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Željimo Vam u zdravlju
i veselju bogato, blaženo Novo lito!
Egészségben és sikerekben gazdag,
boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak!
Foto: Várhelyi Tamás

2

VISTI SAMOUPRAVE – ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Fejlesztések

Falubusz: 2014 novemberében megérkezett a falubusz, és az
üzembe helyezése is megtörtént. A használatba vételéről a
Pornóapáti Önkormányzati Hivatal Szentpéterfai Kirendeltségénél lehet érdeklődni.
Egészségcentrum: a határátkelőhely épületének önkormányzati tulajdonba adása továbbra is folyamatban van, az előtető már
elbontásra került. Az egészségcentrum terveinek engedélyeztetése és a kivitelezési munkák – a csúszás miatt – várhatóan
tavasszal indulnak.
Új weblap készítését rendelte meg az önkormányzat, amelyben
az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzati hivatal, az oktatási intézmények, a társadalmi szervezetek
és az egyház hírei, információi, közleményei lesznek naprakészen elérhetők.
Várhatóan valamennyi ügyintézéshez szükséges nyomtatvány is
feltöltésre kerül a felületre, így onnan bárki letöltheti.
Temető-nyilvántartás: az önkormányzat megrendelte az elektronikus temető-nyilvántartás kialakítását, majd ennek a
www.temetoinfo.hu weboldalon történő elhelyezését.
Hamarosan megkezdődik a temető felmérése és az adatok digitalizálása, majd ezt követően ezen a webfelületen mindenki megkeresheti a szeretett elhunyt sírját, így a temetőben könnyen beazonosítható lesz a nyughely.
Átemelőszivattyú: a fokozott ár- és belvízhelyzetre figyelemmel az önkormányzat még egy szivattyú beszerzése mellett
döntött.

Kommunális feladatok
A település szilárd hulladékának kezelésére kötött közszolgáltatási szerződés 2015. június 30-ig került aláírásra, mivel a
Müllex – Közszolgáltató Nonprofit Kft. csak eddig tudta vállalni a szolgáltatás nyújtását a jogalkotó által előírt áron. Más szolgáltató nem is adott be pályázatot. A megoldást a szolgáltató és
az önkormányzat közösen keresi.
A szelektív hulladék szállítási időpontjai: 2015. január 12., február 9., március 9., április 6., május 4., június 1. és 29.

Egyéb pénzügyi kérdések
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a helyi adók 2014-ben
megállapított mértékén 2015-ben sem változtat.

Szentpéterfai Települési Értéktár és Értéktár Bizottság:
Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.
január 5-én létrehozta a Szentpéterfai Települési Értéktárat, és a
hozzá kapcsolódó Szentpéterfai Települési Értéktár Bizottságot.
A bizottság feladata: a települési értékek azonosítása, a helyi
értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, valamint a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. Települési
nemzeti értékké nyilvánításra bárki javaslattal élhet.

A Bursa Hungarica-pályázaton a jövő tanévben az önkormányzat kilenc diákot támogat.
dr. Gáspár Mónika
aljegyző

Pályázatok

Kedves szentpéterfai lakosok!

Az önkormányzat 2015. január 7-én pályázatot nyújtott be a
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának,
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására.
A pályázat címe: „A szentpéterfai emberek ÉLETMESÉJE”.
Szeretnénk megörökíteni az elmúlt XX. század emlékeit, ezért
fénykép-, videó- és hanganyag útján rögzítjük az idős emberek
történeteit, az anyagot digitalizáljuk és tároljuk, majd az önkormányzat webfelületén és a világháló több helyén bárki számára
hozzáférhetővé kívánjuk tenni. Ezen munka elvégzéséhez eszközök, programok stb. beszerzésére 1 500 000 forint összegben
pályázott az önkormányzat. Az eredményhirdetés 2015. április
15-ig várható.

Örömhírt szeretnék megosztani Önökkel! A Szentpéterfa község által már korábban elnyert „Communitas Fidelissima” cím
kapcsán az Országgyűlés 2014. december 16-án törvényt alkotott, így ezen cím viselésére falunk már hivatalosan is jogosult.
A törvény megszavazására valamennyi érintett település polgármesterét és jegyzőjét meghívták, így az Országgyűlés karzatán
tanúi lehettünk a jogszabály elfogadásának.

Köznevelési feladatok

Skrapitsné Jurasits Ágnes
polgármester

IZ NAŠEGA ARHIVA – ARCHÍVUMUNKBÓL
A Holokauszt Emlékév alkalmából megemlékeztünk a szentpéterfai áldozatokról, a Holczer családról is.
Az 1. és 2. világháborúban elesettek emlékére készített
emlékművön egy új márványtábla is helyet kapott a következő
szöveggel: „A haláltáborba elhurcolt Holczer család emlékére”.
Az idősebbek még személyesen, a középkorúak és a fiatalok már csak szüleik, nagyszüleik által elmondottakból ismerhetik, tudhatnak valamit erről a zsidó családról.
Valamikor az 1930-as években a falu lakóival együtt barátságban, a közösség megbecsülését élvezve élt itt a mindenki
által csak „Holczer Mamának” ismert Holczer Henrikné nyolc
gyermekével: Emillel – aki intézőnek tanult, de mivel származása miatt hazánkban nem kapott állást, ezért még az 1930as évek elején Amerikába vándorolt további három testvérével
– Olgával, Stefániával és Hedviggel –, aki az óceánon túl mint
gyermekorvos tevékenykedett. A többiek, név szerint Melánia,
Márkó, Anna és Berta itthon maradtak. Az 1940-es években
Melánia már Szombathelyen élt a családjával – férjének külön
nyomdája volt – Márkó, Anna és Berta édesanyjukkal Szentpéterfán laktak és segítettek az akkor Kossuth Lajos utca 130.
szám alatti (ma Kossuth Lajos u. 20.) kocsma, üzlet és mészárszék üzemeltetésében. Nagyon jól gazdálkodtak, hiszen a fent
említetteken kívül még jelentős föld- és erdőterülettel rendelkeztek. Azonban nemcsak jómódúak, de rendkívül segítőkészek és jóindulatúak voltak. Nem egy esetben anyagilag is
segítettek a rászorulókon, valamint azt is megjegyezték róluk,
hogy nem volt olyan súlyosan beteg falubeli, akit a már híressé
vált libalevessel és a hozzá készített maceszgombóccal (jellegzetes zsidó étel, ropogósra kisütött kovásztalan kenyér) meg
ne látogattak volna.
1944. május 11-e nem csupán a Holczeréknek, de azt hiszem valamennyi akkor élt és e famíliával együttérző szentpéterfainak szomorú dátum lehetett, mivel ezen a napon kellett
elhagyni a családnak a falut és vele együtt mindenüket, mert az
európai zsidóság teljes fizikai megsemmisítésére irányuló törekvés őket is utolérte.
A fent említett dátum előtt pár nappal a jegyző személyenként maximum 20 kilogrammos csomagot engedélyezett.
Másnap viszont visszajött és „vihetnek, amit csak akarnak”
szavakkal hozzájárult ahhoz, hogy két szekeret megpakolva –
ruhát és élelmiszert: lisztet, krumplit, zsírt – vigyenek magukkal.
Berta és Anna útjuk előtt még utoljára kilátogattak a temetőbe, elbúcsúzni régi szolgájuktól, Jandre bácsitól. Berta ekkor
megjegyezte: „Ma van a mi temetésünk is.” Indulásukkor az
egész falu kint volt és könnyes szemmel mondott istenhozzádot
a Mamának, Márkónak, valamint a két lánynak, Annának és
Bertának. A család még körülbelül egy hónapot töltött Szombathelyen, a zsidó gettóban. Majd amikor a gettó lakóit összeterelték, Melániának és lányának is csatlakozni kellett a menethez. Valószínűleg az auschwitzi koncentrációs táborba – a kint
élő hozzátartozók így tudják – hurcolták el őket.
Családtagjaik soha többé nem hallottak felőlük.
Bizonyára ez a kis márványtábla méltó emléket állít nekik,
és joggal van helye az emlékművön, hiszen ők is a háború áldozatai, vétlen áldozatai voltak.
Nagy Róbert
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A nagy szentpéterfai
tűzvész 1929.

Németh János naplójában ezt írja: 1929. szeptember 25-én
Jurasits József 5 éves fia felgyújtotta Rumpel György pajtáját s
ennek következtében elégett 52 ház és sok mellékhelyiség.

A fényképen:
Holczer Heinrich

Vendéglő a Fehér Bárányhoz

(Holzer Henrik – Bor Sör Pálinka mérése)
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ŠKOLSKE VISTI – ISKOLAI HÍREK

Az őszi időszak második fele is nagyon mozgalmasan telt.
Sok-sok érdekes és izgalmas program várt minket, de sajnos a tanulással és a tanulmányi eredményekkel nem lehetünk elégedettek.

Ahogy azt már a korábbi években megszoktuk, idén is
megrendezték – a Nakovich Szépkiejtési és Szavalóversenyt Kópházán. Mivel a szervezés körül elég sok bizonytalanság adódott, idén decemberre tolódott ki a program.
Soha nem tapasztalt érdeklődést mutattak a jelentkezők,
hiszen 70 versenyző vett részt a megmérettetésen.
Tanulóink most sem hoztak szégyent az iskolára; mindannyian dicséretet érdemelnek, hiszen dobogós helyen
végeztek, szinte kivétel nélkül.

A résztvevők: Temmel Mirko, Temmel Nikolina, Barilovits Ádám, Suborics Zora, Barilovits Lúcia, Gombás
Márton, Handler Danica, Handler Márkó, Skrapits Iván,
Harangozó Flóra, Timár Laura.
Az öregek napján iskolánk tanulói is köszöntötték a falu
időseit.
Novemberben nyílt napokon vártuk az érdeklődő szülőket
az iskolánkba.
Az idei Croatijada elnevezésű országos versenyen ebben
az évben is nagy sikerrel szerepeltek diákjaink. Idén iskolánk bemutatása volt a feladat. Nagyon sok munka volt a
felkészülés, de megérte. Köszönettel tartozunk a felkészítő tanárnak, Nusa néninek és az előadásban részt vevő diá-

koknak: Handler Danicának, Horváth Andrásnak, Gombás
Mártonnak, Barilovits Lucának, Handler Márkónak és
Skrapits Ivánnak.
Nyolcadikos tanulóink – Schlaffer Klaudia, Vujčić Luka,
Jurasits Ákos és Garger Anna – a „Nagy Háborús Emlékév
– 1914” tiszteletére Szombathelyen megrendezett megyei
történelmi versenyen első helyezést értek el. Ezúton is gratulálunk tanulóinknak és felkészítő tanáruknak, Dezső
Vilmosné Jutka néninek!
A felsősök decemberben kezdték el az úszást, péntekenként ezért az uszodában kezdik a napot.
A pedagógusoknak komoly próbatétel volt november és
december. Szinte minden hétvégét továbbképzéssel töltöttünk. Sok érdekes és hasznos dolgot tanultunk, remélhetőleg minden pedagógus alkalmazza majd az újdonságokat a
hétköznapokban.
December 5-én érkezett ebben az évben a Mikulás. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat töltötte meg idén is a zsákot. Köszönjük!
December 10-én dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos
előadását élvezhettük. Sok érdekes dolgot hallottunk és
tanultunk tőle.
December 12-én tartottuk a karácsonyváró kézműves délutánt. Bízunk benne, hogy a szülők is örültek a gyerekek
által készített ajándékoknak.
Az iskolások által szervezett karácsonyi műsorra december 21-én került sor. Köszönetet mondunk a Szülői Közösségnek a műsor utáni vendéglátásért, a falu lakóinak
pedig a megtisztelő érdeklődésért.
Január 16-án lezárult az első félév. Mindenki a belefektetett munkájának megfelelő bizonyítványt kapott. Reméljük, fontos visszajelzés a családoknak. Még nem késő
nekiállni a tanulásnak! Sajnos az iskolában töltött idő nem
elegendő, szükség van a rendszeres otthoni gyakorlásra és
a szülői ellenőrzésre is. Kérek minden szülőt, következetesen tegyék meg ezt. Közös az érdekünk és egy a célunk:
sikeres, biztonságos jövőt előkészíteni a gyerekeknek.
Hiszem, hogy összefogva sikerülni fog. Ehhez kívánok
mindenkinek erőt, egészséget és kitartást.
Paukovitsné Horváth Edit
igazgató
Foto: Timár Nikoletta

ŠKOLSKE VISTI – ISKOLAI HÍREK
Egy érdekes cikket olvastam az egyik horvátországi lapban. Ennek néhány részét szeretném magyar nyelven is
megosztani az érdeklődőkkel. A célnak közösnek
kell(ene) lennie – kiegyensúlyozott, a képességeit kibontakoztató gyermek, aki a nagybetűs ÉLET-ben is megtalálja
a helyét.
Íme a cikk egy részének fordítása:
„Mit kifogásolnak a tanárok a tanulók szüleinek viselkedésében?
Nem lehetünk csak mi, tanárok, tanítók felelősek a gyerekek sikertelenségeiért és tudatlanságukért. Íme, néhány
hiba – természetesen nem gondolom, hogy minden szülő
ilyen.
Teljes joggal elvárják, hogy gyermekeiknek megtanítsuk a
tananyagot. Hogy tudást adjunk át nekik! Másrészről
viszont nem szeretik azt hallani, hogy az ő felelősségük
megtanítani a gyermekeket rendesen viselkedni.
Nem tanítják meg az önállóságot. Irányítják őket, ha kell,
ha nem.
Nem határoznak meg határokat és szabályokat a szabadidő
eltöltésében – a gyerekeknek saját számítógépük és tévéjük van, így a szülők azt sem tudják, mit néznek.
Néhány szülő túl sokat vár el a gyermekétől, néha ezzel a
saját gyerekkori ambícióit akarja megvalósítani.
Nincs idejük ellenőrizni, hogy a gyermekük eleget tanult-e
másnapra, lesz-e felelés, dolgozat.
Gyermekeik előtt lekicsinylően beszélnek a diplomáról, a
tudásról. Természetesen joguk van így gondolkodni, de a
gyermekek gondolkodása így nem jó irányba terelődik.
Gyakran dicsekednek azzal, hogy a saját gyermekük legjobb barátai. A gyerekek ebben az időszakban a tekintély
megszerzésére törekszenek, mert azt az élet stabil pontjának tartják.”

Što učitelji zamjeraju roditeljima
svojih učenika!? Gdje su pogreške
u ponašanju roditelja?
Ima ih i te kako. Ne možemo samo mi, nastavnici, učitelji,
profesori, biti odgovorni za neuspjeh i neznanje njihove
djece. Pokušati ću napisati neke od grešaka, a nadam se da će
svima biti jasno da ne mislim da su svi roditelji takvi, niti da
ima roditelja koji prave sve navedene greške.
Žele od nas s punim pravom da njihovu djecu naučimo gradivu. Da im pružimo znanje! S druge strane, ne vole da čuju
da mi od njih očekujemo da svoju djecu nauče lijepom ponašanju i radnim navikama, a to je u najvećoj mjeri njihova
odgovornost.
Ne uče ih samostalnosti. Nude im instrukcije i kad treba i kad
ne treba. Izgubili su korak s vremenom – ni ne znaju što njihova djeca sve rade i što gledaju i čitaju na internetu.
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Ne postavljaju ograničenja i pravila u korištenju slobodnog
vremena – djeca često imaju kompjutore i televizore u svojim sobama, a da roditelji pojma nemaju što djeca gledaju
satima. Mislim, OK je da imaju TV, ali nije OK da gledaju
što i kada žele, a da roditelji to nimalo ne prate, i ne razgovaraju s djecom o tome što je bilo na televiziji.
Neki roditelji pak previše žele od svoje djece, pa ih forsiraju
nekim aktivnostima, koje spadaju u roditeljske ambicije, tako
da su djeca nekada bukvalno premorena dok su na nastavi.
Nemaju vremena (a neki ni naviku) da provjeravaju da li je
dijete učilo dovoljno za sutrašnji dan, ima li test ili usmeno
odgovara sutra.
U školu dolaze kad mnogo moraju, a nekada ni tada.
Ako njihovo dijete razbije prozor, plate, a dijete prođe
nekažnjeno.
Nemaju dovoljno kontrole nad večernjim izlascima kada je
sutra radni dan.
Ne razgovaraju dovoljno sa svojom djecom o lošim pojavama
u društvu, lošim modelima u okruženju.
Pred djecom govore s omalovažavanjem o diplomi, znanju,
pa i prosvjetnim radnicima. Slažem se da imaju pravo na
takvo mišljenje, ali nemaju svijest o tome da na taj način
oblikuju djecu u nepoželjnom smjeru.
Često se hvale da su najbolji prijatelji svojoj djeci, što je glupost prve vrste – djeca u tim godinama teže za autoritetom,
kao stabilnim osloncem u životu.
Imaju nerealne zahtjeve – zahtjevaju najviše ocjene, uspjehe
na natjecanjima, čak i kada djeca ne mogu odgovoriti takvim
zahtjevima. Strogost te vrste često vodi u otpor prema školi,
ili bjesomučno bubanje i izoliranje od svijeta.
Imate ogromna očekivanja od nas, a ne shvaćate da mi provodimo samo četvrtinu dana sa vašom djecom. Preostalih 18 sati,
ona su vaša i samo vaša odgovornost. Ono što se tu ne odradi,
mi ne stižemo popraviti, i to nemojte od nas očekivati.
Želite da vašoj djeci pružimo obrazovanje za 21. stoljeće, sa
kojim će se sutra lako i dobro zaposliti. Napravite takvu
atmosferu da na sljedećim izborima glavna tema predizborne kampanje bude obrazovanje, suradnja sa tržištem rada, i
opremljenost škola!!!
Ako dijete iz škole dođe nezadovoljno, jer mu je bilo dosadno, roditelj ga ne pita „Izvini, a što tebi nije dosadno?”, već
automatski grešku pripisuje nastavnicima i sustavu.
Ne brinu o tome tko su heroji njihovoj djeci, i tko su im uzori.
Ne bave se dovoljno svojom djecom, bilo iz nedostatka vremena, zanimanja ili znanja. (Odgovor tipa ‘ni moja majka se
nije bavila mnome, ili baba mojom majkom’ može da stoji
jedino ako je u životu vašeg djeteta sve isto kao u vašem, ili
babinom u tim godinama).
Krivi su i mediji, nego što nego da su krivi!! Ali, ne zato što
pišu o lošim primjerima iz prosvjete, već zato što ih dobri
primjeri ni malo ne zanimaju. Ne Ne znam da sam pročitalo
reportažu napravljenu sa omiljenim učiteljem, nastavnikom,
profesorom u školi. Ne pamtim da su došli na jedan sat da
vide kako to danas izgleda, pa o tome pišu.
Pa, naravno da nisu i neće!! To ne prodaje novine. Novine
prodaju starlete, žutilo, crna kronika i slično.
O sistemu ne bih! Nismo u ljubavi!!
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VISTI ČUVARNICE – ÓVODAI HÍREK

Szinte elrohant ez az időszak; alig, hogy elkezdtük az új nevelési évet, már magunk mögött
tudhatjuk lassan a felét. Gyermeklétszámunk
jelenleg 34 fő, s még 2 belépő várható az elkövetkező időszakban. Mivel a létszámunk megengedi, 2 és fél éves szobatiszta gyermekek felvételére is lehetőségünk van. Jelenleg 3 ilyen
korú gyermek van az intézményben.
A nyári felújításnak köszönhetően mindennap kellemes meleg fogadja a gyerekeket, ezért
is kérem a szülőket, hogy rétegesen öltöztessék
fel őket. 2014 szeptemberétől lehetőségünk
van sajátos nevelési igényű gyermekek fogadá-

Foto: dr. László Antal
Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak a Mikulás-csomagokat, amelyekkel nagy örömet szereztek a gyermekeknek.
Karácsonykor betegségek miatt elég sok
hiányzónk volt, de az ünnepvárás így is bensőséges hangulatban telt. Igen örültek a sok ajándéknak, aminek anyagi hátterét a Szülői
Közösség biztosította. Ezt is és a szülőknek az
adventi vásár megszervezésében, lebonyolításában való közreműködését is köszönjük.
A vásár igen eredményes volt. A Szülői

sára. A gyógytornászi feladatokat Keschl Zita végzi.
Logopédusunk eddig Kriston Barbara volt, akinek itt
szeretném még egyszer megköszönni odaadó munkáját, s mihamarabb várjuk vissza. Az új logopédus személyének kiválasztása még folyamatban van.
A Szombathelyen megrendezett Zenemanók
műsorsorozatának két előadásán már részt vettünk,
további kettő február 17-én és április 28-án lesz.
November 23-án az idősek köszöntésén óvodásaink is műsorral kedveskedtek. Ebben az időszakban a
legjobban várt esemény a Mikulás és a karácsony
eljövetele. A Mikulásvárás mindig nagy izgalmat vált
ki a gyermekekből: várják, de egy kis „félsz” is van
bennük. Nagy igyekezettel készülnek dalok, versek
tanulásával a Mikulás fogadására. Itt köszönjük meg a
Foto: Závodi Vivien

Közösséggel egyeztetve ebből a pénzből szeretnénk az óvoda udvarát rendbe hozni. Például a
homokozóba friss homokot hozatni, és higiéniai
okokból egy takarófóliát beszerezni.
Mint minden évben, az idén is szeretnénk
nyilvános óvodai farsangi ünnepséget szervezni
a kultúrházban, amelynek időpontja előreláthatólag február 15-e, a kezdés fél 3 óra. Mindenkit
szeretettel várunk!
Az óvoda összes dolgozója nevében kívánunk
minden olvasónak erőt, egészséget az új évben!
Geosits Andrásné
megbízott óvodavezető

VISTI ČEDLJENOGA KRIŽA – VÖRÖSKERESZT HÍREI
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Október 18-án 50. házassági évfordulójuk alkalmából köszöntöttük Skrapits Károlynét és Skrapits Károlyt.
November 11-én tartottuk a vöröskeresztes taggyűlést.
November 23-án idősek napját szerveztünk a kultúrházban.

December 12-én véradás volt községünkben.
Véradóink névsora:

Falunkban 83 fő 70 év feletti idős lakos él, őket köszöntöttük ezen a vasárnap délutánon. Meghívásunkra idén is
szép számban eljöttek az idősek. A hagyományokhoz híven
műsorral készültünk, amelyben felléptek az óvodások, az
iskolások és a felnőtt énekkar. Az óvodások verses-táncos
összeállítással köszöntötték a megjelenteket, az iskolások
verssel, tamburazenekarunk pedig énekesekkel kiegészítve lépett színpadra. A Ljubičica kórus vidám Pest-Budai
dalokkal és horvát táncdalokkal szórakoztatta a közönséget. A köszöntőt polgármester asszonyunk mondta. A könynyű uzsonna után kötetlen beszélgetés és éneklés kezdődött a három zenész közreműködésével. Skrapits József,
Varga András és Veszelovits Péter mindenkitől megkérdezte, mi a nótája, és szállt az ének majkáról didára.
Elhangzottak olyan dalok, amiket ilyenkor hallunk csak az
idősektől, mi már sajnos nem is tudjuk ezeket. Azok részére, akik nem tudtak eljönni a rendezvényünkre, kis süteménycsomaggal kedveskedtünk, amit aktivistáink hordtak
szét a faluban. A megvendégeléshez az önkormányzat
nyújtott anyagi támogatást, a finomabbnál finomabb süteményeket pedig a vöröskeresztes tagok és pártoló tagjaink
hordták össze. Nagyon szép vasárnap délutánt töltöttünk
el együtt.

1. Jakab Sándor
2. Pipics Szilvia
3. Kohuth Miklós
4. Pártli Péter
5. Filipovits-Horváth Hajnalka
6. Móricz Jenőné
7. Timár József
8. Jurasits Zoltán
9. Handler András
Köszönjük a segítségüket!
December 20-án karácsonyi csomagokat készítettünk.
Idén 82 csomag került kiosztásra, ebből 2 tartós élelmiszereket tartalmazott, a többi pedig kis ajándékcsomag
volt az idősek részére. A csomagok elkészítéséhez a helyi
szervezetek, vállalkozók és magánszemélyek nyújtottak
anyagi támogatást, amelyet nagyon köszönünk. Csak a
segítségükkel tudtunk csomagokat készíteni az idén is.
A helyi vöröskereszt vezetőségének nevében köszönetet
szeretnék mondani minden aktív tagunknak, akik bármilyen segítséget nyújtottak rendezvényeinken.
„Ha veszel, megtelik a kezed. Ha adsz, megtelik a szíved.”
Ezzel a gondolattal kívánunk mindenkinek egészségben gazdag, boldog új évet!
Hogya Ferencné
a helyi Vöröskereszt vezetője
Foto: dr. László Antal
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BOŽIĆNI MOZAIK

KARÁCSONYI MOZAIK
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Foto: Timár Nikoletta, dr. László Antal
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CRIKVENE VISTI – EGYHÁZI HÍREK
Eltűntek

Néhány éve nagy rajongás övezte az izgalmas „LOST –
Eltűntek” (avagy Pokoli éden) című filmsorozatot. A repülőgép-szerencsétlenség 48 túlélője csak egy módon
volt ütőképes: ha EGYÜTT veszik fel a harcot a dzsungel, a trópusi sziget kihívásaival, fenyegetéseivel. Az
életben maradásuk érdekében közösségben kellett gondolkodniuk, félretéve a saját önzéseiket, sérelmeiket, sértődöttségüket, kicsinyes veszekedéseiket, előítéleteiket,
amelyek jelen voltak a filmkockákon. Vallásgyakorlásunk se megy másként…
A közelmúltban jegyezte meg valaki sajnálkozó és szomorkodó
hangon: „egész családok tűntek el a templomból…”. Látom…,
tapasztalom…, s a kérdés, hogy miért, mi lehet az oka? Mit tesz
az ember, a plébános rosszul? A korszellem, a mai közgondolkodás a hibás? A szülők erőtlensége, nemtörődömsége, kimerültsége? A templomba járók, a megkereszteltek vallásosságának gyengesége vagy kevésbé vonzó mivolta állhat a háttérben?
Nem mai nyelven, hozzánk szólóan van a szertartás? Egyéb
okok (például esik az eső vagy akciós leárazás valamelyik boltban stb.) miatt? Az igazi válasz: miért is, kiért is megyek a templomba? Van célom?
Ha eltűnnek az emberek a templomokból, a szentmisékről, akkor üressé válnak helyek, befejeződnek a templomi szertartások, Isten egyedül marad háza falai között, és
falain kívül is, mert nem kell… De akkor értelmetlenné
válik az emberek élete is, valahogy úgy, mintha a szavakból, mondatokból tűnnének el a tucatjával betűk.
„Szentmise” → „zen se” → „n” → „”
S a végén marad az üresség – az emberi szívekben is...

Foto: dr. László Antal

CRIKVENE VISTI – EGYHÁZI HÍREK
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tettem? Avagy butaság volt ott hagyni mindent és mindenkit?
De hát nem tesznek semmit! Majd meglátják, ha én hiányzom!” Hajnalban korán kelt, s miközben a csalit kereste a
botjára, még erősebben érezte, hogy neki nem itt a helye.
Nyugtalan volt, fogta a kerékpárját és elindult hazafelé, tekert
szélsebesen. A hívek potyadoztak a kis hegyi falucska templomába, nem túl sokan, de azért jöttek.
Az atya is hazaért időre, mielőtt bárkiben felmerült a kérdés,
hogy hol is járhatott. Kezdődött pontosan a szentmise, s boldog volt, mert érezte, hogy ezért a pár emberért is érdemes
volt visszatérnie. S nem lett volna igazi vasárnap az a vasárnap, szentmise és emberek nélkül! Hiába fogott volna a
tóparton tucatnyi halat…
Tamás atya

A 2014-es év
hitéleti statisztikája
2014-ben helyben 10 (29)* keresztelő történt. 8 (20) fiú és
2 (9) leány. Házasságkötés helyben 5 (8) volt. Temetés 7 (25):
6 (15) férfitől és 1 (10) nőtől vettünk végső búcsút. Hatan (17en) szentséggel (szentkenettel) is el voltak látva. Az elhunytak átlagéletkora 75,7 év volt Szentpéterfán. Elsőáldozónk
9 (16), bérmálkozónk 12 (28) volt.
(*A zárójelben lévő számok az egész plébánia, a 6 község
összesített adatát jelzik.)

Foto: Várhelyi Tamás

Egy történet szerint a kicsiny, hegyvidéki falucska hívő népe
rendre eljárt a templomába, ahová kis kanyargós ösvény vezetett fel. Idős, fiatal, középkorú együtt ment s imádkozott.
Megszokott volt, hogy nincs vasárnap szentmise nélkül.
Viszont ahogy telt s múlt az idő, megszokottá vált minden,
így a misekerülés is. Idővel elmaradoztak a hívek, mondván:
túl magasan van a templom, elfáradok, amíg felérek az úton;
nélkülem is megvan a mise; észre se veszik, ha nem vagyok
ott; a gyerek hadd aludjon, legalább vasárnap stb.
A pap egy darabig nézte, olykor szóvá is tette szépen vagy
csúnyán, de a válasz: „Nem eszik olyan forrón a kását,
atyám! 1-2 mise nem a világ vége, meg aztán egyszer-kétszer
lehet hiányozni”. Szépen elmaradoztak a felnőttek, majd az ő
rossz példájukon, valamint az ilyen és hasonló kijelentéseik
miatt a gyerekek, fiatalok is. Az idősek pedig vagy meghaltak, vagy megöregedtek, így ők is ritkábban jöttek el.
Gondolt egyet a pap: „Hát ha így állunk, hogy mindenki szabadságra megy vasárnap, akkor egyszer majd én is, s akkor
meglátják ám!” El is határozta, hogy 2 hónap múlva egy
vasárnap szó nélkül ő is elmegy otthonról, aztán csak lássák,
milyen az, ha nincs szentmise vasárnap… Így is történt, eljött
a nagy nap, a pap fogta magát, és biciklin még előtte este
elment a 4 faluval odébb lévő tóhoz, hogy másnap horgászszon. Egész éjjel forgolódott a tóparti vendégházban: „Jól

(Foto: dr. László Antal)
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KLUB PENZIONEROV – NYUGDÍJAS KLUB

Az újság utolsó megjelenése óta sikerült klubtagjainkat az
év utolsó programjaira összefogni. A falu ünnepélyein
szorgalmasan részt vettünk: például a kórusok őszi hangversenyén vagy az idősek napján, ahol négy klubtagunk is
először lett köszöntve. Köszönjük a meghívást, nagyon jól
éreztük magunkat. Vásárlásainkkal, adományainkkal
támogattuk az óvoda és az iskola ünnepélyeit. A 70 éves
születésnapok közös köszöntése szomorkásra sikeredett,
de hálaadó imáink meghallgatásra találtak, így a december 29-ei évzáró összejövetelünkkor már együtt ünnepelhettünk. Szegfűvel köszöntöttük „előlegben” Annuskát és
az újonnan belépő Harangozó Györgynét. A tavasz folyamán – „farsang farkán” vagy később – tartunk egy tartalmas születésnapi összejövetelt az elmaradt születésnaposoknak. Értékeltük az elmúlt évet, és új reményekkel indulunk a következőbe. Terveink jócskán vannak, ehhez kérjük a Jóisten segítségét, hogy mindnyájunknak adjon erőt,
egészséget! Nagyobb terveink 2015-ben: parlamenti látogatás május-júniusban; Mindszenty-emlékhely meglátogatása; az Őrség és a Balaton szépségeinek felfedezése;
legfőképpen pedig a falunk eseményeiben való részvétel,
segítés. Köszönjük az önkormányzat erkölcsi elismerését,
amivel segítették további fennmaradásunkat és a többi
szervezetnek a mellettünk való kiállást, segítést. Az új év
kezdetén mindannyiuknak kívánunk erőt, egészséget!
A Klub nevében: Henitsné Marianna
Foto: Henits Roland

KULTURNI DOM – KULTÚRHÁZ (IKSZT)

13

Nyitva tartás:
hétfő 16.00–18.00,
kedd 16.00–19.00,
csütörtök 17.00–19.00.

Hagyományőrző Klub
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
és az IKSZT közösen próbálja az elfeledett emlékeket, dallamokat, mondókákat,
ízeket ismét felszínre hozni, és ezt megfelelően dokumentálni.

Gyűjtsünk fényképeket
és felvételeket!
Kultúrházunkban egész évben nagy a
nyüzsgés. Érthető, hogy a kinti rossz idő
kedvez a bent megrendezett eseményeknek. A karácsonyi műsorra készülődés
után ezekben a hetekben a farsangi zenétől, tánctól hangosak a termek. Rendületlenül készülnek a felnőtt csoportok az
alapítványi bálra (február 7.), de a gyerekeink is aktívak – az iskolai farsang február 1-jén, az óvodai február 14-én lesz.
Az évkezdet általában nagy fogadkozásokkal indul. Ehhez akarunk mi is hozzájárulni: szerdánként 19.00–20.00-ig
asszonytorna, péntekenként 18.30-tól
aerobic várja a mozogni vágyókat.
Január 11-én megrendezésre került az
immár hagyományos asztalitenisz-bajnokság. Idén a vártnál kevesebben jelentkeztek, de színvonalasabb mérkőzéseket

láthattak az érdeklődők. A női és férfi
kategóriában is hirdettünk győztest. Női
győztesünk Horváth Bettina, megelőzve
Tóth Melánit, Gaál Biankát és Timár
Anna Zoricát. A férfi bajnok Gyöngyösi
Attila, ezüstérmes Bárdics Erik, Wágner
Kevin és Skrapits Dániel pedig a harmadik és a negyedik helyen végzett.
Gratulálunk nekik! Természetesen
ezután is lehet pingpongozni a kultúrban,
előzetes egyeztetés után.
Nagy öröm, hogy gyermekeink egyre
nagyobb számban fedezik fel a könyvtárban található könyveket, kiadványokat.
Fontos megemlíteni, hogy nemcsak a
szentpéterfai, de a megyei könyvtár teljes
állománya is az olvasók rendelkezésére
áll, hiszen bármilyen könyv megkérhető
könyvtárközi kölcsönzéssel.

A falu emlékeit, múltját szeretnénk
dokumentálni a szentpéterfaiak segítségével. Várunk minden fényképet, videófelvételt, hanganyagot (kazetta, lemez),
amellyel gazdagíthatjuk falunk digitális
archívumát. Az eljuttatott felvételeket
digitalizáljuk, és az eredetit a tulajdonosnak visszajuttatjuk.
Programokról, részletekről információt kaphatnak a Lipateksten, a TV Lipa
facebook-oldalán, valamint a faluban
kihelyezett hirdetőkön.
Foto: Filipovits Rajmund

VISTI IZ MATIČNE KNJIGE –
ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálozás:
Kurcz Imre
(1931. 10. 10. – 2014. 10. 29.)
Timár Tibor
(1947. 10. 28. – 2015. 01. 06.)
Születés:
Bedőcs Attila és Bedőcs Barbara
első gyermeke: Bella Hanna
Paukovits András és Szabó-Paukovits
Bernadett első gyermeke:
András Mihály
Kohuth Miklós és Kohuthné Geosits
Beáta második gyermeke: Emilija
Temmel Miklós és Temmel-Geosits
Jácinta harmadik gyermeke: Filip
Paukovits Norbert és Paukovits-Timár
Andrea első gyermeke: Lilla
Sunyovszki Zsolt és SunyovszkiNémeth Adrienn első gyermeke:
Csenge
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KULTURA
U KOLO

Dragi štitelji, jako dugo se nismo javljali s visti HKD Gradišća,
i ov zaostatak neće lafko bit nadoknadit (pótolni) u par redic.
Obarnimo maru najzad kolo vrimena, i skočimo na protuljiće
2014. lita.
Jakova je 26. aprila slavila 800. jubilej postojanja sela, i
naravno pozvali su i suside, tancoše iz Petrovoga Sela na svetačni program. U majušu smo dva vekše nastupe imali, jedan je
11. bil u Ivancu, kadi su fajbegari svečevali, a drugi je 24. bil u
Molnaszeszecsődu, kadi su novi selski trg i pozornicu prikdali.
Lito za tancoše se u Genči začelo. 8. juniuša smo na tradicionalnom festivalu „Genčka metla” Balkanske tance pokazali
publiki. Zatim se ganul cili red svadbov naših tancošev, kamo je
i grupa bila pozvana. Još jednoč od srca gratuliramo Ani i Čabiju, Noriki i Tücsöku,
Foto: Klemensits Ingrid
Veri i Daniju, Ziti i Andrišu i željimo jim čuda
sriće i veselja u novom
skupnom žitku!
No, medjuvrimeno
smo i nastupe imali, kot
na peldu 6. julija u Čajti,
na svečevanju 40. jubileja folklornoga društva
Stalnost.
U lipi spomenki će
nam ostat 8. augustuš,
kada smo skupa s pozvanimi gosti proslavili 50.
rodjendan Volike pod
šatorom u kulturnom domu. Vola, neka te Bog
živi još čuda lit!
Jesen je hudo potuketala na vrata, ali hvala
Bogu s njom i pozivi na

Foto: Handler András

sakarčkove priredbe. 7. septembera smo isti dan dva nastupe
imali: vadlje po obidu smo u Šerešlaku tancali na Rozalija bučuri, a odnud smo se odvezli u Koljnof, na folklorno otpodne Dana
mladine. Ovde se nakovo što dogodilo, što se nek svakih 40 lit
dogadja: Jožiju Timaru je upala floša u Banatskom tancu. Ali i
to samo zbog ločeste škadljače... Morete mislit, što nam je bila
tema domon na busu! Na kraju miseca smo i mi seli na kola na
veseloj targadbenoj prošeciji, kadi smo se za blago oblikli na
„životinjskoj farmi”, a drugi dan smo na prikdavanju obnovljene čuvarnice razveselili pozvane goste i domaćine. Pred zimskom pauzom, 16. novembera smo zadnji put isčistili škornje,
svezali fiartuke i stali na daske pozornice. Na folklornoj antologiji u MMIK-vu smo skupa s drugimi društvi iz županije pokazali gledateljem na kakovom nivou stoji uprav folklorni žitak
okolice.
Kot na kipicu vidite, jako lipo da imamo mlade tancoše, ali
i to vidite, da u kulturnom domu još je mista, još čudame čekamo da se priključu k ovomu staromu društvu Patrovoga Sela, da
i oni postanu dil bogate historije HKD Gradišća.
aha

Foto: Klemensits Ingrid

KULTÚRA

Kórusunk november 14-én az ottani Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat meghívására Sopronban járt. Az egyesület
horvát estjén természetesen horvát népdalokat énekeltünk.
A közönség a szép dalokon kívül a kórus egységes hangzását is dicsérte. Több helyi csoport is fellépett, így a
műsor után jó hangulatú beszélgetés, barátkozás következett. A soproni lehetőséget a szentpéterfai származású
Skrapits Évának köszönhetjük.
November 23-án itthon az időseket köszöntő műsor
résztvevői lehettünk. Ezúttal magyar és horvát táncdalokat
énekeltünk, és örömmel nyugtáztuk, hogy az ünnepeltek
„vették a lapot”: szívesen hallgatták a szokatlannak számító összeállításunkat.
Az adventi időszak ismét több fellépést hozott. Az első
adventi vasárnapon – november 30-án – hagyományos itthoni hangversenyünket szerveztük meg. A helyszínt idén
áttettük a kultúrházba, mert az elmúlt években főleg a
kápolna oldalszárnyaiban ülők jelezték, hogy a szétfolyó
hangzás miatt számukra kevésbé volt élvezhető a koncert.
Mivel csak egy-egy kórusrész dallamát hallották, pont a
kóruséneklés lényegében, a szólamok összhangzásában
nem gyönyörködhettek. Vendégkórusaink, a kőszegi Zora
és az eberaui vegyeskar műsora is méltó volt a rendezvényhez, és örülhettünk a Koprive zenekar fellépésének is.
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December 6-án immár harmadszor vettünk részt Mosonmagyaróváron adventi koncerten. Nem vallottunk szégyent a fellépő csoportok között, sőt: a jelenlévő országos
horvát vezetők és a horvát nagykövet is dicsért bennünket.
A közönség „tetszési indexét” pedig az jelezte, hogy csak
a mi produkciónk alatt volt csendes a nézőtér…
December 7-én Szombathelyen a Szent Norbert-templomban szervezett adventi hangversenyt a Szent Cecíliakórus. Rajtunk kívül a kőszegi, a peresznyei és a horvátzsidányi énekkarok szerepeltek, a házigazdák pedig a horvát misén énekeltek. Ennek a délutánnak a színvonala
viszont magasan felülmúlta a mosonmagyaróváriét: mind
az öt kórus a tudása legjavát adta, szép adventi dalok hangzottak fel, és a hallgatóság nagy tapssal jutalmazta a fellépők produkcióját.
Kocsis Jolán
karvezető
Foto: dr. László Antal
Minden év végén, így most is megállapíthatjuk, hogy
mozgalmas és eredményes időszak van a kórus
mögött. Tavaly 17 alkalommal léptünk fel. Voltunk
szerepelni például Zágrábban, Vincjeten, Sopronban,
Mosonmagyaróváron. Persze a közeli Nardán, Jákon,
Szombathelyen, vagy éppen itthon történt fellépéseinkre is lelkiismeretesen és örömmel készültünk.
A 2013-ban felajánlott 1%-ok összegét (74 986 Ft-ot)
új karaktercipők és gyűjtőmappák beszerzésére fordítottuk.
A számlavezető bank jelzése szerint 2014-ben 54 853 Ft
lett ez az összeg. Minden felajánlónak köszönjük,
hogy minket tisztelt meg az adományával.
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Iszak Péter:

Szívem ébreszt...
A szívem ébreszt fel,
agyam félhomályban,
újra itt a reggel
kételyekkel párban.
Megremeg a kezem,
hangtalanul lépkedsz,
még nem lát a szemem,
de már hozzám elérhetsz.
Egyetlen egy célként
cask egy a kívánság:
egyszerű emberként
fontos a boldogság.
Az illatod érzem,
habár nem hallak még,
érintésed kértem:
ez mennyországi kép!
Félve,de boldogan,
szegényen és árván,
mindenem amim van
érted odaadnám.
Mosolyért harcolva
ördöggel is vívnék,
Űzve és hajszolva,
de veled remélnék.
Csendes, halk zene szól,
egy lélek énekel:
álmokról, vágyakról
tiszta érzelmekkel.

MEGHÍVÓ
Idén rövid lesz a farsang, jó lesz tehát sietni,
Az alapítványi bálra kezdjen is már készülni!
Február 7 a bulinap, a helyszín a kultúrház,
Este 8-kor kezdődik, és a belépő: 1200 Ft!
Ha ezt a pénzt leszurkolta, ihat majd egy kupicával,
Hogy ne éhgyomorral lépjen be a bálba párjával.
9-kor indul a műsor, ez minden évben így szokás.
Reméljük, hogy élvezhetjük idén is az előadást.
A büfében étel-ital, a színpadon két zenekar:
Pinka Band s a Pinkica!
Biztosítva lesz tehát a bálunk vidám hangulata.
Éjfélkor tombolahúzás, 200 forint egy jegy ára,
És ha tárgyat ajánl bárki, kérjük azt az óvodába.
Minden évben van főtéma, idén ez: a vízivilág.
Mélységeket járhatunk be, jól megvizsgálva e témát.
Tengeri akváriummal lesz a kultúr berendezve,
Lubickolhat majd mindenki, akinek erre lesz kedve.
Végtelen jelmezötlet: halász, horgász, tengerész,
Sellők avagy hableányok, Baywatch-nők és kapitányok.
Bármilyen tengeri herkentyű jól mutat majd a parketten,
De lehet hajótörött is, akit épp Robinson ment meg.
Kifogyhatatlan az ötlet, mi csak példákat soroltunk,
A lényeg, hogy beöltözve egész éjjel szórakozzunk.
Hajnal 4-ig tart majd a bál, addig lehet mulatni,
S egy utolsó ital után haza lehet indulni.
Helyfoglalás, jegyrendelés? Mint eddig volt, ugyanúgy:
Az érdeklődőket várja: Filipovits Rajmund. – (06-20-365-3504)
Mindenkit szeretettel vár
a SZENTPÉTERFA KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

Köszönet
A falunkba érkezők és a helybeliek is gyönyörködhettek a megújult betlehemünkben, advent és
karácsony idején. A látványos változást köszönhetjük Móricz Jenőné Máricának, aki új ruhákat
varrt Máriának és Józsefnek, valamint saját kezdeményezésére beszerezte a háromkirályok rekvizitumait, illetve ruhaanyagait, és megvarrva azokat
teljessé tette a betlehemünket. Joggal állíthatjuk:
a környéken nem láthattunk ilyen szép szentcsalád-jelenetet.
Köszönjük Máricának és segítőinek ezt az óriási,
önfeláldozó munkát!
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