List Hrvatske manjinske samouprave
A Horvát Kisebbségi Önkormányzat lapja
XVII. 4. broj – Decembar 2010. ● XVII. évfolyam 4. szám – 2010. december

Na Božić
Lajoš Škrapić

Nebeski pir...,
Misec, zvezdice...
Božićni mir,
porod Divice
u štalici,
za siromahe
– dite, dici –
za te i za me.

Božićni mir,
nebesko janje...
Vidiš Pastir
na Zemlji klanje?
Plač sirotic,
rušenje gradov,
Krik udovic,
zločine „vragov“?

U jaslica
kraljić na slami,
mat, Divica,
ubogi, sami!
Oslak i vol
pušu toplinu...,
pokrt je, gol...
ni zima sinu.

Polnoćnica...
snig, bilo polje.
Gori srca,
svi, dobre volje!
Ljude združit
na cilom svitu,
dar, mir prosit,
budućnost lipu!

Foto: Nikoletta Timar

Svim našim čitateljem željimo blagoslovljeni Božić i u miru i zdravlju sprohodjeno,
blaženo Novo lito!
Áldott, békés karácsonyt, valamint egészségben és sikerekben gazdag, boldog új évet
kívánunk minden kedves olvasónknak!
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A 2010. július 26-án tartott ülésén a képviselőtestület
– kinevezte a Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény (iskola, óvoda) igazgatóját Paukovitsné Horváth
Edit személyében;
– az óvodavezető magasabb vezetői megbízását 2010.
július 31-től megszüntette;
– megbízta a KIKI igazgatóját az óvoda intézményegység vezetői állásának meghirdetésével;
– elfogadta az általános iskola 2009/2010. évi munkájáról szóló beszámolóját;
– megállapodást kötött Dr. Erményi Imre fogszakorvossal a Szentpéterfán történő fogászati alapellátásra;
– megválasztotta a horvát kisebbségi SZSZB tagokat;
– elfogadta a Szombathely Megyei Jogú Várossal kötött megállapodás módosítását;
– módosította a szociális rendeletét.
A 2010.szeptember 22-én a művelődési házban tartott közmeghallgatáson a polgármester
– beszámolt a 2007-től 2010-ig tartó időszak önkormányzati gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről;
– ismertette a következő ciklusra áthúzódó feladatokat.
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– a polgármester javaslatára Skrapitsné Jurasits Ágnest
és Wágnerné Bodó Judit Katalint megválasztotta alpolgármestereknek;
– megállapította a polgármester illetményét, aki ezt
megköszönte, és nyilatkozatában bejelentette, hogy a
megválasztását követő 6 hónapig nem kívánja azt felvenni;
– engedélyezte a polgármester részére – útnyilvántartás
vezetés mellett – saját gépkocsi használat;
– Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester-helyettes aszszony nyilatkozatára nem állapított meg részére tiszteletdíjat;
– Wágnerné Bodó Judit Katalin polgármester-helyettes
nyilatkozatára nem állapított meg részére tiszteletdíjat;
– megválasztotta az ügyrendi bizottság tagjait Takács
Ferenc képviselő, Kohuth Miklós képviselő beltagok és
Gerencsér Beáta kültag személyében;
– a képviselőtestület egybehangzó nyilatkozata alapján
nem kívánt rendeletet alkotni a képviselői tiszteletdíjakról 2010. évre;
– tudomásul vette az összeférhetetlenségi szabályokról
szóló tájékoztatót
–tTudomásul vette a vagyon nyilatkozat tételre szóló
felhívást és a nyilatkozás határidejét;
– döntött a gazdasági programja felülvizsgálatáról;
– döntött a saját Szervezeti és Működési Szabályzatának határidőben történő felülvizsgálatáról;
– döntött arról, hogy a Vas Megyei Önkormányzat részére nem ad át kötelező feladatellátást;
– elfogadta a Hajdu ügyvédi iroda ajánlatát a közbeszerzések lebonyolítására;
– vis maior pályázat be nem adása mellett döntött;
– döntött a működési hitel visszafizetéséről;
– 60.000 forinttal járult hozzá az öregek napjának
megrendezéséhez;
– elfogadta az új közbeszerzési szabályzatát.

A Polgármesteri Hivatalban tovább folytatva a
testületi ülést
– beszámolt az önkormányzat 2010. I. féléves költségvetésének a teljesítéséről;
– a képviselőtestület elfogadta a Szentpéterfai HorvátMagyar Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Közös
Igazgatású Közoktatási Intézmény (KIKI) Szervezeti és
Működési Szabályzatát és házirendjét;
– ismét csatlakozott a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázathoz;
– a képviselőjelöltkénti indulás miatt kiesett SZSZBtag helyett új tagot választott a Horvát Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottságba;
– megállapodást írt alá az önkormányzat és a KIKI
között a tornaterem használatáról;
A 2010. november 15-i ülésén a képviselőtestület
– elfogadta az önkormányzat 2010. évi III. negyedéves
– meghirdette az egyszerűsített közbeszerzési eljárást;
– döntött a Széchenyi utca karbantartása II. ütemének költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját;
– elfogadta a 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési
megindításáról;
– módosította a 2010. évi költségvetésről szóló rende- tervét;
– jóváhagyta a KIKI IMIP-jét;
letét;
– elfogadta a szociális és gyermekjóléti feladatellátásról
– módosította a szociális rendeletét.
szóló társulási megállapodás kistérségi módosítását;
– meghallgatta a polgármester általános iskola építésére
2010. október 18-án tartott alakuló ülésén az új képvonatkozó elképzelését;
viselőtestület
– tárgyalta az orvosi rendelő udvarán lévő fenyőfák ki– elfogadta Kohuth Győző polgármester polgármesvágatását;
teri programját;
– meghallgatta az ún. Pál-féle istállókra tett vevő vásár– „ad hoc” bizottságot hozott létre az alpolgármesterek
lási szándékát;
megválasztásának lebonyolítására;
►►►
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– javaslatot tett az önkormányzat SZMSZ-ének bizottságokra vonatkozó módosítását;
– elbírálta a BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatra beérkező kérelmeket;
– tárgyalt a határátkelő hasznosításáról;
– megváltoztatta a közbeszerzés határidejét 2010.december 15-ig;
– meghallgatta a KIKI igazgatójának – a szakértő által
az óvoda ellenőrzéséről készült – tájékoztatóját;
– megbeszélést folytatott a sportkör támogatásáról;
– felkérte a jegyzőt a kitüntetések, díjak adományozásáról szóló rendelet átdolgozására.
Dr. Dely Ferencné jegyző

községünk újszülött polgára:
Skrapits Tamás és Szanyi Veronika második gyermeke,
Helga
Halálozás:
Kozarits Mária, Grabarits Rezső

Szemét ügyek
Gyalázat, förtelem, szégyen, buktak ki belőlünk a szavak,
amikor megláttuk a nemrég gyerekek és munkagépek által
megtisztított temető körüli terület mostani állapotát. Felelőtlen, semmivel sem törődő emberek újból elkezdték lerakni mindenféle le nem bomló szemetüket a temető
mellé. Hát milyen lélekkel készülnek ők a karácsonyra?
Vagy talán élvezik, hogy a lakosság nagy részének, az önkormányzatnak, vagy a templomba, temetőbe járóknak
bosszúságot okozhatnak? A mesterséges hulladékok nem
a temetőnk, nagytemplomunk övezte szép természetbe
valók, hanem a szemeteskukákba. Jó példát adjunk, ne
szórjuk el a szemetet mindenfelé! Az illetők pedig, ahogy
kivitték oda, úgy mielőbb takarítsák is el a szemetüket. A
másik megoldás a hivatalos eljárás: a szakemberek kinyomozzák, s kemény pénzbírsággal sújtják az illetéktelen
környezetszennyezőket. A bírság több lehet, mint a szemétszállítás egész éves díja, és az elkövető személye sem
marad rejtve.

Reméljük, a fénykép árulkodó lesz
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A 2010/2011. évre
Szentpéterfa Községi Önkormányzathoz benyújtott
BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíj támogatásban (3.000 Ft/fő) részesülők:
„A” típusú pályázók (főiskolai, egyetemi hallgató)
1. Barilovits Zsolt (Alkotmány u. 59.)
2. Garger Viktória (Alkotmány u. 100.)
3. Haklits Eszter (Alkotmány u. 45.)
4. Jánny Alexandra (Petőfi S. u. 5.)
5. Jánny Georgina (Alkotmány u. 63.)
6. Jánny Márk (Alkotmány u. 63.)
7. Jánny Ramóna (Kossuth L. u. 38.)
8. Jurasits Andrea (Széchenyi I. u. 27.)
9. Keschl Zita (Alkotmány u. 43.)
10. Kovács Barnabás (Alkotmány u. 77.)
11. Kozma Attila István (Alkotmány u. 61.)
12. Seres Gábor (Kossuth L. u. 90/A)
13. Skrapits Zsanett (Alkotmány u. 102.)
14. Szabó Bertalan (Kossuth L. u. 52.)
15. Timár Dániel (Hunyadi J. u. 3.)
16. Timár Dusán Péter (Hunyadi J. u. 3.)
17. Závodi Roland (Széchenyi I. u. 5.)

„B” típusú pályázók (középiskolai tanuló)
1. Jurasits Martin Rudolf (Alkotmány u. 26.)
2. Pintér Vivien Júlia (Alkotmány u. 38.)

FelHíváS
Felhívom a mezőgazdasági tevékenységet végzők figyelmét, hogy az 59/2008.FVM rendeletben foglaltak
szerint a nitrátérzékeny területeken gazdálkodóknak
adatszolgáltatási kötelezettségük van, amelynek
2010.12.31-ig kell eleget tenniük az KGSZH Talajvédelmi Igazgatósága felé.
Az adatszolgáltatás megtehető papíron vagy az interneten keresztül is. Az adatlapok a Polgármesteri
Hivatalban megtalálhatók, kitöltésükkel kapcsolatban
a +36 20 989-1462-es telefonszámon tudok segítséget
nyújtani.
Kertész Tamás
falugazdász
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Az elmúlt két hónap is mozgalmas időszak volt intézményünkben. Sajnos a tanulmányi munka nem minden osztályban volt olyan sikeres, mint amilyen lehetett
volna. A napi teendők mellett ezek voltak a legfontosabb
programjaink:
– A kisiskolák diákolimpiájának őszi fordulóján kézilabdában és fociban versenyeztek tanulóink. Folytatás és
eredmény tavasszal.
– A közlekedési versenyen csapatunk (Haklits Anna,
Gaál Ádám, Garger Róbert) 3. helyezést ért el.
– A Nakovich Szépkiejtési és Szavalóversenyen szépen
szerepeltek diákjaink (Handler Danica 2. hely; Papp Laura
és Schlaffer Daniella 2. hely; Iszak Zsófia, Garger Martin 3.
hely).
– A 8. osztályosok nyílt napokon ismerkedtek a szombathelyi középiskolákkal.
– A 7. és 8. osztály ellátogatott a Pályaválasztási
Vásárra.
– Az őszi szünet előtt a 7. és 8. osztályosok a szombathelyi székesegyházban jártak az ingakísérleten, majd
megtekintették a püspöki palotát.
– Az október 23-i megemlékezésről ebben az évben is
a 8. osztály gondoskodott.
– A 2. és 3. osztályosok a Savaria Múzeumban jártak.
– A 4. osztályosok Hallowen party-t tartottak, és a
MAM cumigyárban jártak.
– Az 5.-esek moziban voltak és játszódélutánt tartottak.
– A 6.-osok moziban voltak.
– Novemberben lezajlottak az osztály szülői értekezletek.
– Időarányos feladatként módosítottuk az iskolai dokumentumokat.
– Az SZK ebben az évben is megszervezte az SZM
bált. Kár, hogy az érdeklődés nem volt túlságosan nagy.
– Tanulóink is szerepeltek az öregek napján rendezett
műsorban.
– Az Országos Horvát Önkormányzat Croatijada
elnevezésű országos versenyén Hercegszántón 1. helyezést értünk el (Hoós Gergő, Papp Laura, Schlaffer Daniella,
Skrapits Dániel, Skrapits Róbert, Szabó Barbara, Szabó
Blanka, Timár Anna Zorica). Az utazás költségeit az Országos Horvát Önkormányzat és a helyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat állták.
– A budapesti Horvát Gimnázium meghívására 3 napot tölthettünk az intézményben. A gradistyei héten bemutattuk a falunkat és az iskolánkat. A három nap
nagyon tartalmas volt, hiszen jártunk még a Nemzeti
Múzeumban és a Croatica Kiadónál is, ahol kipróbálhattuk a rádió stúdióját és a nyomdagépeket is.
– December 8-án a napközisek a Meseládika foglalkozásnak örülhettek.
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– Nyílt napot tartottunk mindkét iskolában. A szülők
lehetőséget kaptak arra, hogy betekintsenek az iskola
hétköznapjaiba.

– December 3-án érkezett a Mikulás. Ebben az évben
a Szülői Közösség, a Croatica kiadó és egy névtelen támogatónk segítségével töltötte meg a Mikulás a csomagokat. Köszönjük a támogatást. Szomorúan szembesültünk azonban azzal a ténnyel is, hogy néhány gyerek
lefitymálta a kapott ajándékot. Pedig a Mikulás nagynagy szeretettel készítette...
– Az idén is a 6. osztályosok készültek a betlehemezésre. Reméljük, minden családot megörvendeztettek
a látogatásukkal.
– Az alsó tagozatosok december 9-én a Mesebolt Bábszínházban jártak. A felsősök színházi előadása Körmenden sajnos elmaradt.
– December 10-én a hagyományos kézműves délutánon készítettünk apró ajándékokat karácsonyra.
– A karácsonyi műsorra december 19-én kerül sor a
kultúrházban. A rendezvény után a Szülői Közösség segítségével szeretettel várunk mindenkit egy pohár teára,
forralt borra, süteményre.
– A téli szünet a miniszteri rendelet szerint december
22-től január 2-ig tart.
A karácsony és az év vége közeledtével szeretnénk
megköszönni mindenkinek az eddig nyújtott segítséget.
Sikeresen és jól dolgozni csak úgy tudunk, ha abban a
külső partnereink is támogatnak minket. Köszönet a
mindig aktív szülőknek az állandó és folyamatos segítségért; Tóthné Geosits Diának a függönyök megvarrásáért;
Takács Ferencnek a rendszeres segítségért, többek között azért, hogy a tűzifa szállításakor napokon keresztül
ingyen használhattuk a targoncát; Papp Tamásnak a
gyors villanyszerelési és karbantartási munkákért; Csohány Istvánnak az eddigi rendszeres és ingyenes vízvezeték karbantartásokért.
Az iskola tanulói és valamennyi dolgozója nevében
mindenkinek békés, boldog ünnepeket kívánok!
Paukovitsné Horváth Edit igazgató
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Prošle misece smo imali gusti program, ali suprot
toga o marljivosti u učnji ne moremo pozitivno
govorit. U športu i u razni naticanji su i u jesen bila
aktivna naša dica. Dostigli su lipe rezultate. Najgizdaviji smo na 1. misto na Croatijadi, ali lipo su
se naticali naši školari i na Nakovićevom naticanju.
Svaki razred je imal svoj razredni program. Školari
5. i 6. razreda su predstavili naše selo i školu a
budimpeštanskoj gimnaziji. 3. decembera smo svi
skupa čekali Mikulu u kulturnom domu, a 11. smo
imali skupni program u školi, kadi smo napravili
božićne dare. Božićni program ćemo imat 19. decembera, u nedilju otpodne u kulturnom domu,
kamo svakoga srdačno čekamo!
U ime naših školarov i djelatnikov Vam željim
blažen Božić i srićno Novo lito!
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Egy fElEjthEtEtlEn délután a múzEumban

Október közepén mi, az általános iskola 2. és 3. osztályos
tanulói ellátogattunk a szombathelyi Savaria Múzeumba. A
múzeum dolgozói, köztük Handler András nagy szeretettel fogadtak minket. Nagyon sok érdekes dolgot láttunk és hallottunk a múzeumi séta során.
Megtekintettük a Predátorok (Ragadozók) című időszakos kiállítást, valamint a múzeum állandó kiállításait. Megismerkedhettünk környékünk állatvilágával, és a régi történelmi korok
Edita Horvath-Pauković ravnateljica eszközeivel, használati tárgyaival.
A kiállítások megtekintése után foglalkozáson vettünk részt
a csodaszép Múzeumbogár klubban, amely a TIOP 1.2.2.-08as program keretében jött létre. Itt a múzeum dolgozói segítségével ötletes munkadarabokat készíthettünk.
Fáradtan, de sok élménnyel telve tértünk haza Szentpéterfára. Ezúttal is köszönjük múzeumi kísérőinknek a szép délutánt.
Az általános iskola 2. és 3. osztályos tanulói és nevelői

– December 1-jén újabb 1 fővel bővült gyermeklétszámunk, amely jelenleg a két csoportban 34 fő. / U decemberu smo primili jedno dite, tako je sad broj dice 34.
– November 14-én került megrendezésre községünkben az Idősek Napja, amely alkalomból óvodás
gyermekeink is nagy számban szerepeltek, megörvendeztetve nagyszüleiket. / 14. novembera – u nedilju – je
bil organiziran u našem selu Dan starih, kadi su i naša
dica u velikom broju nastupila i s tim obradovala svoje
majke i dide.
– December 3-án, pénteken megérkezett óvodánkba
is a Mikulás, akit gyermekeink a tanult versekkel és
dalokkal köszöntöttek, ő pedig cserébe gazdagon megtöltött Mikulás-csomaggal ajándékozta meg őket. Gyermekeink nevében is köszönjük a Szülői Közösségnek a
csomagokat! / 3. decembera je i u čuvarnicu došal
Mikula, koga su dica s pjesmami i jačkami radosno
čekala, a on je je nadaril s – bogato napunjenimi –
vričicami. Zahvaljujemo se starini, ki su napunili dici
pakete!
– A karácsonyvárás az óvodában december 21-én, kedden délelőtt lesz. / Čekanje maloga Jezuša će bit u čuvarnici 21. decembera (u torak) dopodne.

– Az ünnepi nyitvatartás a következőképpen alakul:
december 23-án félnapos szolgáltatás lesz (előre láthatóan 14 óráig), az ünnepek utáni első munkanap pedig január 3-a (hétfő) lesz. / Radno vrime za svetke će bit sljedeće: zadnji dan će bit 23. december, a parvi dan po svetki će bit 3. januar.
– Az óvoda összes dolgozója nevében minden kedves
olvasónknak kegyelmekben gazdag, békés karácsonyt kívánunk! / Svim našim čitateljem željimo blagoslovljene,
mirne Božićne svetke!
Hoósné Milisits Zsuzsanna
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böző okok miatt, vagy ok nélkül nem mennek el, de
elküldik a belépő árát, vagy éppen a támogatásukat. És
Amikor az iskolai programok tervezése történik, min- sajnos vannak olyanok is, akik még arra sem méltatják a
dig arra gondolunk, hogy talán ebben a tanévben is tá- Szülői Közösséget, hogy a belépő árát vagy a család
mogatnak és segítenek minket a szülők, illetve a Szülői pénztárcájának megfelelő összeget (lehet az 500 Ft is!)
Közösség.
elküldjék. Pedig, ahogy már említettem, minden gyereket
Az év elején össze is dugjuk a fejünket, hogy miben el szokott vinni az SZM a programokra!
kérjük a segítséget. A mindig lelkes SZM tagok pedig terTudom, most néhányan morognak, mérgelődnek. Azt
veznek, szerveznek...
mondják, hogy már ebbe is beleszólnak.
Fontos, hogy érezzük a szülők támogatását a munkánk
Nos, nem ez a cél. A cél az lenne, hogy mindenki megmögött, hiszen az eredményt csak úgy érhetjük el, ha értse az ilyen bulik lényegét. A segíteni akaró szülők szerközösen küzdünk érte. Tudjuk, hogy mindig van egy veznek valamit azért, hogy támogassák a gyerekek
erős mag, akiket bármikor megkérhetünk, az első hívó programjait. Ehhez csak azt kérik cserébe, hogy minden
szóra ugranak. Ők a szívükkel és lelkükkel is azon dol- érintett érezze át ennek a súlyát. Miért ne sétálhatnánk
goznak, hogy a gyerekeknek legyen pl. Mikulás
el este 9 óra tájban a párunkkal a kultúrházba, hogy
csomag, karácsonyi süti, farsangi árusítás,
befizessük a belépőt és megigyunk egy
gyereknap, korcsolyázás, Mesepark,
italt? Vagy egy borítékba téve – akár
stb. Mindehhez azonban a lelkenévtelenül is – elküldhetjük a
sedés mellett pénzre is szükség
családot még meg nem terhelő
van. Vajon tudjuk-e mi pedaösszeget. Nem kellene azon
gógusok és szülők, hogy
sem rágódni, hogy csak 500
mennyi pénzbe kerül a karáFt-ot tudunk küldeni. Sok
csonyi korcsolyázás vagy az
kicsi sokra megy! Azon meg
ausztriai Mesepark? Arról
végképp nem kellene mornem is beszélve, hogy ezeken
golódni, hogy ki zenél! Az
a programokon minden gyerek
SZM-bál céljait szem előtt tartva
részt vehet. A mindig aktív, nyüzsgő
semmi jelentősége nincs a zenekarszülő gyereke éppúgy, mint azoké, akik
nak. Hányszor megyünk el olyan buliba,
nem szívesen „szerepelnek” a különböző rendezahol nem tudunk semmit a zenekarról?! Nem
vényeken. Ezeket a programokat már hosszú évek óta őket támogatjuk, hanem a gyerekeket! És ne a fiataloktól
az SZM-bál bevételéből fedezték a szülők. Sajnos azon- várjuk, hogy majd elmennek a buliba, és hozzák a pénzt!
ban egyre többször hallani a szervezőktől azt, hogy bi- Persze, örülünk neki, ha ők is a volt iskolájukat támozony már az SZM-bál sem a régi. Emlékszem, amikor gatják. De itt a szülőknek kellene összefogni. De nagyon!
még minden szülő és pedagógus kutyakötelességének Belegondolt már valaki abba, hogy milyen csalódottak
érezte azt, hogy részt vegyen a rendezvényen! Igaz, akkor lesznek a gyerekeink idén karácsonykor, amikor nem
még a beszélgetés, a társaság volt a lényeg, napjainkban várja őket levél a Jézuskától? Sajnos az idei bevétel sempedig a bevétel. Az a bevétel, amiből az előbb már emlí- mire sem elég. Pedig a többek által leszólt Karambolo
tett programok megvalósulhatnak. Csakhogy a szerve- zenekar kitett magáért: nem elég, hogy nagyon jól játzők jókedve, lelkesedése erősen hanyatlik. Az ok egysze- szottak, még 15.000 Ft kedvezményt is adtak a buli
rű és egy kicsit szomorú: véleményük szerint egyre na- végén. Pedig nekik gyerekük sem jár ide, és nem is voltak
gyobb érdektelenség övezi a rendezvényt. Van egy kb. a mi diákjaink.
10-15 fős társaság, akik évről-évre az egész délutánjukat,
Remélem, mindenkinek fontos az, hogy a faluban szeestéjüket azzal töltik, hogy a bulit előkészítsék, megszer- rencsére még működő iskola valamennyi diákja minél
vezzék, a résztvevőket kiszolgálják. Van egy másik réteg több élménnyel gazdagodjon az évek során. Kérem,
is, akik a szervezésben ugyan nem vesznek részt, de segítsük őket! Legyen a hétköznapok mellett maradandó
legalább megtisztelik a rendezvényt, elmennek, befizetik élmény számukra minden közös program!
a belépőt, megisznak egy italt, beszélgetnek, jól érzik maEnnek szellemében kívánok mindenkinek örömteli,
gukat, majd hazamennek. Vannak olyanok is, akik külön- szeretetben és ajándékokban gazdag karácsonyt.

Paukovitsné Horváth Edit

Ebben a falucskában is eljött a karácsony, minden nap mindenkiért szólnak a harangok.
Éljenek békében, boldogságban, szeretetben egész évben, és ezen a szép ünnepen!
Békés, boldog karácsonyt kívánnak a Határ italbolt dolgozói.
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Október hónapban gyűjtést szerveztünk a vörösiszap károsultak javára. A felhívásra kb.
300 liter ecet és több karton konyha- és törlőruha jött össze. Az adományt Handler Tamás
(Tücsök) ingyen és bérmentve szállította el, amiért szeretnénk köszönetünket kifejezni.
Valamint köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy így is tudtuk támogatni a károsultakat. Szeretnénk megköszönni a vegyesbolt dolgozóinak, hogy a gyűjtéshez helyszínt biztosítottak.
November 14-én délután szerveztük meg az Idősek Napját a kultúrházban. Falunkban
nyolcvan 70 év feletti idős lakos van. Ebből 49-en vettek részt a rendezvényen. Műsort a helyi óvodások és iskolások
adtak. Az ovisok verses-énekes összeállítással, tánccal kedveskedtek a nagymamáknak és nagypapáknak. Az iskolások
tánccal készültek, valamint egy kis színdarabbal, amit Timárné Skrapits Anna a helyi népszokásokból állított össze.
Az iskolás énekkartól horvát népdalokat hallhattunk. A műsort a felnőtt tamburazenekar zárta. Köszöntőt Kohuth
Viktor polgármester és Schneller János nyugalmazott plébános úr mondott. A megvendégelésért a helyi Vöröskereszt
Alapszervezet volt a felelős. A süteményt és a bort felajánlásokból biztosítottuk. A többit a Polgármesteri Hivatal
finanszírozta.
Szeretnénk megköszönni az óvoda és az iskola pedagógusainak, hogy felkészítették a gyerekeket, hiszen így szép,
színvonalas műsorral tudtuk köszönteni az időseket. Köszönet a Vöröskereszt tagjainak, hogy adományaikkal és
munkájukkal segítették a délután lebonyolítását. Külön szeretnénk megköszönni a tamburazenekar tagjainak, hogy
egész délután zenéltek nekünk, emelve az esemény hangulatát. Utólagos visszajelzésekből arra a következtetésre
jutottunk, hogy mindenki jól érezte magát.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag, boldog új évet kíván a helyi Vöröskereszt Alapszervezet!
Hogya Ferencné

Néha azért jusson eszedbe: az évek múlásával te is visszaadogatod a díszeidet.
Ám ha közben lélekben gyarapodsz, nem érhet veszteség, mert e csinosságok vonzatai – szeretet...
– megmaradnak, felkavarhatatlanná mélyülnek, más értelmet nyernek, és kiderül,
sosem a külsőnek, hanem a teljes lényednek szóltak.
(Vavyan Fable)
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PreZ igroKAZA nij’ PetrovogA SeLA jer igroKAZ je duŠA PetroviŠćAnov!
Timea Horvat

Pred svetačnošću slavljeniki, jubilari, bivši i aktivni člani petroviskoga igrokazačkoga društva jur tajedan
dan prlje su svaki dan hodočastili u kulturni dom. Sastaviti dokumentarnu izložbu, vježbati te tri skeče
ki će biti prikazani, jer kako bi tako važni jubilej mogao ostati prez pravoga teatra. uza to dogovoriti se,
ki kakovu zadaću će na se zeti u ovoj ogromnoj organizaciji. i onda došao dan, jur zdavno čekani 6. novembar. u mjesnom cintiru, uz molitvu i vijenac smo se spomenuli na bivše člane ki jur, nažalost, ne
moru biti med nami: na Anu Milišić-Horvat, janoša temmela, janoša timara i Belu teklića. Bilo je to
ganutljivo spravišće s prošlošću i s timi obrazi ki su svoj trag svakako ostavili na petroviskoj sceni. rano
su prošli, ali i s njevim spominkom se nosi dalje ova tradicija, u očuvanju jezičnoga bogatstva, ljubavi
prema kazališću i društvu.
– Dobar dan, dobar dan, rado velu dica – to je jur bila druga
štacija ovoga dana, pred petroviskim Općinskim uredom, kade su mališani čuvarnice dočekali s hrvatskom
pjesmicom Csabu Hendea, ministra obrane, ujedno i
parlamentarnoga zastupnika Petrovoga Sela. Kako je to
visoki dužnosnik i većputi toga dana naglasio, s posebnim veseljem se je odazvao pozivu. To je već pri otvaranju izložbe rekao da je cijeli svit kazališće, u kom je
svaki muž i žena glumac. U mladosti je i on igrao u amaterskom kazališnom društvu, štoveć javio se je i u glumačku višu školu, a kad ga nisu gorizeli, postao je
pravnik.
Aktuelni kazališni svit, jubilari Petrovoga Sela
– Smatram velikom vridnošću ovo vaše dvajsetljetno djelovanje
na materinskom jeziku, jer kultura nije samo takova stvar ka se hrabrosti očuvati ovu tradiciju. Moramo poštovati ovu vridnost,
jednostavno najerba od starine. Za kulturu svaka generacija se ovo znanje, čiji ste vlasniki vi. Za dugim aplauzom najslavniji
mora izboriti i poiskati odgovore na pitanja iz prošlosti i sadaš- peštanski Petrovišćan Lajoš Škrapić je otvorio izložbu.
njosti. Željim vam da i za dvajset ljet isto tako zdignemo kupice, Fotografije, članki iz Hrvatskoga glasnika i Hrvatskih
na ovom istom mjestu na vaše uspjehe, kot danas. Polag toga pak novin, predmeti, kostimi i kulise vridno su prezentirali
željim da vaša stara domovina Hrvatska čim prlje pristupi Eu- petnaest, u minuli ljeti odigranih komadov. U pismi su
ropskoj Uniji, a za to ćemo mi s ove ugarske strane sve učiniti! iz Amerike bivši člani Društvu čestitali. Negdašnja rePredsjednik Željeznožupanijske skupšćine Ferenc Ko- dateljica Jutka Škrapić-Garger i Ferenc Kurcz ki se je
vács nije došao praznimi rukami, nego je Igrokazačkomu ovako obrnuo slavljenikom: „Prez igrokaza nij’ Petrovoga
društvu prikdao povelju, a peljačici Ani Škrapić-Timar Sela jer igrokaz je duša Petrovišćanov! Mladina i starji ljudi su
spomin-plaketu Županijske skupšćine sa sljedićimi riči: skupa skopčeni čez igrokaz i to tako mora ostati.” Od Žutoga
– Mi stanovniki Željezne županije jako smo gizdavi da ovde ždribeta do Plavoga miša, osamdesetero petroviskih
živu Hrvati, Nimci i Slovenci u najvećoj složnosti, miru i pri- amaterov se je obrnulo na našoj pozornici. Velik broj
jateljstvu. Budite gizdavi da ste imali takove prece ki su imali bivših igrokazačev i zahvalne publike je došlo toga dana
skupa se veseliti, prelistati fotoalbume, nasmijati se na
dobro poznati scena, raspominati se o zajednički doživljaji. Bilo je i skrivenih suz, gratulacijov uz kupicu
žganoga, dokle nije se začeo svečani program u velikoj
dvorani. Ana Škrapić-Timar, dugoljetna režiserka, i bivši
član Igroka začkoga društva Rajmund Filipović su pozdravili goste, uz ostalo Silviju Malnar ka je došla u
zastupničtvu Veleposlanstva Republike Hrvatske u
Budimpešti, Mišu Heppa, predsjednika Hrvatske
državne samouprave, Čabu Horvatha, predsjednika
Laslo Škrapić i Zoltan Kurcz su još jednoč briljirali na
Društva Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj, Editu Hordomaćoj pozornici
vath-Pauković, predsjednicu Željeznožupanijske hrvatske
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samouprave, predstavnike budimpeštanskoga XII. i II. Škrapić i Zoltan Kurcz u kusiću Viagra, Marica Milišićokruga, zastupnike Bjelovarskoga centra za razvoj Moricz i Tereza Milišić-Szabó ter Ana Geošić-Neubauer
civilnoga društva Stjepana Kosa, Snježanu Pašalić i Da- sa Ženskimi čari, a Andraš Handler i Imre Kapitar s
vora Divića ter sve pozvane i drage goste iz Austrije,
Hrvatske. Mišo Hepp u svojem govoru je naglasio da su
svi vidi kulture važni, početo od pjevanja, tancanja i tamburanja, kamo i ne triba znanje hrvatskoga jezika, ali
kazališće je delikatno područje jer tamo prez znanja materinskoga jezika nigdor ne more preživiti. U zahvali je
predao diplomu i pinezni dar voditeljici Društva, i zaželjio je svim najbolje, zdravlje, uspjehe i dobru volju.
Čestitkami su se darom, kiticami i tortami priključili još
Čaba Horvath, Edita Horvat-Pauković, Jolanka Kočiš
od mjesnoga zbora Ljubičica, a ne nazadnje i petroviski
poglavar Viktor Kohut. Potom su došli na red sva ona
partnerska kazališna društva, unutar i izvan granic, s kimi
Petrovišćani mnogo ljet čuvaju prijateljstvo. Najprlje Židanci, ki su se pripravili za ovu priliku sa skečom Nevidljivi metulji, od nedavno preminuloga gradišćanskoga
pisca Joška Weidingera. U njegovu čast predvidjaju vrijeda Židanci prirediti i spomin-večer. On je bio autor i
onih trih skečov ke su si Petrovišćani zavježbali. Laslo
Andraš Handler u Weidingerovom skeču
„u ime oca i duha Svetoga”

igrokazačkomu društvu Petrovoga Sela
je dodiljena povelja, a dugoljetnoj režiserki
Ani Škrapić-timar plaketa Županijske
skupšćine ke je predao
predsjednik Skupšćine Ferenc Kovács

drAgi PetroviŠćAni!
Čekamo Vaše oglase i nadalje na e-mail adresu,

lipatekst@gmail.com,
ili nazovite zastupnika manjinske samouprave:
Rajmund Filipovits +36 20 365-3504
Hrvatska manjinska samouprava Petrovo Selo

kratkim igrokazom U ime Oca i Duha Svetoga, očarali su
smih na lice gledateljev. Dičja predstava iz Pinkovca je s
odličnimi mladimi glumicami i sa svojim aktualnim
sadržajem oduševila Petrovišćane. Gosti iz Hercegovca
su u režiji Ivana Bratkovića sa skraćenim varijantom aktuelnoga igrokaza razveselili prestrpljivu publiku. Dostojno obilježavanje ovoga važnoga jubileja je završeno
predajom spomenic svim prisutnim društvam, najvekšim
sponzorom Igrokazačkoga društva Lajošu Škrapiću i Stipanu Vujiću ter glavnim igračem i osnivačem, i privrimenim peljačem ki su tri ljeti bili i redatelji društva,
Andrašu Handleru i Laslu Škrapiću. Sami igrokazači s
kiticom i uokvirenom fotografijskom kompozicijom su
zahvalili trud i jedinstveno djelovanje Ani Škrapić-Timar.
Pjesma iz igrokaza Cigana, Laže selo lažu ljudi, bila je
samo uvod u feštu, na koj se je do zore zabavljao
hrvatski glumački svit.
tiSZteLt SZentPÉterFAiAK!
Hirdetéseiket továbbra is elküldhetik
az alábbi e-mail címre,

lipatekst@gmail.com,
vagy keressék a kisebbségi önkormányzat
képviselőjét:
Filipovits Rajmund +36 20 365-3504
Horvát Kisebbségi Önkormányzat Szentpéterfa
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a ljubičica Kórus hírei
Kocsis Jolán karvezető

Az őszi folklórdélutánunk után november 27-én Budapesten volt még egy „népdalos” fellépésünk a XII.
kerületi horvát kulturális esten, ezután viszont elkezdtünk intenzívebben foglalkozni az adventi-karácsonyi
ünnepkör dalaival.
Igaz, idén itthon nem tartottunk adventi hangversenyt,
mert – az énekkar és Tamás atya megegyezése alapján –
advent első vasárnapján a zalalövői Szent Veronika
ifjúsági kórus zenés előadását láthattuk / hallhattuk a
kultúrházban Kalkuttai Teréz anyáról. A nézőtér zsúfolásig megtelt (de jó lenne ezt máskor is tapasztalni!),
és mindenki áhitattal nézte a Teréz anya életét megelevenítő darabot. Megható volt látni a szentéletű apácának és segítőinek a történetét, s aki a dalok szövegére is
odafigyelt, az sok szép, tanító és nevelő célzatú gondolatot is hallhatott. Mély átéléssel, tiszta hangokkal énekeltek a szereplők, s az egész előadásból sugárzott az
elhivatottság. Utólag is úgy gondolja a kórus, hogy érdemes volt adventi hangversenyünk hagyományos időpontját átengedni a zalalövőieknek, annál is inkább, mert
Teréz anya 100. születésnapja kapcsán most volt aktuális
a meghívásuk.
December 4-én Mosonmagyaróvárra utaztunk, hogy
eleget tegyünk az ottani énekkar invitálásának. Tavaly ők
énekeltek a mi adventi rendezvényünkön, mi pedig –
2003 után- másodszor vettünk részt az óvári horvátok
karácsonyt váró rendezvényén. Ezúttal a tamburások

Koprive 2010

veliKo lito malog tamburašKog sastava
Andraš Handler

Prez srama morem reć da u hištoriji tamburanja u
Petrovom Selu ovo je bilo najbogatije lito. Ovde ne mislim na broj nastupov, nek na kvalitetu onih festivalov
kamo su zvali, nas tamburaše iz Gradišća.
Sezona se kot i vik u Sambotelu ganula 19. februara u
MMIK-vu, na susretu jačkarnih zborov i orkestrov, kadi
nastupaju sve poznatije grupe iz županije, koje čuvaju
duh naroda. Još pred par liti smo skupa začeli taj festival
s našimi tuvaruši iz orkestra Boglya i od nidob nismo
otavili van ni ednu priliku. Polag nas su u Sambotelu nastupile i naše jačkarice Ljubičice.
Vrhunac naše karijere 20. aprila bil, kad smo imali priliku nastupit na memorijalu Hrvoja Majića u Vinkovcima,
u Hrvatskoj. Spomenuti gospodin je bil primaš Zlatnih
Dukatov, koji je na žalost rano umadl, i kojemu su zatim
u spomen napravili edan festival. Svako lito na njegov
rođendan pozovu najbolje tamburaše iz cile Hrvatske da
se spomenu na pokojnoga primaša. Ovo lito su i nas iz

nélkül szerepeltünk, de így is szépen – ahogy többen is
mondták: tisztán és finoman – szóltak az előadott dalok.
Persze az igazi „horvát íz” velük együtt valósult volna
meg...
Lapzárta után még két szereplése lesz a kórusnak. December 12-én Szombathelyen az oladi templomban részt
veszünk a Vas megyei horvát kórusok adventi hangversenyén, 19-én pedig a Falukarácsony műsorában
énekelünk. Ezzel a fellépéssel zárjuk a 2010-es évünket,
amely a 19 szereplési alkalommal és az új ruhánk
elkészítésével gazdagnak mondható.
Minden kórustag nevében megköszönöm a tamburazenekar többszöri közreműködését, Hogya Ferinek és
barátjának az önzetlen segítségét, valamint a falu részéről
ránk háruló figyelmet.
Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kívánunk!
Petrovoga Sela pozvali da s našom mužikom obogatimo
program. To, da smo mogli s najboljimi i najpoznatijimi
tamburaši skupa guslat na istoj pozornici dalo nam je
moć i poticaj za naše daljnje dilo.
Na susret tamburaša u Mohač nas ur svako lito zovu
organizatori, ali do sad zavol naših obavezov nigdar ni
došlo skupa da projdemo, ali ovo lito se ugodalo hvala
Bogu. 20. juniuša su se u kulturnom domu ovoga maloga
varoša polig Dunaja strefili tamburaši iz ciloga orsaga i
gosti iz Hrvatske. U okolici Mohača je jako čuda dobrih
mužikaša, a i u muzičkoj školi se more upisat na tamburu, tako da svako lito izajde iz škole par dobrih školarov koji su šikani na svoji instrumenti.
I firma Croatica iz Budimpešte pod peljanjem Čabe
Horvatha je organizirala tamburaški festival 14. augustuša, a za misto su si izbrali Potonju, hrvatsko selo u
Šomođskoj županiji. Po službenom dilu smo mi dali gala
koncert skupa s poznatim glumcem i jačkarom Stipanom
Đurićem. Po festivalu uvečer je Pinka Band zabavljal
goste.
Ujesen nas je zopet edan dugi put čekal, zopet edan
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veliki festival. Prik naših kolegov dobili smo poziva na
30. oktober u Starčevo. To je edno selo ne daleko od
Beograda u Srbiji, od nas 600 kilometarov. Kako je to
dost dalko na edan marš, mislili smo da ćemo stat maru
počinut u Baču, u Vojvodini pri moji rođaki. Tot su nas
s dobrom večerom i s dobrim žganom čekali, tako da
smo odlučili da ćemo nek ujtro jit dalje u Starčevo. Na
festivalu je iz 9 orsagov 10 tamburaških orkestrov
pokazalo svoje znanje. Bilo je jako dobrih grupov, zopet
smo se čuda vučili od naših kolegov.

petrovisKa

svadba – KaKo
hKd gradišća
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Ljudi nas vik pitaju je li nam vridno se vozit 10 vuri
zavol tri jačkov. Ako pineze gledam ni vridno, kat izvan
putnih stroškov nam ništ ne platu. Ako pak muzičku
stranu gledam onda nam se svakako isplati, kad svaka
prilika, svaki nastup na ednoj takovoj priredbi nam čuda
plusa donese. Lipe uspomene, nove jačke koje se
navučimo, nove tuvaruše i tako dalje. Nisu pinezi sve.
Kako Andrija Čordaš veli u jački Zlatnih Dukatov: „Nije
sretan ko puno ima, sretan je onaj tko malo treba, ne da se sreća
zlatom kupiti.”

Kol kipicov nam je čuda pomogla Timea Horvat, koja
nam je iz svoje arhive dala svoje kipice.
Po tom, kot je Šandor zgotovil svoje sabiranje a mi preZima je, a ja vam o svadbi mešujem. Ako bolje pomis- gledavanje kipicov skupa smo seli s koreografom da se
lite, vo gor ni tako smišno, kad onu svadbu koju je HKD odlučimo o koreogafiji, o tom koji elementi neka budu
Gradišće na pozornicu postavil, ona je iz oni časov, kad nutri iz otih, za koje smo mislili da bi bili važni. Ovde
su se još u zimi daržale svadbe. Starjim ljudem ne pra- moramo spomenut i najvekši uspjeh (siker) istraživačham to povidat, al mlađi štitelji marbit ne znaju da su se koga posla. Dr. Horvath je našal u knjigi Frana Kurelca
padlje mladi u fašenjskom vrimenu skupa zimali, a uzrok iz 19. stoljeća ednu takovu jačku, koje je dan-danas poztomu je to, da je onda bilo najmanje dila okolo hiže, onda nata i u Hrvatskoj i za koju je našal i opis korakov. Tako
do sad za nas nepoznatoj melodiji smo dali ime petroje bilo vrimena za vakovo što.
U 2009. litu smo dobili skupa s Genčkom folklornom visko kolo, i na koje smo jako gizdavi.
Na zadnje smo se spominali da tanac ne bude već od
grupom financijsku pomoć iz ednoga natječaja (pályázat), da u sidvi seli saberemo stare svadbene navade i 15 minutov, i da ovi kipi budu nutri: 1. Mladi izajdu van
iz crikve, i potpišu se u knjige. 2. Put do hiže k starini. 3.
da je na kraju svežemu u ednu koreografiju.
Ur smo s parvine vidli da sami nikako ne moremo Zbogomdavanje starini pri hiži divičice. Prikdavanje
vakovo grandiozno dilo skup vrič, zato smo prosili dva darov. 4. Put do mladuženjine hiže. Sokačice tancaju na
stručnjake (szakértő) da nam pomožu pri sastavljanju putu. 5. Prikdavanje darov na svadbi. 6. Tanac, skakanje
tanca. Dr. Šandor Horvath, etnograf iz Narde je ur prik stola, petrovisko kolo. 7. Snamu vinac zaručnici. Svi
večkrat sabiral stare jačke i navade u Petrovom Selu, al tancaju s njom i suki joj se hitaju. 8. Petroviski svatovac
sad smo ga ekstar prosili da se skoncentrira na melodije i tanac s vankušom. Sure babe. 9. Jačka se tiša i svi po
i korake starih prisegov i svadbov. Kot Hrvat se jako maru domon projdu.
Premijera koreografije na Petno festivalu se jako dobro
dobro sporazumeval s starjimi ljudi, od koji smo najveć
informacijov dobili. Za sastavljenje koreografije smo ugodala, svi Petrovišćani su rekli da tanac dost dobro najprosili Đurija Jeranta, poznatog hrvatskog koreografa, zat daje duh starih petroviskih svadbov. Ali i na drugi
koji je čez svoje tance ur većkrat dokazal da dobro zna mista kadi smo pokazali u zadnje vrime sagdir su rekli
da im se jako vidi, a to je gor veseli da moru vidit ništo
svoju meštriju.
Na pomoć nam je bil i raniji kusić Petroviskoga domaće, što je za istinu od prvoga do zadnjega petrovisigrokazačkoga društva, u kojem su u prozi i jačka odigrali ko. Moramo spomenut i važnost toga, da smo marbit u
zadnjoj minuti konzervirali stare navade, jačke, korake,
svadbu minulih vrimenov.
Na početku smo jako čuda kipicov pregledali, da bi kad je na žalost sve manje takovih ljudi u selu koji bi znali
našli one hipce iz koji se moremo ganut s našim poslom. prikdat svoje znanje nam mlađima.
Koreografija
Andraš Handler

sa narodila nova
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Lito famiLije – a CsaLád Éve 2011
Az idei Szentcsalád vasárnaptól (2010. december 26.)
a következő évi Szentcsalád napjáig (2011. december 30.)
terjedő időszakra hirdette meg Egyházunk a Család Évét,
amelynek keretében a családi élet értékeire, a családi
kötelékek, az otthon, a béke, a szeretet ápolására, a családok lelki, imádságos összefogására próbálja felhívni a ma
élők figyelmét.
A következő kis karácsonyi történet mondanivalójának
lelkületével igyekezzünk mi is kis örömet, boldogságot
vinni embertársaink, családtagjaink szívébe. Láthatjuk
majd, nem is olyan nehéz és lehetetlen ez, csak kis odafigyelés kell.
Orgonaszótól zengett a nagytemplom. Az ajtón a gyertyák fénye
szűrődött ki, mindig így volt ez karácsony éjjelén. Kint sűrűn hullt
a hó, de az Isten házában meleg volt. A kis gyertya ott lobogott
az oltáron a többi mécses közt. Büszkén állt ott, hiszen ez volt
az első karácsonya. Akár a kis Jézus, ő is ma született. Örömmel
nézte az éneklő embereket, és nagyon boldognak érezte magát. Az
emberek áhítattal énekeltek a Messiásnak, a padok zsúfolásig
tömve voltak. Az ajtónál magányosan állt egy toprongyos, ráncos
öregember. Szakadt kalapját piszkos kezében szorongatta, s vágyakozva nézte a bent ülő vagy éppen álló embereket. Szívesen bement volna, hogy velük együtt imádkozhasson, de tudta, csak
rosszalló pillantásokkal találkozna. Ugyan ki engedne maga mellé
egy nincstelen csavargót? Így tehát csak nézte szomorúan az oltárt,
s csendben fohászkodott az Úrhoz. A szentmise lassan véget ért.
A pap elmondott egy utolsó imát, aztán hazaengedte a hívőket.
A ministránsok is elindultak, de a plébános megállította a
legkisebbet. A kisfiú csodálkozva nézett az atyára, nem értette,
hogy miért állították meg. A plébános az oltárhoz lépett, levette a
kis gyertyát, majd a fiúnak nyújtotta. A ministráns boldogan fogta
meg, s kezében a gyertyával hazafelé indult.
– Igazi kisfiú gyertyája leszek! Micsoda megtiszteltetés! – gondolta a mécses. Nézte a gyermek arcát s arra gondolt, milyen jól
fognak együtt játszani. Ő majd megvédi ezt a kis embert a sötétség
félelmetes seregétől. A fiú ugrálva haladt hazafelé. A hó még
mindig esett, de a kis mécses erősen tartotta magát. Sietve haladtak
a sötét utcán, ám a fiú hirtelen megtorpant. Egy komor ház mögül
ijesztő alak lépett elő. A rongyos öregember volt az. Görnyedten
állt ott, sovány testét alig védte valami a kegyetlen hidegtől. Az
öreg rámosolygott a gyermekre, aki ebből bátorságot merítve tovább
indult. A kis gyertya pedig arra gondolt, milyen jó, hogy neki már
nem sokáig kell kint állnia. A gyermek elérte házukat, s benyitott
a nagykapun. A szobába érve az asztalra tette a mécsest, ő pedig
az ablak elé telepedett. A gyertya kíváncsian nézett körül. Az
asztal mellett egy fenyőfa állt, amely ragyogott a sok dísztől. A
kis gyertya ámulva gyönyörködött a csodálatos látványban. Az
egyik színes gömbben meglátta magát. Nézte saját táncát, majd
tekintete a gyermekre tévedt. – Vajon, mire gondol most? –
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kérdezte önmagát. A gyermek elgondolkozva nézett ki a sötét
éjszakába. Nézte a kövér hópelyheket, tudta, nagyon hideg van
odakint. Hálát adott az Úrnak, hogy itt ülhet a meleg szobában.
Ekkor eszébe jutott az öregember: – Milyen rossz lehet neki.
Egyedül ezen az éjszakán, védtelenül ebben a gyilkos hidegben.
Szemei a gyertyára tévedtek. Nézte a reszkető lángot, majd egy
hirtelen mozdulattal felkapta azt s kiszaladt vele.
– Csak nem akar eldobni? – ijedt meg a gyertya. A fiú végigszaladt az utcán, futott, míg utol nem érte az öreg koldust. Odalépett
az öregemberhez, s bátran felé nyújtotta a gyertyát. Az öreg meghatottan vette el a mécsest, de mielőtt megköszönhette volna, a gyermek
már elindult hazafelé. A csavargó könnyes szemmel nézett utána
majd ő is továbbindult. A kis gyertya nem értette, miért adták őt
oda ennek az embernek. Úgy gondolta, a fiú később visszajön
érte. Az öreg lassan elhagyta a házakat, a temető kapujához
közeledett. Odaérve csendben kinyitotta a nagy vasajtót. A kapu
mögött egy nagy fa feszület állt. Az öregember fáradtan ült le a
kereszt tövében. A kis gyertyát maga elé tette, kezeit segélykérően
nyújtotta a piciny láng felé. A kis mécses szomorúan nézte a ráncos
arcot. Most már tudta, miért van itt. Ezen a hideg éjszakán
egyedül ő adott meleget az átfagyott vándornak. Az öreg nézte a
gyertya fénylő lángját, arcán forró könnyek folytak végig. Nagyon
fázott, nagyon éhes volt, de ma mindennél többet kapott. Hosszú
évek óta egyedül a kisfiútól kapott szeretetet. A kis gyertya
meghatódva lobogott. Most már örült, hogy itt lehet. Szeretett volna
szólni, de nem tudott beszélni. Bánatos tüzének táncát pedig nem
értette az öregember. A házak fényei lassan kihunytak, az emberek aludni tértek.
A sötétben már csak a kis gyertya világított.
– Ne félj, öregapó! Én megvédelek, hisz nincs annyi sötétség a
világon, amely kioltaná akár egyetlen gyertya lángját is! – mondta
magában a mécses. Az öregember egyre csak zokogott, s a kis
gyertya is sírni kezdett. Megdöbbenve vette észre, hogy tud sírni.
Végignézett magán s rájött, hogy amit könnycseppnek vélt, az
saját megolvadt része. Beleborzongott a felismerésbe, hogy saját
tüze emészti őt el. Fájdalmasan pillantott fel az öregre. A vén
csavargó már nem sírt. Mosolyogva aludt, álmában a kisfiút látta.
A kis gyertya is álmosodni kezdett. Fáradtan nézett a sötét
sírokra, de azok szótlanul néztek vissza rá. Egyre gyengébben
pislákolt, érezte, ereje lassan elhagyja őt. Utolsó erejével felnézett
a keresztre. Nézte a megfeszített arcát, s nem tudta, hogy azt a
gyermeket látja a kereszten, akit a templomban látott a jászolban.
A kép homályosodni kezdett, s a kis mécsesnek úgy tűnt, a szenvedő férfi rámosolyog. Már nem érezte a hideget, s egy végső lobbanással ő is elaludt. A sötétség belepte a temetőt is. Reggel az emberek
találtak rá a megfagyott koldusra. Arcán békés mosoly látszódott.
Összefagyott kezeiben egy kihűlt gyertyacsonkot szorongatott.
(Juhász Zoltán: A kis gyertya)
áldott ünnepeket kívánok plébániánk papsága
nevében: tamás atya
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jóL jön a piHenő
rendezni keLL a sorokat!
Tóth Gábor

Szerencsére befejeződött a 2010/2011-es megyei II.
osztályú labdarúgó-bajnokság őszi idénye. Sok sebből
vérezve játszottuk le az őszt. Főként létszámproblémáink
voltak. Mindössze három focistánk – Hujber Zsolt, Juranovits András, Wágner Szabolcs - játszott mind a 15 mecscsen. Az alapemberek közül különböző problémák miatt
Vörös Szabolcs 8, Leidli Géza 4, Szimán Bálint 3, Stieber
Gábor 2, Tóth Szabolcs és Kovács Balázs 1-1 meccsen hiányzott. Amúgy is szűkös volt a keretünk, ezért a hiányzókat
nem tudtuk megfelelően pótolni. Olyan mérkőzéseken
veszítettünk így pontot-pontokat, amelyeken teljes
kerettel vélhetően jóval eredményesebben szerepeltünk
volna. Wágner Márton (4 meccs), Gaál Richárd (3) és Kurcz
Martin (1) személyében három ifistát is játszattunk. Ám
fiatalokat sokkal könnyebb egy jól működő csapatba
beépíteni, akkor több lehetőség, több sikerélmény jut(na)
nekik. Mindenestre a három srác a tervek szerint velünk
kezdi meg a téli felkészülést. Abban is bízom, hogy a két
sérült játékosunkra (dr. Csatár Miklós, Tóth Attila) tavasszal már számíthatunk. Még nem mondtunk le arról,
hogy egy eredményes tavaszt produkáljunk. Ennek megfelelő téli felkészülést kell produkálni, ennek megfelelően kell kialakítani a keretet.

a bajnokság őszi vÉgeredmÉnye

Házi góLLövőLista
6 gól – Wágner Szabolcs
4 gól – Kovács Balázs
3 gól – Szimán Bálint
2 gól – György Tibor
1 gól – Stieber Gábor, Eberhard Péter,
Wágner Márton, Gaál Richárd

Mindenesetre kár kifogásokat keresni – azt ugyanis
már megszoktuk, hogy a problémáink nem sok embert
érdekelnek –, tény az, hogy az utóbbi évekhez képest
méltatlan pozícióban, a 11. helyen zártuk az őszt. Az
U21-es csapatunk szintén a 11. helyen telel. Sajnos az
ifistáknál is probléma a létszám, főleg idegenben. Többször is kértünk játékost tőlük, ám sokszor nem tudtak
adni. Nem csoda tehát, hogy három meccsen is csere
nélkül játszott a felnőtt csapat. Ugyanakkor véleményem
szerint az elmúlt évek legjobb, legmotiváltabb csapata
formálódik a fiataloknál. Olyan társaság, amely előbbutóbb komoly célokért küzdhet, és amely hosszú idő
után végre ismét adhat játékost a felnőtt keretbe.
Tetézte a problémáinkat a polgármesterváltás, aminek
eredményeképpen a vezetőség nagy része (Timár Ferenc,
Horváth Csaba, Fritz László, Haklits Tamás) a decemberi
közgyűlésen lemondott posztjáról. Sajnálom, sokan
sajnáljuk a történteket, hiszen az elmúlt négy esztendőben komoly fejlődésen ment keresztül a klub. Ezt csak
az nem látja, aki nem akarja. Ugyanakkor jó párunknak
rengeteg ideje, energiája, pénze van ebben a klubban. És
ez a néhány ember nem szívesen engedné át olyanoknak
az egyesületet, akik soha semmit nem tettek a csapatért,
akik jobb esetben is csak az italtól felbátorodva, a kocsmában hangoskodva képesek megfogalmazni a kritikájukat, vagy inkább a hátunk mögött, hazugsággal
traktálják a megvezethető embereket. Sajnos új polgármesterünk sem tisztelte meg jelenlétével a decemberi
közgyűlést, pedig érdekes lett volna szemtől szemben
egyeztetni az álláspontokat. Mindenesetre az biztos,
hogy fel fog állni egy stáb, amely levezényli a tavaszt –
sokak segítségére lesz szükségünk. A folytatásról pedig
majd a nyáron döntünk.
Minden szurkolónknak, támogatónknak boldog karácsonyt, sikerekben gazdag új évet kívánunk!
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Mákos-lekváros linzer csokoládéba Mártva
Pečeno s MakoM i lekvaroM
Beküldte / poslala je: Gargerné Horváth Gabriella

Hozzávalók (12-16 darabhoz):
Tészta: 20 dkg liszt + a nyújtáshoz, 4 dkg darált mák, 14 dkg Rama sütőmargarin, 8 dkg
porcukor, csipet só, fél citrom reszelt héja, 1 tojássárgája
Töltés, díszítés: 10-15 dkg meggylekvár (vagy bármilyen gyümölcslekvár), 10 dkg
csokoládé
A lisztet, a mákot, a porcukrot, a sót és a reszelt citromhéjat összekeverjük, elmorzsoljuk a margarinnal, majd a tojássárgáját hozzáadva tésztává gyúrjuk. Lisztezett
nyújtódeszkán 2-3 mm vékonyra nyújtjuk és tetszőleges alakzatokat szúrunk ki belőle.
(Ügyeljünk, hogy az összeragasztásnál mindegyiknek legyen párja!)
Sütőpapírral fedett lemezen 180 C
fokos sütőben kb. 12-15 perc alatt
megsütjük. A linzereket a lekvárral
összeragasztjuk. A csokoládét gőz
felett megolvasztjuk, és a kész linzereket félig belemártjuk. Tetszés szerint megszórhatjuk színes díszítő
cukorkával.
K tistu je potribno 20 dkg muke, 4
dkg sameljenoga maka, 14 dkg margarina, 8 dkg cukora, maru soli,
poribežane citrone i jedno žubance. Tisto se misi, suče i furme se
moraju izbost. Kad se speču, s lekvarom se moraju skupa skaljit i u
čukaladi zamaknut.

A szentpéterfa községért Alapítvány kuratóriuma idén is szeretettel vár mindenkit december 24-én, az éjféli mise után a szokásos
karácsonyi meghitt összejövetelre a kultúrház előtti jászolhoz! Békés
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves
szentpéterfainak! / I ovo lito Vas srdačno čekamo 24. decembera za
polnoćnicom k Betlehemu na zakipljeno vino i na malo druženje.
Svim Petrovišćanom željimo blaženi Božić i srićno Novo lito!
A hagyományos farsangi bál 2011. február 12-én lesz. Zenél a
PINKA BAND. / Naš fašenjski bal će 12. februara 2011. bit. Guslat
će PINKA BAND.

szilveszteri meghívó
December, december
Máris itt a szilveszter!
De ne otthon unatkozzunk,
A kultúrházban együtt mulassunk!
Lesz ott virsli és zsíros deszka,
Száraz garatra pezsgő és finom vodka!
A jókedvhez zene is dukál,
A talpalávalót húzza a Čungam.
Ülőhelye biztosítására
Csörögjön a 20/355-5523 számra!
Mindenkit szeretettel vár
az Óvodás SZK!!!

kArácsonyi rockbuli
2010. december 26.
szentPéterFA
21.00

23.30

A kuratórium tagjai / Zaklada za Petrovo Selo

Ami Az előző újságból véletlenül kimArAdt...
A magam és a családom nevében ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni minden árvízvédelemben segédkező szentpéterfainak
önzetlen és áldozatos munkájáért. Örömmel és büszkeséggel töltött
el a gátakon tapasztalt összefogás és segítőkészség, amiért hálás vagyok mindenkinek.
U ime moje familije bi si i prik ovi novin rad izrazil diboku falu sin
ljuden koji su pomagali pri poplavi i su nesebično spasili uz ostalo i
naše stanje. Blaženo i gizdavo san gledal na rakaši pomagače, dobro
je bilo čutit složnost i suradnju selskih ljudi, za što san zahvalan sin
Petroviščanon.

Hamisítatlan rockabilly

00.30

erik
02.00

Skrapits Péter
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