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A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat lapja
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BLAGOSLOVLJENE VAZMENE SVETKE!
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Foto: Timár Dániel
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Fotó: Kohuth Zorán

Fejlesztések
Temető-nyilvántartás: az elektronikus temető-nyilvántartás elkészült, a www.temetoinfo.hu weboldalon keresztül
mindenki megkeresheti a szeretett elhunyt sírjának helyét,
így a temetőben könnyen beazonosítható a nyughely.
Az önkormányzat megrendelte a temető körüli út és parkolók kialakítását, ami a feltámadási körmenet idejére várhatóan elkészül.
Az önkormányzat a kultúrház egyik termében sószobát
alakít ki, amelyet a sok allergiás és felsőlégúti megbetegedés tett szükségessé. A sószobát a gyermekek ingyenesen,
míg a felnőttek megfizethető áron vehetik igénybe.
Az új weblap készítése jelenleg is folyamatban van, de
már működik az önkormányzat facebook-oldala.

Pályázatok
Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az egészségcentrum (a volt határátkelőhely) teljes felújítása és
energetikai korszerűsítése tárgyában. Az új egészségcentrum az egészségügyi alapellátásnak, a védőnői szolgálatnak, valamint egyéb orvosi szolgáltatásoknak fog egy épületben helyet biztosítani.

Az önkormányzat épületének felújítására szintén pályázatot kíván benyújtani az önkormányzat azzal, hogy a
megüresedő védőnői és a volt fogorvosi rész helyén családi napközit kíván kialakítani. A családi napközi biztosítaná a 2 és fél éves kor alatti gyermekek napközbeni felügyeletét, így lehetővé tenné az édesanyák munkaerőpiacra történő visszatérését. A tipegők részére az önkormányzat udvarán elkerített udvarrész kerülne kialakításra, míg
az étkeztetésüket az óvoda konyhájáról biztosítanánk.

Köznevelési feladatok
Az óvoda hatékony működtetése érdekében – a környező
horvát községek polgármestereivel történő tárgyalások
útján – az önkormányzat a más településeken élő gyermekek és szüleik részére is vonzóvá kívánja tenni a szentpéterfai Szivárvány Óvodát. Az elkövetkező nevelési évtől
a horvát nyelvű óvodai oktatásra nagyobb hangsúlyt kíván
fektetni, valamint a sószobában történő foglalkozások
lehetőségét is biztosítja az óvodások részére.

Rendeletek
Szentpéterfa Község Önkormányzata képviselő-testülete
az alábbi rendeleteket fogadta el:
1/2015. (II. 3.) önkormányzati rendelet: az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet: az egyes szociális ellátásokról
3/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet: Szentpéterfa
Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendeletek szövege a www.njt.hu weboldalon megtekinthető.

Köszönetnyilvánítás
Szentpéterfa Községi Önkormányzat köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki „A mi Március 15-énk” című programban közreműködött!
Ugyancsak köszönetét fejezi ki a faluszépítőknek a Március
15. tér és a játszótér rendbetételéért!
A következő nagyobb munka a virágok kiültetése lesz, ahová
mindenkit szeretettel várunk.
Sajnos a nagyobb munkákat a TÁMOP-os dolgozókkal nem
tudjuk megoldani, míg a közcélú foglalkoztatásban részvevőként a Munkaügyi Központnál regisztrált személyek alkalmazhatók, akik pedig nincsenek. Ezért ezeket a feladatokat a Jáki
KÜÉSZ-szel kialakult jó kapcsolatnak, valamint a faluszépítők
lelkesedésének köszönhetően tudjuk elvégezni.
dr. Gáspár Mónika aljegyző

Visti iz matične knjige – Anyakönyvi hírek

A Kultúrház (IKSZT) életéből
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!
A falu emlékeit, múltját szeretnénk dokumentálni a szentpéterfaiak segítségével. Várunk minden fényképet, videó felvételt,
hanganyagot (kazetta, lemez), amellyel gazdagíthatjuk falunk
digitális archívumát. Az eljutatott felvételeket digitalizáljuk és
az eredetit a tulajdonosnak visszajuttatjuk.
Programokról, részletekről információt kaphatnak a Lipateksten, a TV Lipa facebook oldalán, valamint a faluban kihelyezett hirdetőkön.
ÁPRILIS
PRILIS 5.
5. V
VASÁRNAP
ASÁRNAP
Á

ULTÚRHÁZ K
KISTEREM
ISTEREM
KKULTÚRHÁZ

Húsvéti Buli – Chungam, Mokka Tribute Band,
A Szentpéterfai Sportegyesület szervezésében
ÉTFŐ 17.00
ÁPRILIS 6. HÉTFŐ

ULTÚRHÁZ KISTEREM
ISTEREM
KULTÚRHÁZ

Koprive – CD prezentacija i koncert
CD bemutató és koncert
ÁPRILIS 7.
7. KKEDD
EDD MISE
MISE UTÁN
UTÁN
ÁPRILIS

KKULTÚRHÁZ
ULTÚRHÁZ E
EMELETI
MELETI C
CIVIL
IVIL SZOBA
SZOBA

Nyugdíjas klub – az egyesületté alakulás lehetőségei
Halálozás:
Handler Albert (2015. 03. 13.)
Horváth Ottóné, szül. Patzek Anna (2015. 03. 28.)
Születés:
Horváth Zsolt és Kriston Barbara harmadik gyermeke: Janka
Mizsik Béla és Zemlényi Ilona első gyermeke: Csenge Mária
Bögöti Zsolt és Mersits Klára első gyermeke: Anna

Visti črljenoga križa – Vöröskereszt hírei
2015. március 20-án véradás volt községünkben.

ÁÁPRILIS
PRILIS12.
12.VVASÁRNAP
ASÁRNAP15.00
15.00

ULTÚRHÁZ KISTEREM
ISTEREM
KULTÚRHÁZ

Kedvenc versem – Hozz magaddal egy verset!
A költészet napja alkalmából tartandó
verses felolvasó délutánra várunk minden költészetet
kedvelő szentpéterfait,
hogy megosszuk egymássdal legkedvesebb versünket.
Április 18. Szombat 17.00

Kultúrház Kisterem

Boldogság gyere haza – érték, értelem boldogság.
Egészséges életmód, család, lelki egészség.
előadó: Zsolnai Rita coach

Véradóink névsora:
1. Jurasits Zoltán,
2. Filipovits Róbert,
3. Wágner- Geosits Anna,
4. Frányi István,
5. Skrapits Károlyné,
6.Kohuth Miklós,
7. Móricz Jenőné,

Köszönjük a segítségüket!

8. Pártli Péter,
9. Filipovits Rajmund,
10. Timár József,
11. Timár Dusán,
12. Wágner Csaba,
13.Wágner Viktória,
14. Kozma István,
15. Kozma Attila.

ÁPRILIS 22. SZERDA 19.30

KULTÚRHÁZ EMELETI CIVIL SZOBA

Hrvatski film klub
Broj 55 – hrvatski ratni akcijski film (2014.)
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ŠKOLSKE VISTI – ISKOLAI HÍREK
Bili smo u Zelini

Prvi put smo bili na jedan tajdan u našoj prijateljskoj školi, u Donjoj
Zelini. Jako smo čekali dan putovanja, 22. marcijuš. Četarnaestimi
smo se ganuli na put, naši roditelji i učitelji su nas sprohodili. U Zelini
su nas naši prijatelji i njeve familije jako ljubazno primili. Svaki dan
dopodne smo se u školi učili, a otpodne smo imali programe: pogledali smo jednu crikvu, kupali smo se, načinjali smo keramije i pisanice, imali smo književni večer, folklor, napravili smo fotoalbume. Jedan
dan smo se odvezli u glavni grad, Zagreb. I onde smo imali bogati program: bili smo u kazalištu, u muzeju, pogledali smo jedan film u kinu,
a dobili smo malo vrimena i za kupovanje. A što je najvažnije, da smo
vježbali hrvatski jezik i našli smo nove prijatelje. Jako smo se dobro
ćutili, čuda smo se pominali, družili i u liti ćemo se najt s njimi. Ov
tajdan je bio za nas veliki doživljaj, ufamo se da ćemo i drugo lito projt
u Donju Zelinu.
u ime svih 14 školarov, Flora, Ana i Klaudija

Fotó: Paukovitsné Horváth Edit

Fotó: Skrapits Tamás

Iskolánkban az elmúlt időszak is gazdag és választékos programokkal
telt el. A februárt a farsangi karnevállal indítottuk, ahol minden osztály ötletes, színes műsorral mutatkozott be. Köszönet érte a felkészítő pedagógusoknak és az aktív szülőknek.
Külön köszönet a sok süteményért, tomboláért. A karneválon
befolyt pénzzel idén is a tanulmányi kirándulást támogatjuk.
Szintén hagyományos program volt februárban a síelés, ahol idén
26 diák gyakorolhatta a sportág korábban elsajátított technikáját.
Szinte az egész elmúlt időszakban készültek az alsósok a Kinder +
SPORT elnevezésű versenyre. A gyakorlás mellett különböző feladatokkal szerezhettek pluszpontokat a versenyben:
például saját zászlót is
kellett készíteniük. Nagy
örömünkre bejutottak a
döntőbe, így március 27én Gersekaráton vettek
részt a mindent eldöntő
utolsó fordulón. Nagy
örömünkre az előkelő 2.
helyen végeztek.
Szintén sportos eredménnyel büszkélkedhetünk a Gradistyei Olimpián részt vevő diákjainknak köszönhetően,
illetve az 1848 m-es futás megrendezésén is. Legeredményesebb sportolóink: Hoós Áron, Jurasits Ákos, Wágner Kevin, Pataki Ádám,
Katnin András, Skrapits Iván, Horváth András, Csordás Levente,
Szekér Milán, Pataki Bence.
Február 19-én 3 fő vett részt az Oktatás-kutató és Fejlesztő Intézet
által szervezett országos tanulmányi verseny írásbeli fordulóján horvát
nyelvből. Mindhárman várakozáson felül teljesítettek (Garger Anna
80%, Schlaffer Klaudia 78%, Vujčić Luka 78%). Anna a szóbeli fordulóba is bejutott, érte még április 23-án izgulhatunk.
Idén is nagy sikere volt a korcsolyázásnak, ahol 50 diák élvezhette a téli sportolás már-már utolsó pillanatait.
A március 15-i műsort idén a 6. és 7. osztályosok készítették,
amelynek segítségével méltóképpen emlékezhettünk meg nemzeti
ünnepünkről.
Szintén márciusban került sor a zelinai testvériskolai találkozóra,
ahol egy hetet tölthettek el diákjaink. Kiváló lehetőség volt ez a nyelvgyakorlásra, de emellett sok érdekes program is várta a résztvevőket.
A mindennapi iskolába járás mellett színház-, mozi-, múzeumlátogatás, kézműves és folklórfoglalkozás, irodalmi est és aquaparki program várta a diákjainkat. A képes beszámoló nyomon követhető az
iskola facebook-oldalán.
Paukovitsné Horváth Edit igazgató

VISTI ČUVARNICE – ÓVODAI HÍREK
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Fotó: Filipovits Rajmund
Megint magunk mögött tudhatunk egy gyorsan elszálló
időszakot. Eredményesen teltek napjaink, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy gyermekeink nagyon szépen
fejlődtek. Ezt azért is merem kijelenteni, mert az elmúlt
időszakban mérte fel a középső és nagycsoportosokat egy
fejlesztőpedagógus, és elismerően nyilatkozott a felmérés
eredményeiről.
A fejlesztőpedagógus, Schütz János, aki a továbbiakban
foglalkozik majd a rászoruló gyermekek logopédiai ellátásával, valamint fejlesztésével. Sajnálattal vettük, hogy az
influenza a mi intézményünket sem kerülte el, hosszú
ideig sok volt a hiányzó gyermek, így az idei nyilvános farsang elmaradt.
Az óvodában azonban a kevés létszám ellenére megtartottuk, amikor is a gyermekek egész nap játszhattak, táncoltak, és a szülők jóvoltából süteményeztek. Mi is, mint
mindenki, várjuk már az igazi tavasz beköszöntét, hogy
minél több időt tudjunk a szabadban tölteni. Folyamatosan
javítjuk az udvari játékokat a gyermekek biztonsága érdekében.
Mindjárt köszönetet is mondanék a felújításban részt
vevő két apukának, Geosits Rudolfnak és Paukovits
Róbertnak, akik szabadidejüket nem sajnálva végzik ezeket a felújításokat. Örülünk, hogy a közeljövőben újabb
gyermek érkezik Pinkamindszentről. Ez számunkra pozitívumként hat, hiszen bizonyítja, hogy más településeken jó
véleménnyel vannak óvodánkról.

Az év végéig még elég sok program vár a gyerekekre.
Elsőnek márciusban az IKSZT szervezésében veszünk
részt egy gyermekelőadáson.
A húsvéti nyuszivárást idén április 1-jére (szerdára) tervezzük.
A korábbiakhoz hasonlóan nagypénteken zárva tart az
óvoda. Itt szeretnénk megköszönni a Szülői Közösségnek
a húsvéti játékvásárláshoz nyújtott anyagi hozzájárulását
is. Április 28-án a Zenemanók előadássorozatának utolsó
előadásán veszünk részt Szombathelyen. Április 29-én
tartjuk meg az anyák napját – a szülők együttes döntése
alapján – az óvodában.
Májusra tervezünk a biciklizni tudó középső és nagycsoportos gyermekeknek egy kerékpártúrát, valamint egy
egész napos pikniket, amikor az óvoda zárva lesz. Ennek
időpontját előzetes egyeztetés alapján majd a későbbiekben ismertetjük.
Az évzáró és a ballagás időpontja május 29-e vagy június 5-e péntek lesz. A végleges dátumot a szülői értekezleten pontosítjuk.
A nyári szünet a fenntartóval egyeztetve július 27-től
augusztus 21-ig tart.
Geosits Andrásné
megbízott óvodavezető

Az óvoda összes dolgozója nevében kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk minden kedves lakosnak!
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CRIKVENE VISTI – EGYHÁZI HÍREK
A hegyes, havas Alpokra ismét csend borult, beszórva a gép és
a rajta lévők darabkáival a völgyeket, magaslatokat. Majd mentőalakulatok indultak, a hozzátartozók számára krízisközpontok nyíltak, segítve a lelki fájdalom, az elvesztés, a hiány okozta sebek
gyógyulását.
Aztán temetések.
De tudjuk, hogy nem csak ez a vége. Mert hitünk és Jézus
elszánt határozottsága nem engedi, hogy ennyire gyászosan, feladva mindent álljunk a sírokhoz, magunkba zuhanva. Nekünk is hirdeti az alleluját, az örömöt:
„Feltámadtam!” Reményt adva, hogy nincs vége semminek a
halállal, mert az ÉLET győz és győzött a halál felett.
Aktualitások a közelmúltból és a közeljövőből:

Dr. Geosits István a Gradistyei Horvátok Kulturális Díját
kapta meg február 28-án

Élet vagy halál?
Egy évvel korábban rejtélyesen eltűnt egy maláj utasszállító repülőgép. Ma (a cikk március 24-én íródott) – ismét húsvét előtt –
Barcelonából Düsseldorfba tartva, a francia Alpokban lezuhant
egy német felségjelű járat.

Az okokra, a találgatásokra, a miértekre lehet, hogy mire a kedves olvasó ezt az újságot kézben tartja, több válasz lesz, mint most,
a katasztrófa napjának estéjén.
Mindenesetre a tragédia kapcsán elgondolkodtató, hogy akár
velünk is megtörténhet, bármelyik pillanatban, hogy vége a létnek.
Annak, ami sokszor magától értetődő, természetes, hogy reggel
felébredünk álmunkból, teszünk-veszünk napközben, majd Isten
vigyázó figyelmében bízva hunyjuk le szemünket újabb álomra
este. Közben bármikor vége szakadhat életünk filmje.
Sokfélék vagyunk, így sokféleképpen viszonyultunk a repülőgépbalesethez: sajnálkozva; együttérezve; okoskodva a közlekedéstechnikai, repülővezetési témákkal; helyükre képzelve, kívánva
bizonyos embereket, politikusokat; közönyösen, meg se rendülve;
imádkozva stb.
Ha az utasok tudták, sejtették, hogy percek kérdése, s vége,
vajon mik lehettek az utolsó szavaik, tetteik, gondolataik?
Szitokszavak? Kétségbeesett sikolyok?
Imák? Utolsó vallomások?
Bocsánatkérések?
Búcsúzkodások? S aztán?

– Nagyböjt vasárnapjain az iskolások közreműködésével imádkoztuk a keresztutat.
– A Talentumok együttes az idei nagyböjtben négy helyszínen
(Toronyban, Kőszegen, Szombathelyen és Szentpéterfán) jelenítette meg Jézus szenvedéstörténetét, a passiót, rockzenei stílusban.
– Április 26-án, vasárnap kórustalálkozó. Helyszín Szentpéterfa.
– Május 1-jén az andocsi kegytemplomba hívja a megyés püspök úr a híveket, az egyházmegyei zarándoklat kapcsán. Autóbuszt
indítunk.
– Május 17-én kerül sor a 10 órai szentmise keretében az idei
elsőáldozásra. Imádkozzunk elsőáldozóinkért!
– A nagyheti szertartások rendje a szent három napon: nagycsütörtökön 19 órakor a nagytemplomban, az utolsó vacsora emlékmiséje. Nagypénteken 15 órakor a nagytemplomban kereszthódolat. Nagyszombaton 19 órakor a nagytemplomban nagyszombati
liturgia és körmenet. Húsvétvasárnap 6 órakor a kápolnában ételszentelés. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a szokott vasárnapi
miserend lesz.
Végezetül köszönet az elmúlt időszakért: a segítőknek, a
hóeltakarítóknak, a fűnyíróknak, a húsvéti virágokra adományt
adóknak, a passiót éneklőknek és olvasóknak, a Talentumok együttes tagjainak, a kápolna körül segítőknek, a felolvasóknak, az oltár
körül segédkező ministránsoknak, a gyóntatóknak, Rafi atyának,
János atyának és minden embernek, aki buzgón felkészült lelkiekben is az ünnepre, és részt vett a szertartásokon.
Az ÉLET örömében gazdag ünnepeket kívánok plébániánk papsága nevében:
Tamás atya

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján tíz új
ministránst avattunk fel a kápolnában

EMLÉKEZÉS
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2015. a szerzetesek éve. Ezúton megemlékezünk falunk szülöttéről, Kapitár Ilona
szerzetesnővérről, aki a kápolnánk falán elhelyezett keresztút képeit ajándékozta községünknek.
Missziós nővérek
Táncolj tovább a legszebb hazában!
sofőrként.
1959 júliusában utazhatott Flores szigetére. Felkereste Jáva
és Timor szigeteit is, hogy segítsen a nővéreink és a rászoruló
emberek fogászati problémáin.
Mindenhol szeretettel várták, nemcsak a munkája, de kedves,
jókedvű és készséges személyisége miatt is.
Amikor 1981-ben szabadságra jött, nagyon rossz egészségi
állapotban volt.
A javulás hosszú időt vett igénybe, ezért visszahelyezték őt
az ausztriai tartományunkba.
A rend kórházában (Orthopédischs Spital, Wien-Speising)
dolgozott a patikánkban és az ambuláns osztályon. 2000-ben
átköltözött Stockerauba és a zárda ebédlőjében segédkezett
nyolcvanéves koráig.
Két hónappal a nyolcvankilencedik születésnapja előtt, 2014.

Emlékezés Ilona nővérre
Kapitár Mária Ilona kedvesnővér a Pinka völgyében, egy horvát-magyar faluban, Szentpéterfán született, 1926. január 20-án,
egy szerető, összetartó, jókedvű és hívő családban. Ő volt a
negyedik a hét testvér közül.
Elképzelhető, hogy négy fiútestvérétől tanulta a csínyeket,
amiket aztán a zárdában is elkövetett. Édesapja kisgazda volt,
édesanyja varrónőként dolgozott.
Egyik öccse szerint Ilona nővér édesanyjuktól örökölte a
jókedvet, az ok és hely nélküli készséget egy pattanó táncra, és
talán ujjai finom érzékét is, amelynek oly nagy hasznát vette
fogorvosi munkája során.
1944 telén a kőszegi Szent Imre Missziósházban ismerkedett
meg a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérekkel: egy jelölttel
dolgozott együtt a konyhán.
Marika szerette a társaságot, így szívesen töltötte szabadidejét a jelölttel.
1947 őszén, miután meggyőződött, hogy az Úr Jézus hívja őt,
belépett az ausztriai tartományhoz tartozó stockeraui Sankt
Koloman zárdába.
Ott már három magyar újonc és egy jelölt várta szeretettel.
A kolostori élet kezdetben neki, az utólag érkezett magyar
lánynak nem volt rózsás.
De a német nyelv elsajátításának nehézsége, az ízletes magyar konyha hiánya, a nyugati kultúra másféle rendszere (akkoriban még a janzenizmus erősen hatott a szerzetesi életre) sem
tudta Marikát eltéríteni hivatásától.
Az újoncbeöltözésénél, 1948. június 8-án kapta az Ilona
nevet. 1950. június 8-án tette le első fogadalmát.
Az egyik lengyel nővérünk fogorvosi rendelőjében újonc
korában kitanulhatta a fogász szakmát.
Emellett missziós munkára is jutott ideje. 1956-ban az örökfogadalma után missziós kiküldetést kapott Indonéziába. Amíg
a vízumra várt, a rend római házában dolgozott fogászként és

november 25-én nyugodtan és csendesen költözött a mennyei
hazába.
Az utolsó hat hétben már kórházban volt. Fájdalmai közepette is tudott még viccelni s jókedvet varázsolni a társaságba.
Nem veszítette el táncos kedvét; a főnővér meg is jegyezte:
„Ilonka nővér, te még a mennyországba is be fogod táncolni
magadat!”
Erre Ilona nővérünk elkezdett a kezeivel táncoló mozdulatokat tenni és egy szép Mária-éneket énekelni.
Egy órával a halála előtt a fülébe suttogtam: „Menj csak
egész nyugodtan az Úr Jézushoz. A Szűzanya már ott vár rád.”
Erre hangosan felelte a sok nővér jelenlétében németül: „Ja”.
Ilona nővér, csak táncolj tovább a legszebb hazában!
Az Úr a te mindened!
Káró Anna Magdolna ssps
(A cikk a Világposta 2015. tavaszi
számában jelentmeg.)
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ALAPÍTVÁNYI BÁL KÉPEKBEN

Fotó: dr. László Antal, Timár Dániel

FAŠENJSKI BAL U KIPICI
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KLUB PENZIONEROV – NYUGDÍJAS KLUB

Örültünk mindnyájan, hogy az évértékelő, záró vigasságunk jól sikerült, és már az új évvel is érdemben, igaz,
csak ideiglenesen tudtunk foglalkozni.
A 32 klubtagunkból 26-an voltunk jelen. Januárban egy
kis csevejre gyűltünk össze.
Készültünk az alapítványi bálra, ám sajnos a tervünk
csak részben valósult meg.
Voltak, akik be is öltöztek, de más csoportok képviseletében.
Tombolatárgy küldésével azonban támogattuk az alapítvány bevételét.
Húshagyó kedden a hagyományokhoz híven farsangoltunk, amellett megbeszéltük a havonta szorgalmazott
összejöveteleket.
Többen részt vettünk a felejthetetlen élményt nyújtó,
hagyományos „bőgőtemetésen”.
Köszönjük a meghívást és szeretetet, amivel fogadtak
minket a fiatalok, a zenészek és a rendezők.
Közben beadtuk pályázatunkat a Rétbirtokosság kiírására.
A megnyert pályázati összeget a parlamentlátogatással
egybekötött kiránduláshoz használjuk fel, ennek szervezése még folyamatban van.
Még több kirándulást és szervezett foglalkozást vettünk
tervbe. Március 9-i összejövetelünkön megemlékeztünk a
nőnapról is.
Igaz, csak egy férfitagunk van, de voltak fiúk, akik
„gondoskodtak” felköszöntésünkről. Köszönjük!

Március 15-én ott voltunk a téren „A mi március 15-énk!”
élőláncban Petőfi Sándor: Nemzeti dal című versének
közös elszavalásánál.
Közben eltelt egy év Németh Laci halála óta, jelen voltunk a megemlékező misén, mécsest is gyújtottunk a sírjánál. Legközelebbi összejövetelünket húsvét után kedden
(április 7-én) tartjuk.
Befejezésül az egész falu lakosságának, tagjainknak
kívánjuk Krisztus békéjét, és húsvét öröme töltse be mindnyájunk szívét!
A klub nevében: Henitsné Marianna
Fotó: Henits Roland

U SPOMEN
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Zbogomdavanje Albertu Handleru
(1953. – 2015.)
Nezahvalna zadaća je novinaru pisati poslidnje riči u
zgubitku, na pragu vjekovječnoga rastanka. Sad je
nek marcijuš, ali već treća
neutišljiva bol je potresla,
sad petroviske familije, ali i
amaterski kazališni žitak
Gradišća. Na sredini tajedna
smo odsprohodili na vječni
počivak u petroviskom cintiru
Alberta Handlera, brižnoga
oca, vjernoga hižnoga druga,
marljivoga zidara, skromnoga človika s čuda duševne
vridnosti, a i strastvenoga
glumca, kotriga Igrokazačkoga društva u Petrovom Selu.
Naša grupa će u jesen svečevati 25. obljetnicu hrvatskoga
kazališća, a na listu pokojnih igrokazačev sad će se obilježiti
još jedno ime. Alberta su svi rad imali u ovom selu, od dice
sve do starijih, vik je pripravan bio za šalu, i vik je znao ku-tu
mudrost odhititi svakomu. Blizu je stao k našemu srcu. Svako
spravišće s njim bilo je, ki na ulici, ki pri kosidbi trave, ali uz
kupicu vina, pravi doživljaj. Okol njega človik pametiti ne
more napetu situaciju, njemu su se znale još i oči smijati.
Nesebično je darovao sve svoje, familiji, društvu u kom smo
ljeta dugo skupa igrali, a kad je njegovo znanje potribovalo
selo pri zidanju, rušenju, popravljanju kakove zgrade, on je

vik bio prvi u pomoći. Čuda je djelao, još i preveć. Istrudjao se
je, a mlahavo tijelo nije izdržalo napad nime bolesti. Ufali smo
se, bit će sriće i ozdravit će naš Albert. Kad smo se zadnji put
vidili, s njegovoga obraza nestao je sjaj, a sve riči su bile
zaman. Vist o njegovoj smrti mnoge je potresla, i Hrvate
širom Gradišća, ki su mu svako ljeto mogli aplaudirati u novoj
komediji, svaki put u posebnoj ulogi. Napori i vridnosti, spominki i lipi trenutki, mišavina je to našega ljudskoga žitka, koji
se, nažalost, svenek bliži kraju. Kad još jednoč pogledamo
naše kipice s turnejov u Pešti, Hercegovcu, na Visu, kad iz
vriće prošlosti najpr zajdu priredbe i zabave iz Petrovoga Sela,
moramo reći da nam je Bog dopustio u skupšćini zaistinu vridna ljeta, i za to moramo biti zahvalni. I onda, kad nam se čini
prekratkim ovo zemaljsko vrime. Ugasio se je plamen još jednoga žitka, a u hrvatskoj zajednici se je otvorila praznina.
Teško će biti familiji, a falit će i nam odsad još jedno drago lice
iz petroviskoga teatra, kulturnoga žitka cijeloga sela. Pred
nekoliko ljet smo jedan drugomu u šali rekli, «ovo nam je
zadnje», misleći na odigrani kazališni kusić na kraju sezone.
Gdo bi bio slutio da će to «zadnje» ovako hudo potuketati na
vrata. Sa suzami, u dibokoj žalosti i u nesigurnosti su ostavljeni najmiliji, rodjaki, tovaruši i poznaniki. Ali moramo se s tim
batriti da srce je to, što zabiti neće, što će čuvati i dalje virostovati nad odlaskom svakoga žitka.
Dragi naš Albert, neka Te sprohodi zvon Velike crikve,
počivaj u petroviskom miru Božjem!
Timea Šandorova
Objavljeno u Hrvatskom glasniku (broj 11.)

U Weidingerovom igrokazu skupa s bratom Andrašom, sinom Tamašom i Zoltanom Škrapićem 2004. ljeta

KULTURA
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A Ljubičica kórus hírei

Az új év első harmadában csak egy fellépésünk volt, mégpedig február 7-én, az alapítványi bálon. A bevonulás a
parkettre a Zizi labor magyarosított „hankitank vumen”ére történt, utána pedig az ABBA együttes Mamma mia!
slágerére táncoltak a kórustagok, szédületes parókákat és
korabeli öltözékeket viselve.
A próbák természetesen ebben az időszakban is folytak,
hiszen készülünk a tavaszi rendezvényekre: április 26-án
Szentpéterfán a nagytemplomban lesz a 6 kórus egyházi
találkozója, május 9-én a táncosok estjén szerepelünk
majd, május 31-én pedig a szokásos módon énekelünk a
hősök napi ünnepélyen.
A lehetőségek szerint pályázatokat is adunk be, köszönhetően Wágner-Kapitár Szabina odafigyelő munkájának.
A Szentpéterfai Rétbirtokosság kiírásából új karaktercipők
beszerzésére nyertünk pénzt, így a 2013. évi 1%-ok összegével együtt a kórus minden tagja új cipőket kaphat. A régiek ugyanis már mennek tönkre, és amúgy sem voltak
igazi karaktercipő-modellek.
Kocsis Jolán kórusvezető

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei

Fotó: dr. László Antal

Községünkben tavaly kétszer volt belvízvédelmi készültség. Mindkét esetben 10-10 fővel vettünk részt a védekezésben.
Megköszönöm a három traktorosnak és a falu lakóinak
az akkor nyújtott önfeláldozó segítségét.
Volt egy fészertűz is, amelybe olyan eredményesen
avatkoztunk be, hogy a gyors és szakszerű mentésért a
körmendi katasztrófavédelmi vezetőktől is dicséretet kaptunk.
Idén az egyesületünkből 4 fő vesz részt egy 40 órás tanfolyamon.
2015. május 16-án járási tűzoltóversenyt szeretnénk
szervezni Szentpéterfán.
Ilyen szintű rendezvény még nem volt nálunk, de összefogással biztosan sikeresen bonyolítjuk majd le a vetélkedőt, amelyen előreláthatólag 4-5 női és 10-12 férficsapat
(nagyjából 100-150 fő) méri össze a tudását.
A megígért átemelőszivattyút megvette az önkormányzat, így ezentúl 2 db szivattyúval tudjuk védeni a falut az
árvíztől. Reméljük, az idén nem lesz olyan csapadékos az
időjárás, mint tavaly volt.
Az egyesület tagsága nevében is megköszönöm a falu
lakóinak eddigi segítségét, a jótékonysági bál sikerének
bárminemű támogatását és az adók felajánlott 1%-át, amelyek összegéből felszerelést vásároltunk.
A jótékonysági bált idén május 16-án szeretnénk megrendezni, és kérjük, hogy az adófelajánláskor is gondoljanak ránk.
Skrapits János tűzoltóparancsnok

KULTÚRA
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U kolo
Protuljiće je, godišnja doba, kade se sve minja, kad priroda
oživi, ofrišća se. I Hrvatsko kulturno društvo Gradišće je nako
mislilo da če se ovoga protuljića s jednim novim programom
maru obnovit.
Na 9. majuš vam pripravljamo edan cilovečernji program,
koji će drugačkov bit nek na kakove ste do sad vučni bili.
Kanimo vas odvest na edno virtualno putovanje.

Prik naših tancov kanimo vam pokazat one krajeve otkud
smo i doprimili naše tance, te dile Hrvatske u Vugarskoga kadi
još živu ovi koraki.
Priprajte se, vridno će vam bit dojt!
- aha Foto: MEDIJSKI CENTAR CROATICA
(Branka Pavić Blažetin)

16. marcijuša je HKD Gradišće otprlo Dane hrvatskoga jezika u Hrvatskoj školi u Pečuhu,
kamo su došli na poziv profesorice škole, Gabriele Kohuth. Publiki se jako dopadal naš kompletan program,
čudami su nek sad vidli kako je bogata kultura Gradišćanskih Hrvatov.
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IZ NAŠEGA ARHIVA – ARCHÍVUMUNKBÓL
55 évvel ezelőtt, 1960-ban alakult meg Szentpéterfán a
Pinkavölgye MTSZ 1939 katasztrális hold földterülettel. A családok száma 258 volt, a tsz-tagok száma 329
fő. 1960-ban új, 200 férőhelyes istállót építettek.
Csencsberekben 1950-ben alakult meg az Új
Barázda MTSZ, majd 1961-ben a két mtsz egyesült.
1977-ig a szentpéterfai mtsz önállóan és sikeresen
működött, majd 1978. január 1-jén két községgel –
Jákkal és Náraival – egyesült, így jött létre az
Egyetértés MGTSZ. A közös mgtsz 1992-ben szűnt
meg. Szentpéterfán még 1995-ig önállóan folyt a gazdálkodás, majd megszűnése után a tulajdonrészek fel
lettek osztva.
Fényképek, adatok: Skrapits László

ZA NAŠU DICU – GYERMEKEINKNEK
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MOZAIK
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Iszak Péter:

Tavasz
Tavasz, illatok, szél:
varázsos pillanat.
A napsugár ölel,
és virággal csalogat.
Táncra perdít a szív,
és mosolyra késztet.
A melegsége hív,
bearanyozva élted.

2015. április 6. 17:00 Vazmeni pondiljak – húsvéthétfő
KOPRIVE koncert i CD prezentacija

A zord hideg véget ér,
most a tavasz az úr.
Lehullt a vastag vért,
s Tél király a földre hull.
Zümmög a természet,
fénybe borul a világ.
Hozzon szép szerelmet
e milliónyi virág!

Ivan Nemeth:

Na protuljiće
Tople trake šalje sunce
na spijeću zemlju,
na koj je snig, led umoril
svega žitka klicu.
Sad se zopet zbudjat začme
što je do sad spalo,
Novi obraz, novo rublje
dobiva pomalo.

Pod grmiči ističe si
vijolica glavu.
va višini leti činčur,
spiva Bogu hvalu.
Od veselja je glasno sve,
da j' nov' žitak došal,
Svaki grmič, svako gnjazdo j'
stanovnika dostal.
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