnika „In Relation to Petrovo Selo“
(http://inrelationtopetrovoselo.blogspot.com ) gdje objavljuje
dokumentarne tekstove inspirirane Petrovim Selom.
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A Szentpéterfa Genealógiai
Oldalak Website

A Szentpéterfa Genealógiai Oldalak website-ot (www.szentpeterfa.com) 2006 augusztusában hoztam létre kollégámmal,
John Lavendoski-val. A weboldal genealógiai és történelmi
kutatások céljából jött létre szentpéterfai gyökerekkel
rendelkező családok számára. A weboldalon találhatók információk azon ausztriai falvak családjairól is, melyek egykor
Nyugat-Magyarországhoz tartoztak, úgymint Eberau (Monyorókerék), Gaas (Pinkakertes), Kulm (Kólom), Winten (Pinkatótfalu), Kroatisch Ehrensdorf (Horvát Hásás), Edlitz (Abdalóc), St. Kathrein (Pósaszentkatalin), és Harmisch (Hovárdos).
Az elmúlt három évben adminisztráltam a weboldalt és
válaszoltam genealógiai információkkal kapcsolatos kérdésekre, melyek elsősorban Amerikából, Magyarországról és a
világ minden tájáról érkeztek, ahol péterfaiak élnek. Az oldalon
lévő 1934 előtti genealógiai információk nagy része közvetlenül
a Szentpéterfai Római Katolikus Templom nyilvántartási
adataiból, valamint a szombathelyi székhelyű Vas Megyei Levéltár népszámlálási adataiból származik, jelenleg közel 12 000
személynevet, több mint 3800 családi profilt, 424 forráshivatkozást, 2600 fotót, 90 dalfelvételt, falusi háznév információkat és több mint 70 történelmi jellegű cikket tartalmaz.
Található genealógiai adat az 1600-as évek végéről is.
Az oldalon bárki ingyen regisztrálhat és így többet
megtudhat a saját és a falu történelméről.
2009 februárjában létrehoztam egy Facebook csoportot,
Szentpeterfa (Petrovo Selo), Vas, Hungary” (http://www.facebook.com/group.php?gid=47324804678) címmel. A Facebookon keresztül a szentpéterfaiak könnyen tarthatják a kapcsolatot,
s megoszthatják egymással képeiket, kommentjeiket. A csoport
elég népszerű és jelenleg 400 tagja van.
Fontos számomra, hogy az információkat a felmenőinkről és
a péterfai kultúránkról dokumentáljuk és megőrizzük a jövő
generáció számára; illetve ápoljuk péterfai identitásunkat
tekintet nélkül arra, hogy a világ mely részén élünk. Az
Internet ezt oly mértékben lehetővé tette, amire korábban nem
is gondolhattunk volna. Nagyon örülök, hogy sokan felfedezték a genealógiai weboldalt illetve a Facebook csoportot és
hozzájárulnak gazdagításukhoz egyrészt fotók, adatok és
történetek szolgáltatásával, másrészt pedig önkéntesként
felajánlva segítségüket és szakértelmüket. Köszönöm és
továbbra is szívesen fogadom segítségüket.
A szerzőről: Steve Geosits Geosits János (Hanzijov) és Jurasits
Klotilda (Jurmeštrova) fia, Szombathelyen született 1956-ban. Öt
hónappal születése után szülei vele és két bátyjával elmenekültek az osztrák határon keresztül. Végül az Egyesült Államokban kötöttek ki, és New York City Yorkwille körzetének
bevándorló környékén telepedtek le. Steve biokémiai és informatikai egyetemi diplomával rendelkezik és jelenleg New
York-ban él és dolgozik. Épp egy könyvet ír, melynek címe
“Szentpéterfai Háznevek és Családok”, és internetes naplót
vezet „In Relation to Petrovo Selo“ (http://inrelationtopetrovoselo.blogspot.com ) címmel, ahol dokumentálja Szentpéterfához köthető eseményeket, történeteket.
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