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List Hrvatske samouprave
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat lapja

XX. 4. broj – Decembar 2013. ● XX. évfolyam 4. szám – 2013. december

Svim našim čitateljem željimo blagoslovljen 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!

Fotó: Timár Dániel
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Fejlesztések:
A szentpéterfai szennyvíztisztító korszerűsítése ügyében október 8-án lezárult
a támogató szervezet komplex ellenőrzése, így a teljes projekt műszaki, pénzügyi
és jogi szempontból történő átvétele és elszámolása megtörtént.
Az ausztriai kifizetésért és elszámolásért felelős hatóság 2013. december 3-án
küldött értesítése alapján a határon átnyúló projektek esetében a brüsszeli pénzügyi
források ismét rendelkezésre állnak a kifizetéshez, ezáltal valószínűsíthetően még
az idén megérkezik az önkormányzat részére járó elszámolt támogatás.
A támogatás megérkezését követően a
település vezetése az előfinanszírozáshoz
felvett pénzintézeti kölcsönt vissza tudja
fizetni, és ezzel havi 1,2 millió forint kamatfizetési kötelezettségtől mentesül.
Az önkormányzat által előfinanszírozott Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
beruházáshoz a pályázati elszámolást követően novemberben 38.000.000 forint támogatás került kifizetésre. A fennmaradó,
hozzávetőlegesen 12 millió forintos támogatás várhatóan a következő év I. negyedévében szintén kifizetésre kerül a támogató szervezet által.
2013. szeptember 19-én a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ tájékoztatót tartott a 2014–2020. évek közötti
fejlesztési ciklus során megvalósítandó,
határon átvezető utak felújítása témájában a megyeházán.
Szentpéterfa az eredeti fejlesztési ütemezés során a moschendorfi határátkelési
ponthoz vezető út – elsősorban osztrák oldali – felújítása, illetve az eberaui határátkelő határépületeinek elbontása témájában
szerepelt, az egyeztetés során a település
vezetésének javaslatára került be a gaasi
határátkelési ponthoz vezető infrastrukturális feltételek biztosítása a fejlesztési elképzelésekbe. Várhatóan 2014-ben az eberaui átkelőnél az épület elbontása történne meg, míg a későbbiekben a másik két
átkelőhelyhez vezető utak felújítására kerülhet sor.
A település vezetése felhívta az illetékesek figyelmét a Moschendorf felé vezető
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átkelési ponthoz vezető osztrák oldali útszakasz felújításának szükségességére.
Falubusz:
2013. november 25-én a Szentpéterfa
Községért Alapítvány az önkormányzat
közreműködésével pályázatot nyújtott be
a településen működő társadalmi csoportok részére falubusz beszerzése tárgyában.
A vis maior alapból kapott pályázati támogatás igénybevételével a megkötött kivitelezői szerződés szerint az alábbi felújítások készültek el: a Szabadság utcában
kátyúzás, 480 m2 területen kétrétegű felületi bevonattal ellátás, padkarendezés, híd
parapetfal-javítás, a Március 15. téren kátyúzás, 140 m2 területen kétrétegű felületi
bevonattal ellátás, a Petőfi Sándor utcában kátyúzás, 100 m2 felületi bevonattal
ellátás. Az utak műszaki átadása megtörtént.
A képviselő-testület a pénzügyi források
rendelkezésre állása esetén 2014-ben a
Zrínyi utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítását tervezi. Az új ravatalozó építése
kapcsán az építéshatósági engedélyeztetési eljárás elindult.
A képviselő-testület állapotfelmérést kíván végeztetni a Szombathelyi Coop Zrt.
tulajdonában álló épület emeleti része vonatkozásában, mivel az állagmegóvással és
az esetleges veszélyhelyzet elhárításával
kapcsolatban mindig problémák vannak.
Az ingatlanrész tulajdonosa nem zárkózik el attól, hogy az önkormányzat ismét
megszerezze a tulajdonjogot, de jelenleg
ehhez finanszírozási forrást keresünk. A
felmérésből kiderülne, hogy milyen állapotban van az emelet, illetve mennyit kellene rákölteni a felújításra.
Egyéb pénzügyi kérdések:
Az önkormányzat 2012-ben a szennyvíztisztító projekt támogatásának terhére
NFÜ előleget hívott le, amelyet 2013 novemberében sikerült teljes körűen visszafizetni.
Az önkormányzat 2013. szeptember
30-án a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támoga-

tási igényt (ÖNHIKI) terjesztett elő a Belügyminisztériumhoz, melyre összesen
1.792.000 forint támogatást ítéltek meg.
Az önkormányzat az igénybejelentésben
érvényesíteni kívánta a szennyvíztisztító
felújításával kapcsolatban felmerült támogatást megelőlegező hitel kamatait. A
megelőzésre az európai uniós források
brüsszeli kifizetésének szüneteltetése miatt
volt szükség. A kamatok állam által történő, legalább részbeni átvállalása miatt
a döntés felülvizsgálatát kezdeményezzük.
A képviselő-testület a döntése alapján a
helyi adók 2013-ban megállapított mértékén 2014-ben sem változtat.
Egészségügyi ellátás:
Dr. László Eszter háziorvos kereste meg
a település képviselő-testületét azzal, hogy
a használaton kívüli határátkelő épületében fantáziát lát egy egészségcentrum megvalósítására, mivel a lakók rengeteget utaznak azért, hogy a szükséges szakorvosi
szolgáltatást igénybe vegyék. A vázolt tervek alapján az épület Szentpéterfa felé eső
szárnyában szolgálati lakást lehetne kialakítani, míg a másik szárnyban rendelőket, ahol különböző szakorvosi, gyógytornász, természetgyógyász, stb. szolgáltatást
lehetne igénybe venni.
Az épület jelenleg a magyar állam tulajdonát képezi, de bizonyos feltételek teljesítésével Szentpéterfa Község Önkormányzata tulajdonjogot szerezhetne. A
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő szervezettel történő egyeztetési folyamat megkezdése előtt az épület műszaki állapotának felmérésére, illetve az átalakítási munkálatok előzetes költségvetésére kerül sor.
A projekt megvalósításához szükséges
pénzügyi források biztosítására az elképzelést felterjesztjük a 2014–2020 közötti
európai uniós fejlesztési ciklusra vonatkozó térségi és megyei fejlesztési tervébe.
Dr. Bálint Edina fogorvos telefonszáma
megváltozott: a rendelési időben hívható
közvetlen telefonszáma: 94/900-884
Társadalmi szervezetek:
Az önkormányzat 2013. december 4-én
a sportegyesület részére a Magyar Labda-
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rúgó Szövetség által kiírt és elnyert, a társasági adóból származó fejlesztéshez a támogatási szerződésben önrészként vállalt
2.950.231 forintot átutalta.
Köznevelési feladatok:
A Bursa Hungarica pályázaton a jövő
tanévre vonatkozóan az önkormányzat kilenc diákot támogat.

A Közös Önkormányzati Hivatal működtetése:
A Közös Önkormányzati Hivatal szentpéterfai kirendeltségénél 2014. január 1-jétől az alábbi ügyfélfogadási idő kerül bevezetésre:
• hétfő: 8.00–16.00
• kedd: 8.00–16.00
• szerda: 8.00–16.00
• csütörtök: 12.00–16.00
• péntek: 8.00–12.00

2013. december 23-a és 2014. január 2-a
között az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul:
• 2013. december 23. (hétfő): 8.00–16.00
• 2013. december 24–29.: zárva
• 2013. december 30–31.: zárva
• 2014. január 1.: zárva

Kommunális feladatok:
A település szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződése 2013. december
31. napján lejár. 2014-től kezdve közszolgáltatást olyan cég végezhet, amelyik az
önkormányzat által lefolytatott beszerzési
eljáráson pályázatot adott be, illetve rendelkezik az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség engedélyével, és nonprofit
jellegű.
A közszolgáltató kiválasztására indított
eljárásra a szombathelyi Szova Zrt. hulladékszállító egysége, illetve a körmendi

Juhász Gyula

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

3

MÜLLEX Közszolgáltató Kft. nyújtottak
be érvényes ajánlatot. A képviselő-testület
az ajánlatok folyamatban lévő értékelését
követően biztosítja a település lakosai
számára a közszolgáltatás változatlan formában történő igénybevételét.
Köszönetnyilvánítás:
A képviselő-testület ezúton is szeretné
megköszönni a település valamennyi civil
szervezetének egész évi áldozatos és segítőkész munkáját. Ugyancsak köszönetet
mond a falu valamennyi lakójának, akik
bármilyen módon önzetlen segítséget nyújtottak a faluban felmerülő események kapcsán. A képviselő-testület és az önkormányzati hivatal valamennyi dolgozója
nevében szeretnénk mindenkinek áldott,
boldog karácsonyi ünnepeket kívánni!

dr. Linhárt Gábor jegyző,
dr. Gáspár Mónika aljegyző

„Polnočnica…
Snig, bilo polje.
Gori srca svi,
dobre volje!
Ljude združit
na cilom svitu,
dar, mir prosit,
budućnost lipu!”
(Lajoš Škrapić)
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d početka školskoga lita smo imali

3. decembera su ravnatelji iz drugih

A X. Nemzetközi Szlavisztikai Konfe-

jako čuda programov. Čuda što se

škol bili gosti pri nas, naši mali tancoši i

rencia ünnepélyes megnyitóján tamburá-

mena moraju u školi potrošit i dica, i

Na Mikulinju su 1. i 4. razredi dali

Az alsó iskola új bejárati ajtót kapott.

izminulo u ovom školskom litu, već vri-

tamburaši su jim pokazali lipi program.

saink sikeresen szerepeltek.

školniki.

program, a tajdan dan kasnije su u Sam-

Ezúton szeretnénk megköszönni Pauko-

dan naše bivše kolegice, Erže Bokor-Ko-

hvaljujemo se Hrvatskoj samoupravi za

elvégzett javítási munkákat.

15. oktobera smo svečevali 60. rodjen-

huth. I prik ovih redic joj željimo da u
zdravlju i veselju uživa dobro zasluženu

botelu bili na božićnom programu. Zadar na Mikulinju.

6. i 7. razredi su s betlehemskom igrom

mirovinu.

željili stanovnikom sela blažene svetke, a

naši školari i ovo lito jako šikani bili.

ditelje napravu male božićne dare.

Na naticanju Naković u Koljnofu su
Naši tamburaši su se u Samobotelu

svi školari su imali mogućnost, da za ro-

na vrata. Hvala Norbertu Paukoviću za

mov, a polag toga je za dicu najvažnije da

U novemberu su školari 7. i 8. razreda

ozbiljno svakidašnje dilo u školi. Polag

Sambotelu, kadi su mogli upoznat sve

sridnje škole u našoj županiji. Roditelji su
imali prilike da upoznaju svakidašnji ži-

tak u školi i pogledaju, kako se dica vuču.
Na Danu starih su i naši školari pozdravili majke i dide s njevim programom.

Manja dica su imala zanimljiv program

u novembeu i decemberu.

Tri školari osmoga razreda su 1. misto

dobili na naticanju u Sambotelu, kadi su
morali napravit maket jedne škole.

Školski bal se dobro nagodal, svi na-

zočni su se dobro ćutili. Hvala svim onim
ki su pomagali u balu!

könyvszerző.

Szintén a 7. és a 8. osztályosok a Pálya-

matosan látogatták a középiskolai nyílt

Do sad smo imali jako čuda progra-

toga su ovi dva razredi bili na sajmu u

tartott Molnár László egyetemi tanár, tan-

imat Božićni program u kulturnom domu.

U staroj školi smo morali izminut ulaz-

zvanarednu vuru fizike imali, a polag

érdekes kísérletekkel tarkított fizikaórát

választási Vásáron ismerkedtek a megye

decembar, a 22. decembera u 17 uri ćemo

dilo!

Novemberben a 7. és 8. osztályosoknak

Zadni dan u školi pred Božićem je 21.

predstavili na Medjunarodnoj slavističkoj
konferenciji.

vits Norbertnek a társadalmi munkában

középiskoláival. A nyolcadikosok folyanapokat.

Az alsóban és a felsőben is nyílt napot

se marljivo vuču. Na žalost ne zamu svi

tartottunk. Az alsóban nagyon nagy volt

toga bi morali pazit i na ljudske vridnosti,

gyerekek hatására – kevesebb szülő vett

da skupa daržu, da pomažu jedan drugomu, da ne bantuju drugoga i da budu

az érdeklődés, a felsőben – bizonyára a
részt a tanórákon.

Az önkormányzat és a helyi vöröske-

znali oprostit, gor u adventskom vrimenu,

reszt szervezésében megtartott idősek nap-

U ime školarov i djelatnikov škole že-

Három 8. osztályos tanuló – Palkovics

pred Božićem.

ljim svakomu blažene Božićne svetke i

A

srićno Novo lito!

•

•

•

tanév kezdését követően is rengeteg

feladat és program várta az iskola

diákjait és dolgozóit.

A pedagógusok az előkészítő értekezle-

teken kaptak tájékoztatást az idei tanév
újdonságairól.

Október 15-én Kohuthné Bokor Erzsé-

U novemberu smo zopet bili na nati-

bet nyugdíjas kolléganőnket köszönthettük

lari 8. razreda predstavili stare meštrije i

A Nakovich Szépkiejtési és Szavalóver-

ján sikerrel szerepeltek tanulóink.

Blanka, Skrapits Róbert és Timár Anna

Zorica – 1. helyezést ért el a Hefele Menyhért Szakképző Iskola által szervezett makettépítő versenyen.

A nagy sikerű Meseládika-foglalkozá-

sokon vehettek részt az alsós gyerekek novemberben és decemberben.

Nagyon családias hangulatban telt az

iskolai SZK által szervezett bál. Köszönjük az aktív szülőknek a segítséget.

Az Országos Horvát Önkormányzat

60. születésnapján.

novemberben szervezte a hagyományos

sersame našega sela. Ovde se zahvaljuje-

senyen az idei tanévben is szép sikereket

régi mesterségeket és szerszámokat kellett

za meštrije i stare čase. Osebito zahvali-

hely, Suborits Zora 2. hely, Filipovits

canju Croatijada u Santovu, kadi su ško-

mo svim onim, ki su nam čuda povidali
mo Jožefu Nagy-u da nam je iz želiza
napravil lipe dare za naticanje.

Školari 2. i 4. razreda su si iz driva

načinjali lipe stavari.

Naš jačkarni zbor pod peljanjem Zorice

Timar je 1. decembera nastupil u kapeli
na adventskom koncertu.

PETROVISKI GLASNIK • DECEMBAR 2014.

értek el diákjaink: Martyna Martinović 1.

Dóra 4. hely, Gombás Márton 1. hely,

Csonka Lili 4. hely, Horváth András 4.

hely, Handler Márkó 3. hely, Skrapits Iván
4. hely, Harangozó Flóra 4. hely, Skrapits

Croatijada elnevezésű bemutatót. Idén
bemutatni. Köszönjük a falu mestereinek

a projekthez nyújtott segítséget, fotókat és

filmfelvételeket. Külön köszönet Nagy Jó-

zsef kovácsnak a sok szép ajándékért, amit
ingyen biztosított számunkra.

A másodikosok és negyedikesek kéz-

Dániel 4. hely, Gaál Bianka 4. hely, Schlaf-

műves foglalkozáson szórakozhattak.

nek gratulálunk!

saink is szereplési lehetőséget kaptak. Kö-

fer Daniella 1. hely. Valamennyi résztvevő-

Az idei adventi hangversenyen iskolá-
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szönjük a meghívást a szervezőknek, a felkészítést pedig Timár Tiborné Hajninak.

December 3-án a mi iskolánk volt a me-

gyei igazgatói értekezlet házigazdája. A
tankerület vezetői mellett 35 iskolából érkeztek igazgatók hozzánk. A táncosok és
tamburások műsora mellett mindenkit jókedvre derített a váratlanul betoppanó Mikulás.

Az iskolai Mikulás-műsoron az 1. és a

4. osztályosok köszöntötték a fehér szakállút. A csomagokat a nemzetiségi önkormányzat támogatásával tudta beszerezni a Mikulás. Köszönjük.

Idén a 6. és a 7. osztályosok járták a fa-

lut a betlehemi műsorral. Köszönjük mindenkinek a szíves fogadtatást.

December 13-án az iskolai kézműves

foglalkozáson szebbnél-szebb ajándékok

mellett fellépnek a felnőtt csoportok is. A

nél sokkal fontosabbak. Az összetartás, a

borral, teával és süteménnyel kínáljuk a

és a megbocsájtás ereje egy életen át elkí-

szülők segítségének köszönhetően forralt
résztvevőket.

Ahogy a felsorolásból is látszik, sűrű

készültek, amivel a gyerekek meglephetik

időszakon vagyunk túl. Sajnos idén is van-

Az elsősök és a negyedikesek Szombat-

munkára nagyobb figyelmet kellene for-

szüleiket karácsonykor.

helyen, a Művelődési és Sportházban meg-

szervezett programon hangolódtak rá a
karácsonyra.

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap

december 21-e (szombat) lesz, majd 22-én

(vasárnap) 17 órakor szervezzük a karácsonyi műsorunkat, amelyen az iskolások

nak olyan diákok, akiknek a tanulmányi
dítaniuk. Hamarosan itt a félév, s bizony

nem mindegy, milyen lesz a bizonyítvány.

megértés, az alkalmazkodás, az elfogadás

sér minket, és erőt ad a problémák leküzdéséhez. Karácsony közeledtével ez az érzés még erősebben megjelenik a lelkünkben. Figyeljünk hát egymásra, segítsük és

támogassuk közösségünk minden tagját.
Csak így élhetünk igazán tartalmas életet.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok az is-

Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a

kola valamennyi tanulójának, dolgozójá-

kek egy része az ajándékok nagyságában

boldog ünnepeket és egészségben gazdag

tudásnak csökken a jelentősége. A gyereés anyagi értékében méri a szeretetet és

odafigyelést. Pedig az emberi értékek en-

nak és a falu lakóinak szeretetteljes, békés,
új évet.

Paukovitsné Horváth Edit igazgató

VISTI ČEDLJENOGA KRIŽA • A VÖRÖSKERESZT HÍREI

2013. december 5-én ismét véradás volt

József, Handler András, Pártli Péter,

huth Miklós, Horváth Krisztián, Timár

ner Nikoletta, Wágner Viktória, Wágner

falunkban. Véradóink: Skrapits Péter, Ko-

Idősek napja 2013

„Öleljük hát az öregséget szívünkre és szeres-

sük: tele van gyönyörűséggel, ha élni tudunk
vele.” (Seneca)

E gondolatok jegyében sok segítő kéz

közreműködésével idén is megrendezésre

került az idősek napja 2013. november

17-én a kultúrházban. Községünkben 82
fő 70 év feletti lakos él. A rendezvényen
ebből 48-an vettek részt. Idén az óvodás

Temmel Miklós, Filipovits Róbert, Vág-

Csaba, Henits Péter, Grabarits Imre, Timár Dusán, Kalocsai Károly
Köszönjük!

Hogya Ferencné elnök

és iskolás gyermekek kedveskedtek szín-

estébe nyúlóan gondtalanul, felszabadul-

papák számára. Az iskolások műsorukban

amihez a zenét Skrapits József, Varga

vonalas műsorral a nagymamák és nagy-

a régi korok mesterségeit mutatták be,
megteremtve ezzel az alaphangulatot a to-

tan énekeltek együtt idősek és fiatalok,
András és Veszelovits Péter szolgáltatta.

Köszönet jár mindazoknak, akik bár-

vábbi beszélgetéshez. Az idős emberek

milyen módon hozzájárultak a délután si-

tetést, és örömmel idézték fel a régi szép

Kellemes karácsonyi ünnepeket és egész-

ugyanis érdeklődéssel fogadták az ismer-

időket. Sokan emlékeztek Bódog bácsi javított cipőire, a régi asztalosokra, ková-

csokra, a kukorica- és tollfosztásra. Ennek
kapcsán felelevenítették a régi dalokat, és

keres lebonyolításához.

ségben gazdag boldog új évet kíván a helyi Vöröskereszt a falu lakóinak!

Helyi VK vezetősége
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VISTI ČUVARNICE • ÓVODAI HÍREK

M

irno moremo reć da se naša dica
dobro čutu u čuvarnici, još i najmanja, koja su se hudo prevučila k svakidašnjemu žitku čuvarnice. Svaki dan je
čeka ništo novo, zanimljivi programi, a
kad je lipo vrime, izhasnujemo svaku priliku da projdemo van na friški zrak.
U novemberu smo s jačkami i tanci razveselili naše majke i dide u kulturnom
domu.
5. decembera je Mikula bil pri nas. Za
lipe jačke i verše su si svi zaslužili mali
dar, za kojega se i prik novin zahvaljujemo Hrvatskoj samoupravi i Roditeljskoj
zajednici.

A

U adventskom vrimenu se i mi pripravljamo na Božić, nažgemo sviće na vincu,
božićne jačke jačimo, verše povidamo i
mešujemo za Maloga Jezuša.
19. decembera (u četartak) ćemo imat
božićnu svetačnost u čuvarnici. Za dare
se i ov put zahvaljujemo Roditeljskoj zajednici.
Čuvarnica će od 23. decembera do 3.
januara zaparta bit, u ovom vrimenu se i
kuhat neće.
U ime svih djelatnikov čuvarnice željim
svim čitateljem blagoslovljene i mirne
Božićne svetke!
• • •
úl vagyunk a beszoktatási időn, minden újonnan jött gyerek jól érzi
magát az óvodában. Sok színes, változatos programmal tesszük érdekessé a gyermekek mindennapjait. Minden alkalmat
igyekszünk kihasználni, hogy kint lehessünk a szabadban, hisz a gyerekek itt érzik
magukat a legjobban.
Részt vettünk az idősek napi megemlékezésen, ahol versekkel, énekekkel kedveskedtünk a résztvevőknek.
Megint itt az év vége, óvodánkat ünnepi hangulat hatja át, hisz folyamatosan ké-

szülődünk valamilyen eseményre. December 5-én látogatott el hozzánk a Mikulás.
A gyerekek nagy örömmel tanulták neki
az énekeket, a verseket, rajzoltak neki, s
nagyon várták az érkezését. Természetesen legjobban arra voltak kíváncsiak, hogy
mit rejt számukra a zsákja. Itt mondok köszönetet a helyi nemzetiségi önkormányzatnak, valamint a szülői közösségnek,
hiszen ez a két szervezet szponzorálta az
ajándékokat.
Alig ért véget az ünneplés, máris itt az
adventi időszak, mellyel készülődünk a
karácsonyra. Együtt meggyújtjuk az adventi gyertyákat, s karácsonyt váró dalokkal, versekkel, mesékkel varázsolunk meghitt hangulatot. A karácsonyi ünnepséget
december 19-én (csütörtökön) tartjuk. Az
alkalomra szánt ajándékokra az anyagi
támogatást ismételten köszönjük a szülői
közösségnek.
Óvodánk (előzetes felmérés alapján)
2013. december 23-tól 2014. január 3-ig
zárva tart. Ebben az időszakban főzés sem
lesz. Intézményünk összes dolgozója nevében kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

ványos, tartalmas, tanulságos volt. Még
mi öregek is tanulhattunk belőle. Ő meg
mélyebben megismerhette hagyományainkat a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatban. Tizenhat nyugdíjas klubtag volt jelen.
December 28-án vacsorával egybekötött
óév búcsúztatót tartunk. Terveink között
szerepel a vörsi Betlehem megtekintése
2014 januárjában. Erre a kirándulásra

várjuk közénk falunk nem klubtag érdeklődőit is. Ismertetés és jelentkezés januárban, az időjárás függvényében.
Köszönet minden segítőnknek és elismerőnknek. Továbbra is várjuk az új belépőket. Befejezésül hálás szívvel kívánunk
kellemes karácsonyt és boldog, békés,
egészségben gazdag új esztendőt a falu laHenitsné Marianna
kosságának.

T

Geosits Andrásné mb. óvodavezető

KLUB PENZIONEROV • NYUGDÍJAS KLUB

havi megbeszélések alkalmával
megtárgyaltuk az előző időszak teljesítését, és azt, hogy a továbbiakban mit
szeretnénk elérni. Hallottunk a vasszécsenyi plébánia kertjében felavatott, Teréz
anyáról készült szoborról, így oda szerveztünk egy zarándokutat. Feri atyával
időpontot egyeztettünk és 21 klubtaggal
elmentünk a helyszínre. Az atya szeretettel és fűtött teremmel várt bennünket, misét is celebrált számunkra. Beszélt Teréz
anya életéről, megvalósítandó terveiről.
Számunkra ez a nap gazdag élményeket
adott. Ide még visszatérünk a következő
szobor felavatásakor. Mindenért köszönet
Merkli Ferenc atyának.
December 4-én a kultúrházban megszervezett pszichológiai előadáson vettünk részt. Témája a családok ünnepvárása, ajándékozása, hagyományőrzése volt.
Az előadást Nagy Beáta, a Markusovszky
Kórház szakpszichológusa tartotta. Lát-
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VISTI ZAKLADE • ALAPÍT VÁNYI HÍREK

Művelődési Ház Szentpéterfa – IKSZT

A

7

A Szentpéterfa Községért Alapítvány november közepétől hivatalosan is a kultúrház működtetője
legfontosabb újdonság az, hogy az
IKSZT, az Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér elnevezés nem egy intézményformát, hanem egy szemléletet, egy
modellt jelöl. Ennek lényege, hogy az integrált közösségi és szolgáltató terek egyszerre olyan épületek, amelyek térszerkezetükkel, eszközeikkel keretet biztosítanak minden ágazat, szakterület számára,
hogy közszolgáltatásait hozzáférhetővé
tegye a településen. Mindemellett közösségi tér is, azaz befogadja a helyi közösségi indíttatású, illetve közösségi célú kezdeményezéseket, folyamatokat, az ott dolgozó szakember pedig támogatja, bátorítja azokat.
Ennek szellemében a kultúrház minden
helyi egyesületnek, civil szerveződésnek,
minden olyan kezdeményezésnek biztosítja a megfelelő szolgáltatást, amely a tagok vagy mindenki számára látogathatóak. Azok a rendezvények, amelyek bevételszerzés céljából kerülnek szervezésre,
valamint magánjellegűek (születésnap,
osztálytalálkozó, halotti tor, céges rendezvény, stb.), bérleti díjra kötelesek.
A kultúrház bérlése:
• tornaterem: (kisterem, konyha, illemhelyiségek, asztalok)
– egész estére 8.000 Ft
– rövid eseményre 4.000 Ft
– bálokra helyi civil szervezeteknek
4.000 Ft
• klubhelyiségek: 3.000 Ft
A könyvtár
A megszokott helyén, egy kicsit átren-

dezve ismét várja az olvasókat a könyvtár.
A községi könyvtár a Berzsenyi Dániel
Megyei Könyvtár segítségével próbálja
biztosítani a megfelelő szolgáltatásokat,
ehhez azonban szükséges, hogy a korábban kikölcsönzött könyvek, CD-k, DVD-k
visszakerüljenek a könyvtári polcokra,
így másoknak is hasznára válhatnak. Ezen
felül internetezési lehetőséget is biztosítunk az intézményben.
Szeretettel várunk mindenkit a könyvtárba! Olvassunk, tájékozódjunk, érdeklődjünk!
Folyóiratok, újságok: Computerworld,
HVG, Képes Sport, National Geographic, Nők Lapja, Popcorn, Rubicon
Nyitva tartás:
• Kedd: 15.30–18.30
• Csütörtök: 16.30–20.30
Programok:
• December 22. Falukarácsony
• December 24. Meghitt együttlét
a betlehemi jászolnál
• December 26. Sportbál –
rock-karácsony
• December 31. „BUÉK”
az óvodásokért (Óvodai SZK)
• Február 8. Asztalitenisz bajnokság
• Február 22. Alapítványi bál

1 %:
Az SZJA felajánlott 1 %-ának összege
167.088 Ft volt, amelyet az IKSZT működtetésére fordítunk. Köszönjük, és kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel, támogassák Szentpéterfát!

Filipovits Róbert

A Szentpéterfa Községért Alapítvány kuratóriuma idén is szeretettel vár mindenkit december 24-én,
az éjféli szentmise után a szokásos, meghitt karácsonyi 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 blažen Božić i srićno Novo lito!
DECEMBAR 2014. • PETROVISKI GLASNIK
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Petrovo Selo i Pinkovac deset lit su u partnerstvu

Laura Timar je dobila zlatno
misto na GRAJAM-u

Svečevanje 90. jubileja priključenja Petrovoga Sela k Vugarskoj

Prezentacija Panonskog ljetopisa

„Ljepotica naša”, Evelin Tóth

Zbor Ljubičica je polipšal majuško shodišće Hrvatov
u jurskoj katedrali

U majušu se je zopet kuhalo,
na kipicu kotrigi Kluba penzionistov

Janoš i Zoli Škrapić su nagradjeni za fajbegarsko dilovanje

Tancoši su čudakrat razveselili domaću publiku

PETROVISKI GLASNIK • DECEMBAR 2014.
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Na 2. Sajmu Gradišćanskih Hrvatov u Borti
smo predstavili naše vridne produkte

Na kraju sela prikdan je obnovljeni, prošireni pročistač

Čudami su bili 20. augustuša na svečevanju

Zopet smo prošli pišice u Celje

Svim nam je bilo ovako veselo na trgadbenoj prošeciji

Naši najmladji su se predstavili
na kulturnom programu „Šara jesen”

Školski tamburaši u Šenkovcu

Našli su se školski tuvaruši ki su 1963. lita
zbogomdali petroviskoj školi

Összeállította: Horváth Tímea
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VISTI HRVATSKE SAMOUPRAVE • A HNÖ HÍREI

kulturnom domu smo 6. decembera obdaržali našu otpartu sjednicu,
na kojoj smo se obračunali s prošlim litom. Već od 40 ljudi je došlo skupa, a
onim ki nisu bili nazočni bi rad kratko
predstavili naše ovolitašnje dilo. Konkretno za programe ćemo po vugarski pisat,
da svi budu razumili.
I ovo lito smo probuvali dalje nosit ono,
što si je Hrvatska samouprava jur od početka na se zela. U parvom redu smo pomagali one programe i priredbe, koje se
vežu uz naš materinski jezik i hrvatsku
kulturu.
Zahvaljujemo se svim našim grupam i
njevim peljačem, ki se skarbu za kulturni
žitak u selu. S ove strane smo jako bogati,
moremo bit gizdavi na naš kulturni žitak
i ufamo se da će vo još dugo vako ostat i
da ćemo si još dugo moć čuvat to veliko
bogatstvo što su naši stari ostavili na nas.
Sad, na kraju lita bi se rad zahvalili i
svim onim ki su naše dilo pomagali, i
svim ki su se pri popisivanju stanovništva
zapisali, da su Hrvati! Kot je naša novinarka, Timea Horvat pisala, Petrovo Selo
je „najhrvatskije“ selo, to znači da su med
ugarskimi Hrvati u našem selu največimi
izjavili da su Hrvati, i to 80%! Zahvalimo!

A

• • •
2012. december 6-ai közmeghallgatásunkon részletesen beszámoltunk
az elmúlt év eseményeiről, de lapunk hasábjain is szeretnénk betekintést nyújtani
tevékenységünkbe.
Nemzetiségi önkormányzatunk az idén
összesen 2.303.069 Ft-ból gazdálkodott.
A költségvetési évet 986.000 Ft pénzma-

PETROVISKI GLASNIK • DECEMBAR 2014.

radvánnyal kezdte, amelyhez 221.000 Ft
összegű működési támogatásban részesült.
Ezenkívül 1.092.106 Ft feladatalapú támogatást kaptunk. A Horvát Köztársaság
Budapesti Nagykövetségétől pályázati támogatásként az októberi folklórtalálkozó
megrendezésére 320.000 Ft-ot nyertünk.
A Vas Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzattól pályázatra 150.000 Ft-ot
kaptunk, illetve két pályázatunk még folyamatban van.
Nemzetiségi önkormányzatunk a 2013.
évi munkája során a nemzetiségi érdekek
széleskörű képviseletét, az anyanyelvi kulturális örökség megőrzését és a hagyományok továbbörökítését, illetve a nemzetiségi feladatokat ellátó helyi intézményekkel, községi önkormányzattal, szervezetekkel és közösségekkel való összefogás
lehetőségeinek hatékony kihasználását határozta meg elsődleges feladatának. A képviselő-testület részt vett a településen élő
nemzetiségi lakosságot érintő kérdések
előkészítésében.
Ebben az évben az alábbi feladatokat
végeztük el:
Az iskola tanulói számára könyveket vásároltunk Horvátországban, valamint négy
ballagó nyolcadik osztályos tanulót sokéves kulturális tevékenységéért és a horvát
anyanyelv ápolásáért jutalomkönyvben
részesítettünk.
Támogattuk a Szentpéterfán megrendezésre kerülő regionális horvát nyelvi versenyt.
A nyolcadik osztályos tanulók horvát
középfokú nyelvvizsgára való felkészüléséhez tankönyveket vásároltunk.
Támogattuk az iskolások részvételét a
Croatijada országos horvát versenyen,

amely Hercegszántón volt, valamint az iskolai tamburazenekar fellépését a horvátországi Šenkovecben.
Március 8-án Sopronban került megrendezésre a horvát TV által sugárzott
Lijepom našom című zenés műsor. A településen lakó érdeklődők részére autóbuszt indítottunk a rendezvényre.
Áprilisban háromnapos kirándulást szerveztünk Sarajevo, Mostar, Medjugorje
látnivalóinak megtekintésére.
Május 8-án Oberwartban rendezték
meg a gradistyei horvátok vásárát, amelyen mi is részt vettünk, és egy kiállítás
keretében bemutattuk községünket.
A települési önkormányzat által megrendezett, „Európa a polgárokért” elnevezésű négynapos rendezvényen aktívan
közreműködtünk annak lebonyolításában.
Június 29-én fogadtuk az érdi Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit,
bemutattuk nekik a falut és kultúrműsort
is szerveztünk a vendégeknek.
A helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek
támogatást biztosítottunk az Ausztriából
beszerzett tűzoltóautó vásárlásához.
Hozzájárultunk a III. Szentpéterfai
Sportnap megrendezéséhez.
A gradistyei horvátok betelepülésének
480. évfordulója alkalmából „Őseink
nyomán” címmel lovas emléktúra indult
öt országon keresztül. Az emléktúra résztvevői július 8-án érkeztek Szentpéterfára,
ahol fogadtuk és megvendégeltük a túra
résztvevőit, illetve szállást biztosítottunk
számukra.
Szeptember 8-án könyvbemutatót szerveztünk, amelyen dr. Hajszán Róbert, a
Pannon Intézet igazgatója mutatta be a
Pannon évkönyv 20. jubileumi számát.
November 16-án részt vettünk a Baján
megrendezett országos horvát napon,
amelynek keretében a szentpéterfai Színjátszó kör tagjai országos kitüntetést kaptak.
November 30-án Güttenbachban (Pinkovac) részt vettünk a Najselo-találkozón,
amelyen a díjat adományozó zágrábi Matica iseljenika igazgatója arról egyeztetett
a díjat kapott települések vezetőivel, hogy
milyen módon tudnának ezek a települések kapcsolatot tartani egymással.
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Biztosítottuk a helyi óvodások és az iskolások Mikulás napi ajándékát. Támogattuk a győri és a mariazelli zarándoklatokat, valamint a községünkben és más
horvát falvakban megtartott adventi hangversenyeket. 100 példányban idén is megrendeltük a horvát kalendáriumot, amely
december 22-én, a karácsonyi műsor után
kerül kiosztásra. Elkészítettük a 2014-es
falinaptárat. Hozzájárultunk a helyi Vöröskereszt karácsonyi akciójához. A Lipa
TV stúdiójába új lámpákat, számítógéptartozékokat, monitort és merevlemezt
vásároltunk.
Kiadványunk, a Petroviski glasnik 2014ben ünnepli 20. jubileumát. Az újság to-

vábbra is évente négyszer jelenik meg alkalmanként 350 példányban. A kiadványt
rendszeresen eljuttatjuk minden családhoz.
Jövő évi terveink közé tartozik – az eddigi feladatok mellett – egy tavaszi kirándulás megszervezése. A február 1-jén
Szombathelyen megrendezendő horvát
bált Szentpéterfa szervezi. Tervezzük a
hagyományőrző klub újraindítását, a horvát és magyar dalok kiadványban történő
megjelentetését, valamint a Petno-fesztivál megrendezését.
Nagyon büszkék vagyunk falunk gazdag kulturális életére, és ezúton is szeretnénk megköszönni minden csoportnak és

11

vezetőiknek azt az áldozatos munkát,
amelyet községünk érdekében végeznek.
Külön köszönet a sikeres együttműködésért az önkormányzatnak, az iskolának
és óvodának, az alapítványnak, az Egyháznak, a Croatica Kiadónak, a civil szervezeteknek, a Szentpéterfai Hírmondó
szerkesztőbizottságának és mindazoknak,
akik rendszeresen írják a cikkeket.
Külön köszönet ifj. Temmel Péternek a
stúdióban végzett munkájáért és végül, de
nem utolsó sorban köszönöm képviselőtársaim, Filipovits Rajmund, Handler
András és Horváth Csaba segítségét.

Timárné Skrapits Anna

Člani Igrokazačkoga društva Petrovoga Sela su od Saveza Hrvata u Mađarskoj 16. novembera 2013. na Danu Hrvata u Baji
dobili odlikovanje „za istaknutu djelatnost na području kulturnog života Hrvata u Mađarskoj.”
Gratuliramo sadašnjim i bivšim članom društva!

• • •
2013. november 16-án Baján rendezték meg az Országos Horvát Napot, amelynek keretében a Szentpéterfai Színjátszó Kör
a magyarországi horvátok körében végzett kulturális tevékenységéért kitüntetést kapott a Magyarországi Horvátok Szövetségétől.
Ezúton is gratulálunk a csoport jelenlegi és volt tagjainak!

KATASTROFA NA BADNJAK

Igrokazačko društvo iz Pinkovca
Vas srdačno poziva 5. januara (u nedilju)
u 15 uri u kulturni dom na veseli igrokaz.
• • •
Güttenbach (Pinkovac) színjátszó csoportja
szeretettel vár minden érdeklődőt
egy vidám előadásra 2014. január 5-én
(vasárnap) 15 órakor a helyi kultúrotthonba.
DECEMBAR 2014. • PETROVISKI GLASNIK
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A Ljubičica kórus hírei

K

órusunk számára a mozgalmas

nyár után nyugodt szeptember kö-

vetkezett, hogy aztán októberben ismét
sűrűsödni kezdjenek a feladataink.

A hónap közepén hagyományos őszi

folklórdélutánunk idén a helyi Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat hathatós segítségével – miután részt vett és nyert a bu-

dapesti horvát nagykövetség által kiírt pá-

lyázaton – fesztivállá szélesedett. Így október 19-én, szombaton este dr. Gordan Grlić
Radman nagykövet jelenlétében a kultú-

rotthon színpadán színes kavalkádnak lehetett tanúja a sok néző. Fellépett a zágrá-

bi Desiderium vegyeskar, a pinkovaci férfikar (klapa), a nardai énekkar és tambu-

razenekar, valamint a helyi együttesek: az
iskolás, illetve a Gradišće tánccsoport, a
Koprive tamburazenekar és a Ljubičica
női kar. A zágrábi kórus a vasárnapi nagy-

misén is énekelt, majd a felsőcsatári Pezi

étteremben eltöltött ebéd után indultak
haza a horvát fővárosba.

PETROVISKI GLASNIK • DECEMBAR 2014.

A december az adventi koncertek idő-

közreműködését – mindig nagy segítség a

volt, van és lesz is benne részünk elég. El-

szönjük Geosits Cili segítségét, illetve Pau-

szaka a Ljubičica életében is. Örömünkre
sején, az első adventi vasárnapon itthon,
a kápolnában énekelhettünk a Koprive
zenekarral a hagyományos helyi hangver-

senyen. Új színfoltként – szép dalokkal,
igazi lelkesedéssel – Timárné Hajni veze-

kórusnak önzetlen tevékenysége. És kökovits Tibi nagylelkű adományát. Aho-

gyan lenni szokott, a šenkoveciek (is) nehezen indultak haza, főleg azután, hogy
a hangszerek is előkerültek...

Hetedikén Eberauban énekelhettünk az

tésével fellépett a gyerekek, illetve fiatalok

adventi esten. Köszönjük, hogy az éppen

idén a horvátországi Šenkovecből érke-

nész elkísért és kísért bennünket a szerep-

csoportja. A vendégkórus és zenekaruk
zett, ahol tavaly a Ljubičica és a Koprive
szerepelt az ottani karácsonyi koncerten.
Délelőtt a nagymisén énekeltek, utána

ráérő – ritka dolog ez náluk! – három ze-

lésen, így a közösen előadott 5 dal mindegyike nagy tapsot kapott.

Tizennegyedikén Kópházán, 15-én Pe-

bőséges ebédet kaptak a napköziben (kö-

resznyén, 21-én Nardán szerepeltünk, 22-

zájárulását!), délután pedig a hangverse-

műsorában leszünk közreműködők.

szönjük a nemzetiségi önkormányzat hoz-

nyen adták elő műsorukat. Telt hangjuk

én pedig Szentpéterfán, a falukarácsony
November első hetében a Koprive zene-

és a tamburások játéka betöltötte a kápol-

karral nem kis munkával felvettük az új

kultúrházban volt. Köszönjük az asszo-

A hamarosan megjelenő CD-vel kívá-

nát – és a hallgatók szívét. Az agapé a

nyoknak a sok süteményt, pogácsát és
kuglófot. Köszönjük Hogya Feri konyhai

CD-nk anyagát, 9 horvát karácsonyi dalt.

nunk minden kedves szentpéterfainak kellemes ünnepeket.

Kocsis Jolán karvezető
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J

esenski dani i zimski miseci polaglje teču, ni toga bižanja na
koje smo naviknuti u liti. Nek probe kažu da žitak ni stal kol
hiže Hrvatskoga kulturnoga društva Gradišće, tancoši i mužikaši
su se začeli pripravljat na drugo lito, za dojduću sezonu.
U oktoberu smo na Jesenskom festivalu tancali, kadi smo
polig Ljubičic i drugih pozvanih gostov pokazali par kusićov iz
repertoara.
U novemberu smo dva nastupe imali.16-oga su nam u Turnju
pucali na hrvatskom danu, a 24-oga smo zrilije ljude zabavljali
na danu starjih u Tanakajdu.
Za prve dva misece imamo predviđeno dva velike i značajne
nastupe, na dvi hrvatski bali. 25. januara ćemo se u Beču predstaviti, na jednom od najelitnijih balov u okolici. A 1. februara
opet moramo pokazat ono što najbolje znamo, pokidob je Petrovo Selo organizator Sambotelskoga bala, i kot domaćini moramo se dokazat.
I ovo lito se moramo zahvalit svim onim, ki su si 1% od svoje
porcije poslali HKD Gradišću. Hvala na pomoći!
• • •
Ebben az évben is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki a SZJA 1%-át felajánlotta a HKE Gradistyének. Az ebből
befolyt összeg 69.982 forint volt. Köszönjük a segítséget! aha
COCU – Common CulturesCommon Activities je prikgranični
projekt Gradišćanskih Hrvatov, ki su
bili naseljeni u ovoj regiji jur pred prilično 500 ljeti. Narodna grupa danas živi u granični područji Austrije, Ugarske i Slovačke. Težišća ovoga
projekta su dokumentacije ove narodne skupine, nje kulturni slijedi, gajenje jezika i kulture, pak i impulzi za naobrazbu odrašćenih i glazbu za
mlade.
Tim se neka inicijativno utemelju skupne aktivnosti u Gradišću i u
Madjarskoj, pri tom ćedu biti uvezane i partnerske organizacije u Slovačkoj. Tim ćedu se stvoriti temelji za opsežnu kooperaciju u ovoj regiji
trih držav.
A kako se ovo veže za Petrovo Selo? U kulturnom domu, u novoj zgradi će bit osnovan jedan centar za jezične vježbe i ufamo se da ćemo u
budućnosti začet hrvatske jezične vježbe.
A COCU – Common Cultures-Common Activities egy határon átnyúló projekt, amely a régióba közel 500 éve letelepedett horvátság mai képviselőit fogja össze. A gradistyei horvátok három ország – Ausztria, Magyarország, Szlovákia – határterületein élnek. A projekt fő célkitűzése e
népcsoport kulturális és nyelvi emlékeinek a dokumentálása, valamint a
felnőttképzés és a ﬁatalabb korosztály zenei képzése.
Célkitűzéseink szerint Burgenlandban és Magyarországon közös kezdeményezéseket indítunk, együttes programokat szervezünk, amelyekbe
bevonjuk a szlovákiai partnerszervezeteket is. Ezzel sikerül megalapozni
a jövőbeni sikeres együttműködéseket a régió három országában.
PARTNERI: Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum), Magyarországi Gradistyei Horvát Fiatalok Egyesülete (Društvo gradišćanskohrvatske mladine u Ugarskoj),
ARGE kroatischer Kommunalpolitiker im Burgenland (Djelatna zajednica
hrvatskih komunalnih političarov, Muramenti Horvátok Egyesület (Hrvati kre Mure)
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www.koprive.hu • www.facebook.com/Koprive
www.youtube.com/tskoprive

Amerika, Amerika...

Tamburaški sastav Koprive na drugoj turneji u Ameriki od

L

02.10. do 15.10.

ani smo pisali da projt u Ameriku je vrhunac naše tambu-

raške karijere, a onda još nismo znali, kakovo iznenađenje

će nam donest ovo lito. Naime početkom februara smo dobili
poziv za 5. oktobar na 100. jubilej utemeljenja Društva Svetoga
Petara i Pavla u Northamptonu (po engliški: St. Peter & Paul Roman Catholic Sick and Beneficial Society) ili kako je svi zovu u
„Magyar Ház“.

Naravno da smo začeli organizirat put jur u februaru, a

dogovorili smo se da ako je moguće već put bi morali guslat nek

lani. Tako smo začeli opet isti krug projt: slat e-maile, „gnjavit“
prijatelje i doma, i u Hrvatskoj i u Ameriki. Tako je na kraju

skupa došla jedna mini turneja od pet stanic koje su bile: New
York, New Rochelle, Northampton i Steelton. Svaki koncert je
bil drugačiji, na svakom mistu smo morali igrat malo drugačiji

repertoar: za Petrovišćane, za Hrvate iz Dalmacije, iz Slavonije
i naravno za Amerikance koji nisu znali skoro ništ o tamburi.

Kako smo se na kraju pominali, svim se vidla naša mužika, a

posebno nam je drago da su se naši Petrovišćani dobro ćutili, jačke koje su si zaželjili smo jim odigrali, da smo maru mogli Pet-

rovo Selo dones u njeve stane, srce, da smo mogli bit jedan most

na kojem su se mogli odšetat domon, projt okolo po selu, pogledat familiju i pajtaše. Čudami od njih sigurno nete zajt domon,
al vako smo mogli svećevat centenarij Petrovišćanov u Ameriki.

Za ovu prigodu smo napravili jačku Amerika, Amerika koju

morete poslušat i na našoj drugoj CD ploči pod naslovom Kop-

rive Live (kupit morete na pošti ili u kulturnom domu), ili nas
morete na internetu poiskat i pogledat kipice i video snimke o
našem putu u Ameriki.

DECEMBAR 2014. • PETROVISKI GLASNIK
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Mi az ünnep?

A

decemberi „A Szív” havilap egyik
írásában talált gondolatokkal hangolódjunk karácsony szent ünnepére, Jézus születése napjára:
Az ünnep a lélek vitaminja, az újratöltődés erőforrása. Ki lehet spórolni, de
előbb-utóbb bele-rokkanunk és pótszereket
keresünk helyette. Ünnepnapokon más
fényben szeretnénk látni a megszokott arcokat, megkopott dolgainkat. Szükségünk
van rá, hogy újra kedvünk teljék bennük.
Ezért állítjuk ünnepi fénybe a számunkra
fontos dolgokat, személyeket. Szeretteinket születés- és névnapjukon, házastársunkat házasságunk vagy megismerkedésünk évfordulóján, gyermekünket ballagáskor, édesanyánkat anyák napján, hívő
emberként Máriát, Jézust, stb. köszöntjük. De ünneppé válhat egy kedves vendég
érkezése vagy egy nagyra becsült emberrel eltöltött néhány óra is. Ehhez azonban
ki kell lépni a megszokottból! Ezt a fontos
kizökkenést bizonyos külső formák jól segítik. Ezért díszítjük a környezetünket,
zászlózzuk föl a várost, teszünk különösen
szép terítéket az asztalra, de magunk is
ezért öltözünk pl. másképpen. Az ünnephez szorosan hozzátartozik az előkészület, a várakozás is. Minden a vágyakozással kezdődik, és talán elmondhatjuk, hogy
az előkészítés jóleső feszültsége egyenes

arányban van a jól sikerült ünneppel.
Minden előkészítés és formaság hiábavaló marad azonban, ha ünnepünk nem
válik találkozássá. Az ünnep: TALÁLKOZÁS! Ezt segítik a jelképek, az ajándékok, az oldott, emelkedett hangulat, a
meglepetések. Egymásra tekintünk, közelebb lépünk egymáshoz, hogy találkozzunk. Valamit ajándékozunk önmagunkból és magunk is megajándékozottak leszünk. Találkozunk. Ha nincs bensőséges
találkozás, először kifakul, majd végleg
elkopik az ünnep. Egy darabig még megmaradnak a formák, aztán azok is elvékonyodnak, szó szerint semmitmondóvá
válnak. Marad a kötelességszerű ajándékvásárlás, a kényszeredett mosolygással elköltött ünnepi ebédek, kínos mérlegelés
az illendő és a megfelelő értékű ajándék
körül, kapkodás, dübörgő zene, alkohol –
kimerültség „Hát ez nem hiányzik!” –
utóérzéssel. Az apró jó tapasztalatokból,
mintákból való építkezést csúnyán lerombolják a megelőlegezett ajándékok, a meglepetéseket kiiktató praktikus megoldások, a kapkodás, a várakozás nélkül ránk
törő ünnep, a személytelen, csak árban
gondolkodó ajándék. Mert az ünnepben
a legfontosabb – a TALÁLKOZÁS! Egy
hétéves gyerek ezt írta erről: „A szeretet
az, ami karácsonykor a szobában van. Ha
egy pillanatra abbahagyod az ajándékok
kicsomagolását, akkor lehet meghallani.”
(A Szív folyóirat – 2013. decemberi szám)

Timár Tiborné, Móricz Hajnalka vezetésével lelkes iskolásokból és ﬁatalokból álló
templomi kórus alakult, amely már nem csak egy-egy szentmisén, hanem a község
egyéb rendezvényein is nagy sikerrel fellép. Örülünk a tevékenységüknek és
az elkötelezettségüknek. További jó munkát kívánva gratulálunk mindnyájuknak!
PETROVISKI GLASNIK • DECEMBAR 2014.

Tegyünk azért, hogy ünnep lehessen
számunkra karácsony, találkozzunk egymással, szeretteinkkel és a közénk testesült
Isten Fiával, Jézussal is!
A közelmúlt eseményeiből:
• Október 18-án a „72 óra kompromiszszumok nélkül” elnevezésű program keretében diákjaink a községből és községbe
vezető utak mellett szedték fel a mások
által eldobált szemetet.
• Október 26-án a 8. osztályosok előimádkozása mellett mondtuk a rózsafüzért.
• November 30-án az esti szentmisén a
„Kis Talentumok” kórusának gitáros éneklése tette színesebbé Szent András napját,
amely végén megáldásra kerültek az adventi koszorúk. Délelőtt egy híján 80 adventi koszorú készült a plébánián. Köszönet a segítőknek, remélhető az advent folyamán szívesen „használták” a családok
advent egyik jelképét a keresztény lelkiség
erősítésére.
• November végén a nagytemplom székekkel és új szőnyegekkel gazdagodott,
ami a téli hónapokban komfortérzetet biztosíthat. Kérjük, hogy a hideg időszakban
legyünk tekintettel templomainkra, s az ajtókat ne hagyjuk magunk után tárva-nyitva, szabadba engedve ezzel a meleg levegőt. Köszönet érte!
• December 1-jén került sor az idei adventi hangversenyre a kápolnában. Köszönet a résztvevő kórusoknak és zenekaroknak.
• Betlehemezni szokás szerint a hatodik
(és idén a hetedik) osztályosok mentek, ébren tartva a régi szép hagyományt.
• Az adventi zornicákon való buzgó részvételüket a jó Isten áldása és hálája kísérje!
Végezetül mindenkinek, minden segítőnknek, jóakarónknak, hívőnknek szeretném megköszönni az egész éves helytállást, szorgalmat, igyekezetet, hogy zökkenőmentes lehessen a hitélet és az ehhez
kapcsolódó járulékos dolgok.
Plébániánk papsága valamennyi olvasónak meghitt, bensőséges, szép ünnepet
kíván. A megszületett kis Jézus mosolya
és békéje járja át szíveinket!

Tamás atya
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Dragi Petrovišćani!
Čekamo Vaše oglase i na dalje na e-mail adresu, lipatekst@gmail.com,
ili nazovite zastupnika hrvatske samouprave:
Rajmund Filipovits +36 20 365-3504
• • •
Tisztelt Szentpéterfaiak!
Hirdetéseiket továbbra is elküldhetik az alábbi e-mail címre: lipatekst@gmail.com,
vagy keressék a nemzetiségi önkormányzat képviselőjét:
Filipovits Rajmund +36 20 365-3504

SZILVESZTERI
ZENÉS
ÖSSZEJÖVETEL
SZENTPÉTERFÁN
A KULTÚRHÁZBAN
2013. DECEMBER 31-ÉN
22 ÓRÁTÓL

Mindenkit szeretettel vár
az óvodai szülői közösség!
Kedves Szentpéterfaiak!

Szeretnénk megköszönni mindenkinek az önkéntes tűzoltóegyesületünknek nyújtott segítségét. Külön
köszönjük az adók felajánlott 1%-át. Az összegyűlt összegből egy 20 m3-es nagynyomású tömlőt vettünk,
amelyre nagy szükségünk van a munkánkban.
Minden helybeli lakosnak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Skrapits János tűzoltóprancsnok
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16 hatlap_Martinus 2013.12.19. 8:42 Page 1

Iszak Péter

Ünnepi érzelmek

Ünneplőbe öltözött,
boldog emberek –
körülleng egy érzés,
megérint a hangulat:
a meghittség, törődés
sok csodát adhat.
A szívek országútján
szeretet a vándor,
s a világ karácsonyán
mindenkire gondol.
Ajándékoz békét,
pihentető nyugalmat,
s elhozza mindenét,
a szeretetteljes napokat,
mikor nem rohan az ember,
csak mosolyog a fényben,
átölel majd ezerszer,
s felmelegít a télben.
Így kívánok most én is
szeretetteljes karácsonyt,
békét és örömet,
sok beteljesülő álmot.

Visti iz matične knjige
Anyakönyvi hírek

Halálozás: Kurcz Lajosné szül. Sákovits Erzsébet;
Paukovits András, Grabarits János
Születés: Mészáros Imre és Skrapits Judit első gyermeke: Olivér

Ženski jačkarski zbor Ljubičica i Tamburaški sastav
Koprive su izdali novi CD s božićnimi jačkami,
a Hrvatska samouprava Petrovoga Sela je izdala novi
kalendar za 2014. lito.
Naša izdanja morete dobit u prodavaonici, na pošti
i pri Rajmundu Filipoviću u kulturnom domu.

„O, preželjno vrime...“ címmel megjelent a Ljubičica
kórus és a Koprive tamburazenekar közös karácsonyi
CD-je, a helyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
pedig kiadta új, 2014-es falinaptárát.
Mindkét kiadvány kapható a helyi vegyesboltban,
a postán és Filipovits Rajmundnál a kultúrházban.

Našoj
dici...

Petroviski Glasnik – Szentpéterfai Hírmondó • Kiadó: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa
Felelős szerkesztő: Timárné Skrapits Anna • Munkatársak: Filipovits Rajmund, Handler András, Kocsis Jolán, Teklits Tamás
Nyomdai munkák: Croatica Kht. • Felelős vezető: Horváth Csaba

