List Hrvatske samouprave – A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat lapja
XXIII. lito 4. broj – Decembar 2016.
XXIII. évfolyam 4. szám – 2016. december

„Bog neka blagoslovi Vaš stan,
a hižnikom neka da čuda mira,
zdravlja i veselja!”
„A királyok méltósága,
az angyalok tisztasága,
a pásztorok egyszerűsége ragyogja be karácsonyukat!”
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VISTI SAMOUPRAVE
Pályázatok

A korábban benyújtott pályázatok közül az Unicef Gyermekbarát
település címet 2016. évben nem Szentpéterfa nyerte el. A többi pályázat elbírálása még folyamatban van, a legújabb tájékoztatás
szerint 2017 tavaszára várható eredmény.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be kültéri sportpark kialakítására a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program
keretében.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására meghirdetett pályázaton az önkormányzat 20 000 000 Ft-ot nyert járdafelújításra és a csapadékelvezetési rendszer felújítására. Ennek köszönhetően a jövő évben
az Alkotmány utca járdáinak egy része megújul (bal oldalon: a
Rákóczi utcától a Zrínyi utcáig, jobb oldalon a Rákóczi utcától a
Bajcsy-Zsilinszky utcáig). Már most kéri az önkormányzat a T. lakosságot, hogy az érintett ingatlanoknál a csapadékkivezetést az árokba a
munkák megkezdése előtt végezzék el! A nyertes pályázatnak
köszönhetően a 431. hrsz-ú, a Kossuth utcáról a Pinkára kivezető
árkok helyreállítására kerül sor, így a csapadékvíz és a belvíz két irányból kerülhet a Pinkába, ezzel a védekezési gócpontok száma háromról kettőre csökken.
A szennyvíztisztítót érintő újabb EUTAF-ellenőrzés lezárult,
hiányosságot nem állapított meg, javaslatot nem tett, így visszafizetési kötelezettség sem keletkezett.
A nyár folyamán a békemenetnek köszönhetően 157 gyalogos
ismerhette meg Szentpéterfa lakosságának vendégszeretetét, a
program várhatóan jövőre is folytatódik.
2016. szeptember 24-én került megrendezésre a hagyományos
szüreti felvonulás, míg másnap, szeptember 25-én a New York-i Szent
Péter és Pál Kulturális Egyesület által adományozott földgömb ünnepélyes leleplezése és a HIT–ÉLET–KULTÚRA című egész napos rendezvény.
A községi önkormányzat ezúton is ismételten szeretné megköszönni valamennyi szervező és közreműködő munkáját a színvonalas
rendezvényen. A tájház átadására az idei évben nem kerülhetett sor,
remélhetőleg a jövő évben a munkálatok befejeződhetnek.
Szentpéterfa Községi Önkormányzat a 2016/2017-es tanévben is
csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. Az önkormányzat tíz diákot támogat.
Szentpéterfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az
5/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelettel bevezette a „települési
támogatás időskorúak részére” megnevezésű ellátási formát. Az idei
évben lehetőség van egyszer legfeljebb 10 000 Ft összegű települési
támogatás igénylésére, amennyiben a kérelmező a tárgyévben a
településen lakóhellyel rendelkezik és a 70. életévét betöltötte,
valamint a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át
(114 000 Ft/fő), egyedül élő személy esetében az 500%-át (142 500
Ft/fő).

A képviselő-testület egyik döntése alapján a helyi adók 2016-ban
megállapított mértékén 2017-ben sem változtat.
Szöveg és fotó: Dr. László Antal

Felhívás!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az ebaraui határátkelőnél rendszeres
határellenőrzés lesz a konténernél! Kérjük, hogy az irataikat mindig tartsák maguknál!
Felhívjuk a T. Lakosság figyelmét, hogy hétfőtől péntekig 16 órától reggel
8 óráig, valamint szombat, vasárnap és ünnepnap 0–24 óráig bármilyen
orvosi problémával az orvosi ügyeletet kell hívni a 06/94-345-300-as telefonszámon.
Megértésüket köszönjük!
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét arra is, hogy a fokozott ár- és
belvízveszély miatt a csapadékelvezető árkokat mindenki köteles folyamatosan tisztán tartani és a kellő – eredeti – mélységben kiárkolni,
valamint a hídgyűrű be- és kivezető nyílásának akadálytalan átjárhatóságát biztosítani!
Árokbefedési szándék, hídgyűrű elhelyezése esetén a kivitelezés
megkezdése előtt kérelmet kell benyújtani az önkormányzathoz, melyet a
képviselő-testület elbírál a vízjogi létesítési engedély alapján, és csak
ezután kezdődhet meg a kivitelezés.
Ennek hiányában bírság kerül kiszabásra!

Köszönetnyilvánítás
A képviselő-testület ezúton is szeretné megköszönni a település valamennyi civil szervezetének, a nemzetiségi önkormányzatnak, az alapítványnak egész évi áldozatos és segítőkész munkáját. Ugyancsak
köszönetet mond a falu valamennyi lakójának, akik bármilyen
módon a rendezvényeknél, a falu szépítésében önzetlen segítséget
nyújtottak.
A képviselő-testület és az önkormányzati hivatal
valamennyi dolgozója nevében szeretnénk mindenkinek
áldott, boldog karácsonyi ünnepeket kívánni!
Karácsony
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
Kosztolányi Dezső
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„Azért tarthatunk itt, mert ilyen a közösségünk”
Szentpéterfán a kora esti utcai lámpafénynél a Pinka völgyét
söprögető szélben emberek igyekeztek a kultúrház felé.
A tanácskozónak berendezett teremben közmeghallgatásra
várta az érdeklődőket az önkormányzat képviselő-testülete.
A polgármesteri évértékelő már a bevezetőben kiemelte,
hogy az év elején benyújtott három, egymással összefüggő, a
település arculatára jelentős hatást gyakorló és tekintélyes anyagi ráfordítással járó pályázat kihatással volt az önkormányzat
egész évi gazdálkodására. A pályázatok elbírálását az ősz elejére
helyezték kilátásba az elbíráló szervek, azonban ma azt lehet
valószínűsíteni, hogy az már csak 2017-ben fog megtörténni.
Évekkel ezelőtt nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi orvosi
rendelő nem biztosít megfelelő körülményeket a színvonalas
háziorvosi ellátáshoz. A szűk váróterem növeli a fertőzésveszélyt, a rendelő alkalmatlan az orvos–beteg intim találkozására,
több folyamat együttes vitelére, és még lehetne hosszan sorolni
a nehezítő tényezőket. Ennek okán merült fel megoldásként,
hogy a 2007 óta funkció nélkülivé vált és 2015-ben az önkormányzat tulajdonába adott határátkelő épületét lehetne a kor
követelményeinek minden tekintetben megfelelő egészségügyi
központtá alakítani. A háziorvosi rendelő mellett a védőnői
tevékenységhez is megfelelő teret lehet biztosítani, és az objektum egy részében szolgálati lakást kialakítani. A pályázati tervek
szerint ez mintegy 50 millió Ft-os, önerőt nem kívánó beruházás,
és esély van a megnyerésére.
Bölcsőde létesítésére nyújtott be az önkormányzat pályázatot, mert a felmerült igények szerint a kisgyermekesek közül többen szívesen állnának munkába a gyermekgondozási támogatás lejárta előtt. A pályázat megvalósulási lehetősége annak
függvénye, hogy a védőnő helyet kapjon a létesítendő egészségügyi objektumban, mert a bölcsődét a védőnői helyiségben
lehetne célszerűen létrehozni.
A harmadik pályázat a felújításra és korszerűsítésre régen
megérett polgármesteri hivatal nyílászáróinak cseréjéről, a tetőcseréről és belső átalakításokról szól, és ez szintén egy 50 millió
Ft-os beruházás, melynek 25%-át önerőből kell fedezni. Miután
a védőnői helyiség jelenleg a hivatal épületében van, és a böl-

csődét abban a helyiségben tervezik létrehozni, így ennek megvalósítása is függ az orvosi rendelő áthelyezésétől.
A polgármester asszony taglalta az Alkotmány utcai járdafelújítás pályázati programját, a csapadékelvezetési problémák
folyamatban levő és jövőbeli megoldását, az egyik Pinka-híd felújítását, a társadalmi munkában végzett faluszépítési és a felajánlások keretében végrehajtott egyéb munkálatokat és a sok
más területen megjelenő lakossági összefogást.
Kitért a beszámoló a felújított kultúrotthon gazdag és
nagyon színvonalas programjaira, az iskolai műsorok keretében
megtartott méltóságteljes nemzeti és vallási ünnepekre, a létrehozott értéktárra és a lakossági közreműködéssel alakuló tájház
munkálataira. Érintette a külföldre szakadt szentpéterfaiak által
létrehozott, az összetartozást jelképező emlékmű felavatását.
Utalt a világ sok országából érkező Békemenet itt megszálló
zarándoklóira, akik elégedetten távozva, Szentpéterfa jó hírét
vitték a világba.
A település lakosságmegtartó képességének, a letelepedők
vonzásának kulcstényezői az egészségügyi ellátás, a gyermekelhelyezés, az iskola és nem utolsósorban a közösségi élet.
Szentpéterfa önkormányzata folyamatosan felkarolja azokat a
törekvéseket, amelyek elősegítik, hogy a városi szintű ellátás és
kulturális élet mellett a település falusi jellegéből adódó előnyök
is biztosítottak legyenek. Szándékában olyan támogatók segítik,
mint a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, a Gradišće Horvát
Kulturális Egyesület, a Szentpéterfáért Alapítvány, a fennállásuk
120. évfordulóját jövőre ünneplő Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a
Vöröskereszt, a Nyugdíjas Klub, a most 30 éves Ljubičica Női Kar,
a 25 éves színjátszó kör, a Sportegyesület, a Nyugati Szél Motoros Egyesület, a helyi civil vállalkozók és nem utolsósorban a
szentpéterfai lakosság.
A közmeghallgatás résztvevői többen elismerésüket, köszönetüket nyilvánították a képviselő-testületnek és a polgármesternek lelkiismeretes és áldozatkész munkájukért.
Hazafelé tartva mintha egy kissé fényesebben világítottak
volna az utcai lámpák.
Dr. László Antal

Visti iz matične knjige – Anyakönyvi hírek

Tisztelt Szentpéterfai Rétbirtokosság

Születés:
Németh Péter és Závodi Vivien első gyermeke: Léna Anna
Szabó László és Szabó-Haklits Zsuzsanna harmadik gyermeke:
Patrik
Piry Attila és Piry-Molnár Nikoletta első gyermeke: Noel
Handler Tamás és Handler-Jurasits Nóra első gyermeke: Bojan
Albert
Horváth Balázs és Subits Zsófia első gyermeke: Levente
Filipovits Róbert és Skrapits Anikó harmadik gyermeke: Anna

Ezúton szeretnénk megköszönni anyagi hozzájárulásukat, amivel a
Máriazellbe induló gyalogos zarándokokat támogatták.
Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!

Házasság:
Filipovits Rajmund és Mersits Dóra
Eberhardt Péter és Skrapits Erzsébet
Timár Dusán Péter és Subits Eszter
Kovács Balázs Dániel és Kapitár Petra Anna
Halálozás:
Stéger Gábor
Pataki Tünde
Paukovits Lászlóné

Köszönettel:

Máriazelli Zarándokcsoport

A novemberi véradók névsora:
Kozma István, Frányi István, Filipovits Róbert, Timár József, Timár
Dusán Péter, Filipovits Rajmund, Zsarnay Attila, Kohuth Miklós,
Kozma Attila, Pártli Péter, Dudás Gergely, Skrapits Péter, Wágner
Csaba
Köszönjük!
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VISTI SAMOUPRAVE
Visti Hrvatske samouprave

Horvát nemzetiségi közmeghallgatás

Cilj Hrvatske samouprave je da se čuva hrvatski identitet, zato smo
u prvom redu pomagali one programe i priredbe, koje se vežu uz
naš materinski jezik i hrvatsku kulturu.
Ovo lito smo većkrat primili hrvatske goste izvan granice: kulturne grupe iz Dubrovnika, iz Makedonije, iz Amerike, delegaciju iz
Podravine, bicikliste, pisce i pjesnike koji su nam predstavili svoje
knjige.
Kot svako lito, i ovput smo organizirali izlet s ciljem da naši ljudi
bolje upoznaju znamenitosti i lipote jednoga kraja kadi živu Hrvati.
U majušu smo tri lipe dane potrošili u Crnoj Gori (Montenegro), a
drugo lito planiramo izlet u Pragu.
Organizirali smo shodišće u Celje i u Čajtu, bili smo pozvani na
Hrvatske dane u druga sela.
Redovito pomažemo našu dicu, naše školare na priredba, preskrbili smo hrvatske riječnike za našu knjižnicu, i knjige na tri jeziki
za školu i čuvarnicu. Pomažemo športski dan, Črljeni križ, naše kulturne grupe, pjevački zbor, igrokazačko društvo i kulturno društvo
Gradišće.
Na kraju septembera smo
glavni organizatori bili na priredbi, kadi smo se spomenuli
na dogadjanja 1956. lita.
Napravili smo posebno izdanje Petroviskoga glasnika u
duplastom broju i izdali smo
jednu novu knjigu, Petroviski
mozaiki.
U ovom izdanju se more
najt sve ono što se od 1968.
lita pojavilo u hrvatski kalendari od našega sela. Stanovniki
sela su mogli pogledat i
mozaik-kipe križnoga puta, koji će se na protuljiće uzidat na putu k
velikoj crikvi.
U Adventu smo imali priliku pogledat igru Betlehemske jaslice
pred kapelom, s kojom su nam Hrvati iz Zale dočarali božićne dogadjaje. Još pred Božićem ćete u ruke dobit Hrvatske kalendare i naš
novi zidni kalendar.
Zahvaljujemo se svim našim grupam, koje čuda aldova donesu
za našu kulturu i hrvatski identitet.
Gizdavi smo na kulturni žitak našega sela i ufamo se da te naši
mladi i na dalje imat volje i moći da čuvaju svoj materinski jezik i sve
ono što su od starijih generacijov naprik zeli.

A horvát identitás megőrzése, a horvát hagyományok ápolása, az
anyanyelv gondos továbbadása a felnövekvő új nemzedékeknek.
Sarkkövek, vezérfonalak, amelyek mentén egy kis horvát közösség,
a Szentpéterfai Nemzetiségi Önkormányzat szervezi, éli hétköznapjait és ünnepli jeles eseményeit. A faluban élő horvátok a „többségi
kisebbség”, ugyanis a lakosság kétharmada a horvát ősök nyelvét
beszéli, a több mint négy évszázada magukkal hozott horvát kultúrát ápolja.
Ennek mikéntjéről tartott közmeghallgatást december 2-án a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete nevében Timárné
Skrapits Anna, a testület elnöke.
Szentpéterfa kulturális életének gazdagsága az aktív civil szervezetek sokféleségében és ezek együttműködésében gyökerezik.
Az összefogás tevékeny részese a nemzetiségi önkormányzat,
amely önálló programjai mellett társszervezője a kulturális rendezvényeknek, pályázati forrásait, működési és feladatalapú támogatásait és más bevételeit a horvát közösségi célok megvalósítására
használja fel. Napi kapcsolatban áll a település civil szervezeteivel, a
gradistyei horvátok más településeken működő organizmusaival,
határokon átnyúló testvéri kapcsolatokat ápol horvát hagyományőrző együttesekkel. Ez utóbbiak révén érkeztek ebben az évben is
delegációk a Dráva menti Virjéből, Dubrovnikból, Macedóniából,
legutóbb a Mura menti Tótszentmártonból.
Író–költő találkozó zajlott Horvátországból érkezett irodalmárokkal, Nyári József magyar és horvát nyelven írott könyvének bemutatóján a 25 év előtti véres Vukovári eseményekről hallhattak
első kézből származó információkat a találkozó résztvevői.
A falu könyvtárát horvát nyelvű könyvekkel sikerült gazdagítani,
Péterfai mozaikok címmel horvát nyelven íródott Szentpéterfa 1968 –
2016 közötti történetének képes illusztrációkban bővelkedő kalendáriuma.
A horvát nyelvterületre – Zágráb, Szarajevó, Mosztár, Dubrovnik,
Isztria, Montenegró – szervezett kirándulások alkalmat adtak a mai
horvát kultúrával való ismerkedésre, a baráti kapcsolatok további
kiépítésére.
Az ünnepségek Szentpéterfán kultúrműsor nélkül elképzelhetetlenek, ezek jelentős részét az általános iskola tanulói nagy kreativitással előkészítve, bámulatos előadókészséggel mutatják be.
Legutóbb az 1956 októberi események évfordulójára mutattak be
nagy közönségsikerű, rendkívül színvonalas előadást, és most folyik
a felkészülés a karácsonyváró műsorra, amely minden évben varázslatossá teszi az ünnepi készülődést.
A jövő tervei között visszatérően szervezett programok mellett
kiemelkedő a nagytemplomhoz vezető út melletti kálvária stációinak felállítása és egy, a horvátok letelepedésének 470. évfordulójára emlékeztető emlékmű felállítása.
Dr. László Antal

Svim našim štiteljem željimo blagoslovljene i mirne
Božićne svetke i srićno Novo lito!
Ana Škrapić-Timar

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

5

Horvát nyelvű keresztút
Több olyan kiadvány született az utóbbi időben Magyarországon és
Ausztriában, amelyben a falvakban fellelhető horvát feliratokat gyűjtötték össze.
Szomorúan konstatáltuk, hogy az erős identitással bíró Szentpéterfán nincsenek a köztereken és az egyházi objektumokon horvát feliratok. 2015-ben ezért
a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (HNÖ) egy horvát nyelvű keresztút felállításáról határozott, amelyet a nagytemplom felé vezető járda mentén szándékozunk kialakítani, Tamás atya és az építési szakemberek ajánlásai alapján.
A keresztút ábrázolásainak kidolgozásával megbíztuk T. Takács Tibor
képzőművészt, aki elvárásainknak megfelelően készítette el a képeket. A művész díja 1 200 000 Ft volt, amelyet a HNÖ ki is fizetett az alkotónak.
Az egyes stációk építéséhez sajnos forrás már nem áll a HNÖ rendelkezésére, ezért a más településeken látott példát követve az a javaslat támadt,
hogy a beton alapra, téglából építendő kisházakat 1-1 személy vagy család
„örökbe fogadhatja”.
A 14 stáció építésére Dezső György tervei alapján pályázatot írtunk ki,
amelyre valamennyi szentpéterfai építési vállalkozó jelentkezhetett. 2 pályázat érkezett a megadott határidőre, a legjobb ajánlatot a Takép 2000 Kft. adta,
így ők nyerték el a munkát.
Egy keresztúti állomás kivitelezése anyagköltséggel együtt: 230 000 Ft.
A HNÖ legutóbbi ülésén azt a határozatot hozta, hogy továbbra is fenntartja a lehetőségét az egyes stációk „örökbe fogadásának”. Ez alapján aki
egyedül vagy családjával anyagilag vállalja egy ház kivitelezését, úgy annak
neve feltüntetésre kerül az adott stáción.

A döntés értelmében esztétikai okokból csak egy név vagy egy szentpéterfai horvát hagyományokon alapuló család- vagy háznév szerepelhet a
táblákon. Ezenfelül természetesen bárki támogathatja az építést a következő
tételekkel: 20 000 Ft, 50 000 Ft vagy 100 000 Ft. Az ily módon támogató személyek neve a keresztút végében kialakítandó táblán kerül majd feltüntetésre.
Természetesen szívesen fogadjuk a kisebb összegű befizetéseket is, a felajánlók felsorolása az önkormányzat irattárában kerül rögzítésre az utókor
számára, valamint megjelentetjük a Petroviski glasnikban is, az összeg feltüntetése nélkül.
A stációk örökbefogadásának határideje: 2017. január 31.
A támogatói hozzájárulások befizetésének határideje: 2017. február 28.
A befizetett összegek egy erre a célra nyitott alszámlán gyűlnek, és a
HNÖ csak erre a célra használhatja fel a befolyt pénzt. Természetesen az
említett 230 000 Ft csak a stációk építésére elegendő, az egyéb munkálatok
(villanyszerelés, tereprendezés, parkosítás, tábla felállítása) ugyancsak ebből
az alapból kerülnek kifizetésre.
Számlaszám:
Magyarországról: Savaria Takarékszövetkezet:
72100237-11122654
Külföldről:
HU76 72100237-11122654-00000000 Swift: TAKBHUHB
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Školari 2. i 3. razreda iz školskoga lita
1938. – 1939.

Sidu:
Kurcz Ernő, Juraits István, Teklits János, Jandračev, Szoldatits Lajos, Kohuth János (táblával), Dodner János, Skrapits Mátyás,
Skrapits András, Teklits István (Bognarov), Jánny Ferenc
Drugi red:
Jurasits Aranka, Szoldatits Franciska, Skrapits Erzsébet (Kišbirovljeva), Kurcz Ilona (Seplova), Jurasits Mária, Németh Márta,
Paukovits Teréz, Hajnal tanítónő, Németh János tanító, Grabarits Borbála, (ismeretlen), Geosits Mária, Skrapits Teréz (Kelnarova), Grabarits Ágnes, Bangó Ilona

Za divičicami:
Márta Palkinkina, Jánny Gizella, Wágner Franciska, Giza Palkinkina, Teklits Teréz (Mikičina), Teklits Piroska (Dezsőné), Kelemen Mária, Grabarits Gizella, Teklits Angéla
Gornji red:
Filipovits Ágnes, Szoldatits Aranka, Krammer Gizella, Harangozó
Erzsébet, Horváth Gizella, Harangozó Aranka, Mária Jágárová,
Horváth Éva, Teklits Borbála (Sičeva), Milisits Cecília, Jánny
Veronika, Veszelovits Cecília, Szoldatits Alfonz, Szoldatits Adolf
(Jandračev), Jurasits Nándor, Skrapits Rudolf, Jurasits Lajos,
Milisits József, Kapitár Ferenc
Kipic su nam dali teta Erža Šičanova
(Harangozó Erzsébet)
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ŠKOLSKE VISTI

A szeptembertől tartó időszak sok elfoglaltságot, programot hozott
tanulóinknak.
A hagyományoknak megfelelően közös szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket a várható programokról. Szeptember elején
megtörtént a fogászati szűrés, a tűz- és munkavédelmi oktatás is.
Sokan vettek részt a diákok és pedagógusok közül is a szüreti felvonuláson, ami ebben az évben is vidám hangulatban telt el.
A horvát szakos pedagógusok háromnapos továbbképzésen
vettek részt Pag szigetén, az Országos Horvát Önkormányzat szervezésében.
A hagyományoknak megfelelően folyamatosan vettek részt focistáink és kézilabdásaink a kisiskolák sportversenyein. A korábbi
évekhez hasonlóan eredményes volt a közlekedési és a katasztrófavédelmi versenyen való részvétel is.
Az 56-os forradalomról megemlékező műsort a 8. osztályosok
adták elő, a kerek évfordulóhoz méltóan.
A Naković-verseny idén is Kópházán volt. A horvát szépkiejtési
vetélkedőn résztvevő diákjaink szinte minden trófeát megszereztek.
Gratulálunk nekik!
Az őszi szünet előtt egy tartalmas hetet tölthettünk együtt a zelinai testvériskola tanulóival. A programot a nagykövetségen kívül a
Horvát Szövetség, a KLIK, a HNÖ, az SZK és magánszemélyek is
támogatták. Köszönet érte!
Az őszi szünet november első hetében volt. Idén az Esélyek Háza
támogatásával kompetencia- és személyiségfejlesztő foglalkozásokat tartottunk az érdeklődőknek, külső szakember segítségével.
A programnak lesz folytatása – nemcsak a gyerekek, hanem a
szüleik is részt vehetnek a pszichológus által tartandó fórumokon.
Iskolásainkhoz – az 1. és a 2. osztályosok köszöntésével – december 5-én délután hozott a Mikulás ajándékot. Vele együtt
köszönjük a Szülői Közösség támogatását.
Karácsony előtt is sűrű napjaink voltak. A 6. osztályosok betlehemezni jártak a faluban, 9-én pedig kézműves délutánon készítettünk ajándékokat.
A sok-sok színes és tartalmas program mellett azonban nem
hagyhatjuk szó nélkül, hogy bizony a tanulás és a viselkedés terén
lenne mit javítani. A tanulás és a házi feladat elkészítése már nem
divat az alsóban sem, a felsőről nem is beszélve. A WC-papír nem
arra való, hogy körbetekerjük vele a WC-kagylót, a bejárati ajtóra
pedig azért szereltek kilincset, hogy azzal bezárjuk azt. Nem barlangban vagyunk és nem is az udvart fűtjük! Arról nem is szólva,
hogy nem kellene vizeletmintát hagyni a WC-ben a kiürült tejespohárban!
Fontos megemlíteni azért néhány jó dolgot is, aminek az iskola
működéséhez köze van: hosszas tárgyalások után sikerült megoldást találni az alsó tagozat épületében működő cserépkályhák javítására. Ezenkívül jelenleg folyamatban van néhány apróbb felújítási
terv elfogadtatása és kivitelezése. Várhatóan új parkettát kap valamennyi tanterem a közeljövőben, és a technika műhelynek is sikerül új helyet találni. Ez a pénz váratlanul, mondhatnánk karácsonyi
ajándékként pottyanhat az ölünkbe. S talán az újság megjelenése-

kor már nem feltételes módban beszélünk róla, hanem minden
elképzelés engedélyt kap...
Az iskola tanulói és dolgozói békés, boldog ünnepeket kívánnak
minden szentpéterfainak!
Paukovitsné Horváth Edit

Moto petroviske škole: „Poštovati moramo
sve jezike, a naš jezik moramo ljubiti!“
Pinka i Bednja spaja škole – već 30 godina
Više od 30 godina je počela prijateljska veza između Petrovog Sela i
Donje Zeline. Od tada se viđaju učenici dviju škole svake godine.
2014 godine se malo promijenio sustav projekta pa od tada već dva
puta se nađu partneri, i to na tjedan dana. Možemo reći da već tradicionalno u listopadu dolaze gosti iz matične zemlje, a u travnju
Petrovišćani putuju u Hrvatsku da bisu se družili – pa i naravno bolje
upoznali hrvatski jezik, kulturu, povijest i geografiju.
Ove godine su 23-eg listopada stigli najbolji učenici zelinske
škole u – nekim već jako poznato – Petrovo Selo. Sedmaši i osmaši
su stigli već kao doma – Elena treći puta, Josip i Dominik četvrti puta
su došli svojim prijateljima. Čekao ih je sadržajan i naporan program.
Temelj projekta jest da učenici vježbaju hrvatski jezik – a u tome
im pomažu gosti – učenici, pa naravno i njihova profesorica. A da im
bude ljepše i veselije, naravno ih uvijek čekaju slobodnovremenske
aktivnosti. Tako je bilo to i ovaj put.
U ponedjeljak su imali zanimljiv zadatak jer su morali nacrtati i
isfarbati zid sporedne zgrade škole. Za temu su izmislili našu okolicu. Tako su došli i do rezultata da petroviski potok Pinka i zagorska
rijeka Bednja teču u Dunav – tako da pomoću naše najveće rijeke
nas spajaju ove vode.
U utorak smo organizirali izlet – pomoću Saveza Hrvata u Mađarskoj – u glavni grad, Budimpeštu. Pomoću glasogovornika Hrvata u
mađarskom parlamentu Miša Heppa smo dobili mogućnost posjetiti zgradu Parlamenta, a poslije smo bili gosti izdavačke kuće
Croatica. Uvečer smo uživali u fantastičnom programu ansambla
Lado u Palači umjetnosti. Srijeda je bila dan grada Sambotela, a
četvrtak dan spretnih ruku te opraštanje od škole. U četrvtak uvečer
poslije kulturnog programa počela je fešta koja je trajala skoro do
polnoći u plesu i pjevanju. U petak je goste čekao izlet u Austriju i
Kiseg, a u kasno popodne je došlo vrijeme rastanka u Petrovom
Selu. Kako svake godine, i ovom prilikom je bilo teško zbogom dati
našim prijateljima. Svi sudionici ovoga projekta su postali bogatiji u
doživljajima. Moramo biti zahvalni svim partnerima koji su podupirali naš projekt: Klik, SHM, Veleposlanstvo RH, Turistička udruga
Hrvata u Mađarskoj, Croatica d.o. o., Hrvatska Samouprava Petrovoga Sela i József Harangozó, rodom iz Petrovog Sela.
Edita Horvath-Pauković

Foto: Timea Horvat

ISKOLAI HÍREK
Kosarasok
Immár másfél éve, hogy útjára indult egy, az iskoláskorú gyermekek
mozgáskultúrájának fejlesztése céljából létrehozott szakkör, melyben a fő szempont a játékos, sokoldalú képzés, kiegészítve a kosárlabdajáték alapjaival. Kis táborunk népes létszámmal indult, nyári

Fotó: Szabó-Haklits Zsuzsanna

Hősök éve 1956 – 2016
A Vasi Múzeumbarát Egylet, az 56os Szövetség Vas Megyei Szervezete, az AGORA Savaria
Szombathelyi Kulturális Központ,
a Berzsenyi Dániel Könyvtár, a
Nemzeti Levéltár Vas Megyei
Levéltára és a Savaria Megyei
Hatókörű Városi Múzeum Hősök
éve 1956 – 2016 címmel a szombathelyi és a Szombathely járási
oktatási intézményeinek 4-4 fős
7-8. évfolyamos csapatai számára
Fotó: Dezső Vilmosné
vetélkedőt írt ki.
Az induló csapatoknak előzetes feladatként egy emlékhelyet kellett örökbe fogadniuk, relikviákat gyűjteniük vagy emlékeket rögzíteniük. A nyolc állomásból álló
történelmi sétán való részvétel feltétele volt az előzetes feladat teljesítése.
Bárdics Szabina, Handler Danica, Kelemen Patrícia és Handler
Márkó alkotta a szentpéterfai iskola csapatát. Ők fogadták örökbe
és írták meg a nemrégen felavatott Glóbusz, a szentpéterfaiak összetartozását jelképező emlékmű történetét, melynek 1956-hoz való
kötődése egyértelmű, hiszen akkor vándorolt ki a falu lakóinak
csaknem egyharmada.
A tanulók relikviákat gyűjtöttek, melyek között Ausztráliából
küldött levél, házasságkötésről szóló családi lap, megbízólevél és
abból az időből származó emléktárgyak szerepelnek.
Fotó: Dr. László Antal
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edzéseinket a sportpályán végezzük, rossz idő esetén pedig a kultúrház termében edzünk. A korosztály elég sokrétű, óvodás kortól a
8. osztályos tanulókig foglalkozunk gyerekekkel. Számos edzőmérkőzést játszottunk a Falco KC korosztályos csapataival, melyek méltón szolgálják a felkészülésünket, kihozzák a hibáinkat, de emellett
megmutatják az erősségeinket is, melyekre építhetünk a jövőben.
Az elmúlt héten három csapattal részt vettünk a Kosárlabda Diákolimpia Régiós B33-as rendezvényén is, ahol iskolánk színeiben versenyeztünk. A gyermekek számára új volt ez a „műfaj”, mivel itt a
megszokott 5-5 elleni egészpályás játék helyett 3-3 ellen félpályán
zajlik a küzdelem. Ennek ellenére bátor, elszánt játékkal vágtunk
bele a nálunk 2-3 évvel idősebbek elleni kosárlabdába, szépen
helytálltunk. Dicséret illeti a csapattagokat! Résztvevők: Paukovits
Hanna, Geosits Hanna, Pap Réka, Filipovits Dóra, Horváth Borbála,
Pataki Vivien, Barilovits Ádám, Skrapits Iván, Völgyi Levente.
A jövőt tekintve bízunk egy utánpótlás csapat kialakításában és
versenyeztetésében!
A közelgő ünnepeket tekintve kívánunk a péterfai kis kosaraspalánták nevében is Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Évet!
Szabó-Haklits Zsuzsanna és Rózsa Eszter Fanni
Fotó: Dr. László Antal

A harmadik előzetes feladatnak Dezső Vilmosné Teklits Piroska
néni 1956-ról szóló emlékezéseinek videofelvételével tettek eleget.
A történelmi séta nyolc szombathelyi helyszínhez kötődő,
különböző események felidézésére volt hivatott, melyek ismeretéről a séta végén a Berzsenyi Dániel Könyvtárban számítógépes feladatok megoldásával kellett számot adni a versenyzőknek.
A szentpéterfai tanulók a rangos csapatokból álló mezőnyben
kitűnően szerepelve a harmadik legjobb helyezést érték el. Felkészítő tanáruk Dezső Vilmosné pedagógus volt.
Dr. László Antal
Fotó: Timár Nikoletta
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VISTI ČUVARNICE – ÓVODAI HÍREK

A 2016/2017-es óvodai nevelési évet 30 gyermekkel kezdtük meg.
A kis – középső csoport létszáma 14 fő, a nagycsoportosoké 16 fő.
A nagycsoportba érkezett két új gyermek: Ivácson Vivien Szentpéterfáról és Mosolits Márkó Pinkamindszentről.
Az óvoda létszáma valószínűleg növekedni fog az év folyamán,
hiszen a beiratkozáskor 7 kisgyermeket jeleztek erre a nevelési évre.
Az ő felvételük folyamatos.
Óvodánk nevelési célja: a gyermekek élménygazdag környezetben az egyéni fejlődési ütemük figyelembevételével, koruknak
megfelelően iskolás életmódra érett, harmonikusan kibontakoztató, problémamegoldó személyiséggé váljanak.
Fontos feladat, hogy tartalmas és színes programokat biztosítsunk számukra, kihasználva a község adottságát, szűkebb és
tágabb környezetét. Ezért például részt vettünk a szüreti felvonuláson, a falunapon, ahol rövid műsorral kedveskedtünk az időseknek.
Advent első vasárnapján volt az óvodai adventi vásár, amit a
Szülői Szervezet és az óvónők együtt szerveztek. Az itt befolyt
összegből fejlesztőjátékok és udvari játékok kerülnek beszerzésre.
Decemberben óvodánkat ünnepi hangulat hatja át, hisz folyamatosan, ünnepről ünnepre készülődünk. Óvodás gyermekeinket
az idén is meglátogatta a Mikulás, amit lázas előkészületek előztek

meg. A gyerekek nagy örömmel tanulták a Mikulásnak az énekeket,
verseket, rajzoltak neki, és nagyon várták az érkezését. Természetesen legjobban arra voltak kíváncsiak, hogy mit rejt a Mikulás
zsákja a számukra.
De a Mikulás-nappal nem ér véget az ünneplés: máris itt az
advent, mellyel készülődünk a karácsonyra. Együtt meggyújtjuk az
adventi gyertyákat. Karácsonyváró dalokkal, versekkel, mesékkel
varázsoljuk elő a karácsony hangulatát. A karácsonyi ünnepségünket december 20-án tartjuk. A karácsonyra szánt ajándékokra az
anyagi támogatást köszönjük a Szülői Közösségnek, a Horvát
Nemzetiségi Önkormányzatnak és a motorosok közösségének.
Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk minden támogatónak, akik felajánlásukkal segítik óvodánk
közösségét.
Óvodánk (előzetes felmérés után) 2016. december 22-től 2017.
január 1-jéig zárva tart. Ebben az időszakban főzés sem lesz.
Szöveg és fotó: Németh Gáborné
Óvodánk összes dolgozója nevében kívánok
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT
és BOLDOG ÚJ ÉVET!

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
Az egyesület taglétszáma 2016-ban változott: néhányan kiléptek,
mások pártoló tagként segítenek, mert elköltöztek, megint mások
már nem érnek rá az önkéntes munkára. Ezért felhívjuk a fiatalok
figyelmét, hogy lépjenek be a szervezetünkbe – de csak akkor, ha
felelősséget éreznek a feladat iránt.
Május 14-én járási versenyen voltunk Vasalján, ahol a különböző
kategóriákban 5., illetve 2. helyezést értünk el. A hónap végén tisztelegtünk a hősök előtt. Elhunyt társainkért és családtagjainkért
mondott misén vettünk részt. Segítettünk a májusfa behozatalában, felállításában és a kitáncolásában.
Júniusban szemle(ellenőrzés) volt a szerházban, ahol mindent
rendben találtak a kirendelt hivatásos tűzoltók!

Eleget tettünk egy pinkovaci meghívásnak, ahol megmutathattuk, hogyan zajlik nálunk a kismotorfecskendő szerelése – az ő
modern eszközükkel! A két egyesület között erős barátság alakult ki.
Október 8-án volt Szombathelyen a „Minden láncszem számít”
rendezvénye, amelyen a megye összes tűzoltó egyesülete jelen
volt! Ezen az évenkénti programon nézőként is érdemes ott lenni.
Novemberben nagyobb tűzoltóautót sikerült szereznünk, amely
1000 literrel nagyobb tartállyal és összkerékmeghajtással rendelkezik. Mivel az autó nagyobb a réginél, a garázst át kell alakítanunk.
Pályázattal légzőkészüléket, acélpalackot, mentő- és védőkámzsát, valamint ásólapátot nyertünk. Decemberben várhatjuk a
kiszállítását.
2017. május 20-án tervezzük megünnepelni fennállásunk 120
éves évfordulóját.
Szöveg és fotó: Nagyné Skrapits Mónika
Minden kedves szentpéterfai lakosnak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet
kívánnak a helyi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai.

PENZIONERI – NYUGDÍJASOK
A Nyugdíjas Klub hírei

9

Maradjanak itt velünk!
Szeretet, tisztelet, hála, köszönet: ez ragyogott mindenki szemében,
aki az idős embereket várta, fogadta, köszöntötte Szentpéterfán,
november 13-án, a kultúrház alkalomhoz előkészített termében.
Érkeztek a hófehér hajú nagymamák, deres és tar fejű nagyapák,
hívta, várta őket a faluközösség, az elöljárók, a Vöröskereszt aktivistái az „Idősek napja” alkalmából.
Az ovisok horvát játékos népdalokat énekeltek, majd azzal köszöntek el a 70 év feletti tapsoló közönségüktől, hogy „maradjanak
itt velünk, jövőre újra eljövünk”.

Utolsó jelentkezésünk óta csaknem egy félév telt el, ennek történéseit szeretném röviden összefoglalni. Az éves „nagykirándulás” után
is folytatódott mozgalmas nyári életünk. Sokan közülünk vállalták a
köztereken kihelyezett virágok rendszeres öntözését, örömmel
sütöttünk a tájház építésénél tevékenykedők részére a tőlünk megszokott kelt tésztát, pogácsát. Néhány nagymama lelkesen várta
unokáik esküvőjét.
A faluház udvarán közös ebéddel és több civil szervezet műsorával ünnepelte meg községünk Szent István királynak, a kápolna
védőszentjének napját. Készültünk az 1956-os forradalom félszázados jubileumának megünneplésére, és vártuk haza az elszármazott
családtagokat, ismerősöket. Örömmel töltött el bennünket, hogy mi
is aktív részesei lehettünk az ünnepségnek. A szervezőbizottság
fontosnak tartotta és felkért minket, hogy énekeljünk két korabeli
dalt a műsoros délutánon. Szorgalmasan készültünk, és izgultunk,
hogy képesek leszünk-e a feladattal megbirkózni. Ilyen nagy létszámú közönség előtt még nem szerepeltünk. Elismeréssel és könnyes
szemekkel hallgatták énekünket, és tapssal jutalmazták fellépésünket az emberek. Jó volt érezni, hogy tartozunk egy közösséghez, a
falu közösségéhez, és fontosnak tartják működésünket.
2017-ben már 5 éves lesz a klubunk. A létszámunkat tartjuk,
újabb két taggal emelkedett is, Lantosné Kurcz Annuska és dr.
László Antal személyében. A főzőnapon köszöntöttük az új belépőket, amikor is közös ebédet szerveztünk erre a napra. Így most egy
aktív férfitagunk is van, aki egyben a falu tudósítója is a Vas Népe
szerkesztősége felé. Várakozással szervezzük 5 éves fennállásunk
megünneplését. Szeretettel várjuk az érdeklődőket és az új belépőket!
Mindenkinek boldog karácsonyt és békés, egészségben
gazdag új évet kíván a Nyugdíjas Klub minden tagja!
A klub tagjai nevében:
Henitsné Marianna

Az iskoláskorúak tamburazenekara azt hirdette az öregeknek,
hogy a nagy zenei örökség, amit rájuk hagyományoztak, nem fog
elveszni, megőrzik és majd ők is továbbadják a következő generációknak.
Skrapits Lajos horvát költő verseivel az iskola tanulói szavalóversenyeken is gyűjtöttek babérokat, a siker most sem maradt el, az
idősek nagy tapssal hálálkodtak az ifjú előadóknak csakúgy, mint a
horvát táncokat bemutató, népviseletbe öltözött lányoknak.
A színes műsor Kelemen Patrícia csodás énekhangján előadott
„Ha én rózsa volnék” című Bródy János-dal előadásával ért véget,
amelyet osztálytársa, Handler Márkó kísért gitáron.
Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester köszöntőjében valamennyi idős embernek szerető családi közösséget, jó szomszédokat
és barátokat, egészségben, boldogságban eltöltött éveket kívánt.
Hogya Ferencné, a Vöröskereszt szentpéterfai elnöke elmondta,
hogy az 1970-es évek elejétől minden esztendőben megünneplik
az időskorúakat. Jelenleg 93 hetven év feletti ember él a faluban –
minden tizedik lakos –, ebben az évben heten lépték túl ezt a
korhatárt. A rendezvényt évről évre a Vöröskereszt aktivistái készítik
elő és bonyolítják le, az anyagi hátteret az önkormányzat biztosítja.
A találkozókon minden évben a falu kulturális egyesületei – a
Ljubičica kórus, a Gradišće Horvát Kulturális Egyesület, a különböző
korosztályok tamburazenekarai, az óvodások és iskolások fellépései
biztosítanak színvonalas kikapcsolódást és jó hangulatú hátteret.
Szöveg és fotó: Dr. László Antal

10

2016 U KIPICI
Sastavila: Timea Horvat

2016 KÉPEKBEN

11

CRIKVENE VISTI

12
A leghosszabb advent

Idén a teljes négy hetét kihasználjuk az adventnek. „De miért?” – kérdezhetnénk Ábellel vagy Ábel után szabadon. Azért, mert 2016-ban
karácsony napja pont vasárnapra esik, az advent pedig a karácsonyt
(december 25-ét) megelőző négy vasárnapot felölelő időszak, így
idén már november 27-én adventet kezdtünk. Van, aki ennek örül,
lesz idő mindenre: bevásárolni, felkészülni, hangversenyezni, gyónni, betlehemezni, főzni stb. Az üzlettulajdonosok, kereskedők is boldogok, a kezüket dörzsölik, hogy eladhatnak mindent, lesz haszon,
mesés haszon…
Ennek kapcsán álljon itt egy történet két barátról, s arról, hogy
mire is figyeljünk így adventben keresztényként:
Egy bölcs indusnak volt egy olasz barátja, aki Milánóban lakott.
Indiában ismerkedtek össze, ahol az olasz férfi a családjával a szabadságát töltötte. Az indus idegenvezető volt, és elvitte a külföldi családot
az ország legérdekesebb részeire. A hálás milánói meghívta indus
barátját az otthonába. Figyelmességét meg akarta hálálni, ezért nem is
engedett addig, amíg az el nem fogadta a meghívást. Végre legyőzte
az utazástól való félelmét, repülőre szállt, és megérkezett Milánó repülőterére, Malapensára. Másnap a milánói városnézésre elkísérte vendégét. A járókelők felfigyeltek a csokoládészínű, fekete szakállú és sárga
turbános idegenre. Az olasz férfi büszkén sétált vele, hogy ilyen rendkívüli vendége van. A San Babila téren az indus hirtelen megállt, és így
szólt:
– Hallod-e te is, amit én hallok?
A milánói férfi összpontosította minden figyelmét és hallgatózott,
de a város zaján kívül semmit sem hallott.
– Itt a közelben van egy éneklő tücsök – folytatta a magabiztos
indus.
– Lehetetlen, te tévedsz – mondta a milánói ember, aki nem hallott
semmit, csak a város mormogó zaját. – Képzeld el a tücsköt Milánó központjában…!
– Szó sem lehet róla, hogy tévedek. Kifejezetten hallom a tücsök
dalát – szólt vissza az indus, és határozottan elindult, hogy a városi csenevész bokrok között megkeresse a tücsköt. Rövid idő után megmutatta
olasz barátjának az egyik ág végén meghúzódó kis állatot, aki csodálkozva nézte a két embert.
– Látod, igazam volt, amikor azt állítottam, hogy a közelben létezik
egy tücsök – mondotta az indus.
– Tényleg – válaszolt a milánói ember. – Nektek, indusoknak sokkal
élesebb a fületek, mint nekünk, fehéreknek…
– Most pedig te tévedsz – mosolygott a bölcs indus.
– Figyelj ide rám! – és kivett a zsebéből egy pénzdarabot. Mintha
véletlenül történne, leejtette a földre.
Azonnal legalább négy-öt személy visszafordult, hogy meglássák:
mi történt.
– Látod? – magyarázta az indus. – Ennek a kis pénzdarabnak alig
lehet hallani a csengését, közel sem olyan erősen, mint egy tücsök
dalát, mégis milyen sokan észrevették.

Tóth Fotó

Programok, események a közelmúltból
– Szeptember 25-én került sor az ünnepélyes leleplezésére
annak a földgömbnek, amit az amerikai New York-i Szent Péter és
Szent Pál Egyesület adományozott a plébániának s rajta keresztül a
község lakóinak az 1956-os szabadságharc 60. évfordulója kapcsán.
Még egyszer szeretném megköszönni az adományozókon túl mindazoknak a segítségét, munkáját, akik közreműködtek a különböző
munkafolyamatoknál és magán az ünnepségen. Szintén köszönet
azon fiataloknak és felnőtteknek, akik az alsó iskola udvarán segítettek az elmúlt időben.
– Szép, méltó és tartalmas folytatása volt az idei megemlékezéseknek a 8. osztályosok október 23-i műsora a kultúrházban.
– Október 8-án, szombaton délelőtt a ministránsok a község ki- és
bevezető útjai mentén az arra járók, elhaladók által eldobált mindenféle szemetet szedték össze egy országos mozgalom („72 óra
kompromisszumok nélkül”) keretében. Vigyázzuk és óvjuk tudatosabban környezetünket!
– Kivételesen Pornóapátiban volt október 16-án az idei bérmálás.
Három volt nyolcadik osztályos járult a bérmálás szentségéhez
Szentpéterfáról. Összesen 15 bérmálkozó fiatalunk volt a plébániánk
területéről. A szertartást Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek végezte.

Fotó: Dr. László Antal

Fotó: Dr. László Antal

– Mindenszentekkor és halottak napján híveink szép számban
vettek részt a szertartásokban. Fontos, hogy kellő hálával és tisztelettel gondoljunk elhunytjainkra, ápolva emléküket és imádkozva
értük. Köszönet azoknak is, akik a temetőt és környékét karbantartják, akár rendszeresen, akár alkalmanként. S azoknak is, akik rendeltetésszerűen igyekeznek használni a komposztálót, a koszorúégetőt, a kihelyezett szemeteseket.
– Községünk adott otthont az egyházmegye adventi családi lelki
napjának november 19-én, Szent Erzsébet ünnepén. Sajnos a kellő
beharangozás hiányában kevesekhez jutott el a családi nap híre. Itt
helyben sem volt mindenkinek egyértelmű, miről is van szó. Ennek
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EGYHÁZI HÍREK
Egyházmegyei lelki nap

ellenére 170-en jöttek el, kicsik és nagyok a különféle programokra.
Köszönet valamennyi segítőnknek, akik nélkül nem tudtunk volna
házigazdaként helytállni. Jó csapatépítőnek is bizonyult ez az alkalom.
– Idén is lehetőségük volt a gyerekeknek saját adventi koszorú
készítésére az egyházmegyei családi nap keretében. Rá egy hétre,
november 26-án, szombat este a szentmise keretében áldottuk meg
a kápolnába elhozott adventi koszorúkat. Köszönet valamennyi

segédkezőnek, együttműködőnek!
– Idén is be lehetett kapcsolódni az adventi lelki kalendárium
által a karácsonyra való lelki készülődésbe, figyelmességbe.
– Az adventi hangversenyre a kultúrházban került sor, november
27-én, advent 1. vasárnapján. Köszönet a közreműködő énekkaroknak, zenészeknek.
– December 3-án a zalai Tótszentmártonból érkezettek a kápolna előtti téren tartottak horvát-magyar nyelvű betlehemezést. Sok
érdeklődőt vonzott az esemény.
– A 6. osztályosok december 7-től járták a község házait a betlehemezéssel. Jó érzés a hagyományok ápolása, őrzése. Köszönet a
diákoknak, felkészítőjüknek és kísérőiknek!
– Szenteste 17 órakor lesz a kápolnában a szokásos Kisjézusvárás, amire szeretettel hívjuk a kicsiket, nagyokat egyaránt. Éjfélkor
pedig a nagytemplomban lesz az éjféli szentmise.
– Szeretném megköszönni még egyszer az egész éves munkáját valamennyi segítőnek, jó szándékú embernek, támogatónak,
közösségeinknek, az Egyházközségi Tanácsadó Testület képviselőinek és természetesen a közvetlen munkatársaimnak is. Isten fizesse
vissza sokszorosan fáradozásaikat, imáikat!
Valamennyi olvasónak tartalmas várakozást, nyitott füleket és
szívet kívánok, hogy meghalljuk, észrevegyük és befogadjuk karácsony igazi üzenetét.
Tamás atya

Foto: Dr. László Antal
„A boldog családok fontosak az egyháznak” – mondta Ferenc pápa,
és Császár István atya a szombathelyi egyházmegye kormányzója a
fenti idézet jegyében várta az idei egyházmegyei családi lelki nap
programjaira Szentpéterfára azokat a családokat szerte az egyházmegye településeiről, amelyek a hit erejével óhajtják családjuk életét
harmonikusabbá, boldogabbá tenni. A horvát nemzetiségű határ
menti kis falu kultúrháza, óvodája, iskolája és természetesen a
temploma is helyszíne volt a gyermekek és felnőttek tartalmas
együttlétének, elmélkedéseinek.
Bodorkós Imre atya, az egyházmegye családreferense a rendezvény koordinátoraként minden apró részletre kiterjedő figyelemmel
törekedett biztosítani, hogy a nap végén minden résztvevő – gyermek és felnőtt egyaránt – hitben, az összetartozás tudatában megerősödve térjen haza a család közösségébe. Álláspontja szerint a
hitből fakadó alapelvek, értékrendek és az összetartozás által generált szeretet a keresztény családokat átsegítik a létfenntartásból, a
gyermeknevelésből, a generációs konfliktusokból, a különböző
élethelyzetekből eredő nehézségeken.
Az egyházmegyék mintegy húsz évvel ezelőtt indították a családi lelki napok szervezését, évente más-más településen, de lényegében hasonló vagy azonos célzattal, melynek központi gondolata,
hogy „akik együtt imádkoznak, együtt is maradnak” (II. János Pál
pápa).
Lépj hátra, és próbálj Isten szemével tekinteni gyermekedre, a
házasságodra! Vajon ugyanazt látod, mint amikor testközelből éled
meg? Tudod-e gyermekedet tiszta szívvel szabadon engedni,
miközben követelményekkel, elvárásokkal korlátozod körbe? Képes
vagy-e társaddal a házasság lépcsőfokain úgy felkapaszkodni, hogy
a házassághoz fűzött egyéni álmok közössé válva teljesüljenek, és
közben ne okozzatok egymásnak sérüléseket.
Tamás Balázs közgazdász és felesége, Magdolna pedagógus
győri hatgyermekes házaspár rendhagyó módon saját gyermekeik
és 26 évi házaséletük bemutatásával próbált segítséget adni a kérdések útvesztőiben történő eligazodáshoz. Áldozatkészség, felelősségtudat, szeretet, bizalom és keresztény megbocsátás: Istenhez
eljutva ezek széppé teszik a küzdelmeket, a nehéz döntéseket, és
segítenek abban, hogy önmagunkra leljünk.
A családbemutatót követő kiscsoportos beszélgetésekben az
eltérő élethelyzetben lévő és egymást nem ismerő házaspárok
rendkívül nyitottan tárták fel a gyermeknevelési, házaséleti buktatóikat, és kiemelték a hit erejét, amelynek segítségével a nehézségeken úrrá tudtak lenni.
Dr. Martos Balázs Levente a Győri Hittudományi Főiskola tanulmányi prefektusa a keresztény irgalmasságot – mint a mindennapi
élet kihívásait, a megbocsátást, a másokkal való törődést, a karitatív
tevékenységet – a tékozló fiú története több változatának ismertetésével mutatta be. A helyrehozhatatlan hibát vétő embernek is kell
hogy helye legyen a világban, ahol otthon van benne, és ahol számára is biztosított az atyai irgalom.
Várhelyi Tamás atya és a szentpéterfai egyházközösség tagjai jó
házigazdaként igyekeztek minden logisztikai feladatot ellátni: a
programok színtereinek előkészítésében, a kellékek biztosításában
és nem utolsósorban a vendéglátásban nagyszerűen helytálltak.
A legapróbb gyermekek óvó nénik felügyelete mellett játszóházban voltak, a nagyobbak az iskolában adventi koszorúkat,
adventi naptárakat készítettek.
A rendezvény az Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe alkalmából
tartott szentmisével ért véget, melyet Császár István atya, egyházmegyei kormányzó celebrált.
A családi lelki nap egyben a Ferenc pápa által meghirdetett
irgalmasság szent évének egyházmegyei záróprogramja is volt.
Dr. László Antal
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KULTÚRA
A Ljubičica kórus hírei

A nyári szünet után az új évadot szeptember 11-én a szombathelyi
Szent Márton-templomban való szerepléssel kezdtük, ahol a vasárnap esti mise után (amelyen mi is részt vettünk) egyórás műsort
adtunk a Koprive zenekarral. 2012 adventjén már énekeltünk itt, és
idén a Szent Márton-év tiszteletére szervezett hangversenysorozatban újabb felkérést kaptunk Ince atyától. A műsorunkat a helyhez
és az alkalomhoz illő horvát és magyar dalokból állítottuk össze,
amelyek Jézusról, Szűz Máriáról és a békéről szóltak. Másodszor is
felemelő érzés volt Szombathely e szép és jelentős templomában
énekelni, amely a koncert kezdetére zsúfolásig megtelt. Ezt a tényt
Ince atya a zárszavában külön is kiemelte. A hallgatóság a műsorunk végén állva tapsolta meg a közös produkciónkat, s a jelenlévő
ismerős és ismeretlen emberek szeretettel gratuláltak: „Még sokáig
elhallgattuk volna a kórust és a zenekart. Szinte észrevétlenül elrepült az egy óra.” Egy véleményt idézve a Facebookról: „Szívből gratulálok a tegnap esti szereplésetekhez! Szívet melengető, léleksimogató volt. Köszönöm az élményt, amivel sokunkat megajándékoztatok!” És a jelenlévő „Göröcs” rövid, de velős mondata: „Piszok
jól énekeltetek.”
Szeptember 24-én, szombaton mi is ott voltunk, mint „KAMRA KÓRUS” a szüreti felvonuláson,
másnap, 25-én pedig a Koprive zenekarral karöltve
énekeltünk a Glóbuszt felavató ünnepségen.
Délután a rendezvénysátorbeli kultúrműsor egyik
fellépői voltunk, este pedig részt vettünk a
„Magyarország, szeretlek!” öröméneklésben, illetve
a tábortűzi „összetartásban”.
Október 16-án Peresznyére utaztunk. Az ottani
templomban mutatták be a Mirko Berlaković által
összeállított „Slavite Gospodina pjesmami” című
horvát egyházi énekeskönyvet, amelyből a fellépő
8 horvát kórus 2-2 önállóan kiválasztott dalt adott
elő. Tartalmas délután volt: sok szép éneket hallottunk és sok kedves ismerőssel találkoztunk.
Október 22-én kórusunk küldöttsége megtisztelte Szombathelyen a Djurdjica énekkar 20 éves
jubileumi rendezvényét, amely valódi baráti esemény volt.

November 27-én, advent első vasárnapján szerveztük meg hagyományos adventi hangversenyünket
a kultúrházban. A Ljubičica mellett idén vendégként a
felsőcsatári Rozmaring és a szombathelyi Szent
Cecília-kórusok léptek fel – több szentpéterfai származású taggal – alkalomhoz illő dalokat énekelve.
A fiatal tamburások is játszottak a műsorban, Filipovits Rajmund vezetésével szépen felkészültek a szereplésre. Annak is örültünk, hogy az idősebb zenészek
a minket kísérő csapatba is bevették néhányukat.
Hangulatos volt a délután azoknak, akik ott voltak.
Csak sajnos egyre kevesebb szentpéterfai tiszteli meg
a helybeli rendezvényeket, így az adventi hangversenyt is. Más településen élők irigylik az itteni mozgalmas, változatos lehetőségeket, a falubeliek immár
nagyobb részét viszont nem érdeklik a programok.
Igaza volt Tamás atyának a templomba járásról szóló
véleményével: 40%-os a részvétel… lassan mindenben. Éppen e passzivitás miatt különösen is köszönjük
a nem énekkaros asszonyoknak, hogy süteményt hoztak, segítve a vendéglátásunkat. És köszönjük Hogya
Ferinek és Jurasits Pistinek a – mindenkori – önzetlen
segítséget.
December 4-én többéves szünet után Szombathelyen ismét megrendezték a megyei horvát adventi
hangversenyt. A szalézi templomban fellépő 11 nemzetiségi kórus
között a Ljubičica is részt vett a kissé hosszúra sikeredett műsorban.
Számunkra az év a szereplések szempontjából december 10-én
Budapesten ért véget, ahol a XII. kerületben az ottani horvát esten
a táncosokkal, a tamburásokkal és a színjátszókkal együtt adtunk jó
hangulatú műsort, amely után baráti beszélgetés következett az
elszármazott péterfaiakkal.
Kocsis Jolán karvezető
Fotó: Dr. László Antal
A koncerthez immár harmadik éve társul a helyi óvodai szülői munkaközösség tagjai, a gyermekek és az óvónők kézműves munkáit
felvonultató adventi vásár. A remekbe készült adventi koszorúk,
karácsonyi csecsebecsék és sütemények vásárlói az óvoda karácsonyfája alá kerülő ajándékok anyagi hátteréhez járultak hozzá.
A Ljubičica kórus megköszöni a számára felajánlott 1%-okat.
Az összegek évről évre nagy segítséget nyújtanak abban, hogy a
céljainkat megvalósíthassuk.
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U kolo

dobili: mlade tancoše Kulturnoga umjetničkoga društva Kole
Nedelkovski iz Makedonije. To je folklorno društvo iz varoša Veles,
Foto: borcsaphoto
kadi su naši folkloraši gostovali lani na međunarodnom festivalu.
Polag nastupov u našoj županiji, na kraju tajdna su i u Petrovom
Teško je pisat u ove hladne zimske dane o litnji događaji, al što Selu predstavili publiki šaroliku makedonsku kulturu.
U septemberu smo na tri misti bili. 10-oga smo na poziv i na velićemo, nigdo mora napravit retrospektivu za glasnik. Ne pači, bar će
ku radost bivšega Petrovišćana Lajoša Filipovića u Zalabi, u Kávásu,
maru sunca zajt u sobu prik mojih misli.
Prvi vrući, litnji nastup smo u Sambotelu imali na tradicionalnom na targadbenom danu razveselili stanovnike sela. 17-oga smo
Hrvatskom danu, na glavnom trgu varoša. Kot svako lito, i ovput su skupa s drugimi manjinami svečevali Dan narodnosti u Sambotelu.
čudami došli, med njimi naravno i takovi, koji nimaju hrvatske kor- Naravno, vik nam je lipo tancat doma, pred domaćom publikom.
jene, ali simpatiziraju s našom kulturom. Do kraja miseca već nismo Tako je bilo i 25. septembera na prekrasnom svečevanju pod šatoimali nastupe, nošnje smo svlikli, i oblikli smo si svetačno rublje. rom kulturnoga doma. Po svetoj maši i po prikdavanju globusa od
Mladi iz našega folklornoga društva su odlučili da te si žitke skupa nas su svi čutili gizdavost, ta dobar osjećaj pripadnosti k zajednici,
povezat. Priča je klasična: kot u stari časi, muzikanti su zeli tancoške k velikoj familiji Petrovišćanov.
Zadnji nastup u 2016. litu
divičice. Rajmund Filipović je 9. juliuša
smo u Budimpešti imali, 10.
otpeljal pred oltar Doru Meršić, a 23. su
Fotó: Dr. László Antal
decembera. Po smrti Lajoša
Ester Šubić i Dušan Timar rekli edan
Škrapića zastupniki hrvatske
drugomu DA. Dragi mladi, budite srićni,
samouprave u XII. okrugu nisu
zdravi i veseli u skupnom žitku, i dilajte
zabili na ovu lipu tradiciju da
marljivo na tom da stim već mladih tanPetrovo Selo prik svojih društav
cošev i mužikašev budemo imali u
pozovu na njevu večer. Čez
društvu.
jačkov, igrokazov i tancov je
8. augustuša smo u Bük bili pozvani
malo selo u velikom varošu
da s našimi tanci i jačkami obogatimo
zopet dokazalo, da kulturni
Hrvatski dan, koji se svako lito organizižitak jednoga mista ne ovisi o
ra na dvoru kulturnoga doma. Moremo
broju stanovnikov, nego o duši,
reć da i simo ur nako idemo kot domon,
srcu i marljivom radu.
tolikrat smo ur bili gosti pri nji. U drugoj
aha
polovici agustuša smo drage goste

A Kultúrház (IKSZT) életéből
KÖNYVTÁR

Mesekuckó – Dičji kut – HRVATSKA KNJIŽNICA

Nyitvatartás – Radno vrime
Hétfő – Pondiljak
Kedd – Torak
Csütörtök – Četartak

15.30 – 18.00
15.00 – 18.00
16.00 – 19.00

IKSZT SZENTPÉTERFA KULTURNI DOM PETROVO SELO
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

14 év feletti diákok, gyesen lévők, nyugdíjasok 100 forint;
felnőttek 200 forint;
más településről érkezők 600 forint.

Nyitvatartás – Radno vrime
Hétfő – Pondiljak
Kedd – Torak
Szerda – Srida
Csütörtök – Četartak
Péntek – Petak

15.00 – 18.00
15.00 – 19.00
15.00 – 19.00
15.00 – 19.00
15.00 – 21.00

H-9799 Szentpéterfa – Petrovo Selo, Rákóczi u. 10.
Tel.: +36-30-19-09780 – e-mail: kultura@szentpeterfa.hu

Gyűjtsünk fényképeket és felvételeket!

KONDITEREM – SÓSZOBA
Szentpéterfa Községi Önkormányzat a használatáért díjat nem számít fel, azonban a szoba fenntartásához hozzájáruló adományokat
elfogad az alábbiak szerint, amelynek teljesítése helyben, becsületkassza útján történik.
0–14 éves korig ingyenes (az óvodások és az iskolások a nevelés és tanítás keretében is látogatják a sószobát),

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, a falu hivatalos weblapján a www.
szentpeterfa.hu címen, valamint a faluban kihelyezett hirdetőkön.
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Szent Mihály-hétvége Szentpéterfán

A mennyei hadak vezére ismét szent viadalra szólította a Pinka völgyi Szentpéterfa lakóit. Szent Mihály havának zárásaként kétnapos
fergeteges műsorkavalkád zaja verte fel a falut ölelő dombok hétvégi csendjét. A szeptemberi utolsó hétvége Szentpéterfán immár
hagyományosan ünnep jegyében zajlik. Ilyenkor az innen elszárma-

zottak is „hazatérnek” egy kis péterfai levegőt szívni, hazai ízeket
érezni, a rokonokat megölelni. A kétnapos programban hatalmas
volt a kínálat minden korosztálynak a vidámságból, a kikapcsolódásból, játékokból, táncból, mulatságból. Szombaton zajlott az
eredményes őszi betakarítás tüzes ünneplése, a szüreti felvonulás
síppal, dobbal s minden egyéb harsány és vidám eszközzel, amelyben hagyományosan vagy felvonulóként, vagy nézőként érintett
volt a falu teljes lakossága. Ámde előtte a Nyugati Szél Motoros
Egyesület vonultatta fel a fantasztikus motorkerékpár-csodákat, és a
vállalkozó kedvűek – persze utasként – élvezhették a kétkerekű
varázslatokon való száguldás izgalmait.

A karnevált idéző színes forgatagban láthattunk tiroli muzsikusokat és táncosokat, parádés járművével felvonult az „Aszalt
Szőlőkirálynő” a bájos udvarhölgyeivel; vándorútra kelt a „Kamra
Kórus”, valamint a „ZIZI LABOR és a Veresegyházi Asszonykórus”, illetve „TÁNCOLJATOK, KÜLÖNBEN DÜHBE JÖVÜNK!” csatakiáltással a
Vízilovak művészcsillagai. Ott volt a „Magyar Sörlabda Válogatott”, a
Napraforgófejes csoport és a Suli-járat a gyenge osztályzatokat
eltüntető varázslóval. Erre az alkalomra készült a Forma 1 látványos
fűnyíró-traktoros csapata, de parádézott az ovisok motoros és kerékpáros serege is. Szorosan mögöttük haladt az ovis szüretelő egység a szüretet megáldó Tamás atyával, akit elkísértek a miseborra
áhítozó házvezető asszonyok is. Nem felejthetjük ki a felvonuló
Nyugati Szél motorosait, a cserkészlányok és fiúk szerelvényét, a

madárijesztőket, de a látványos pantomim op-art csapatot sem.
A menetet a „Sört Tejelő Kis Tehén” (STKT) együttese kísérte, akik a
szomjazók megsegítésére gyakran húzogatták a kis tehén tőgyét.
A felvonulás biztonságára vízipisztolyokkal ügyelt a POLICE „Szolgálunk és védünk” gyermekcsapata.
A házak előtt főként butykosokban kínáltak „mi szem-szájnak
ingere”-dolgokat a felvonulók jóltartására, akiket aztán a többórás
„megfeszített vonulás”, tánc, móka-kacagás után a nagy rendezvénysátorban láttak vendégül. Itt készültek fel a következő attrakcióra, a szüreti bálra, ahol a helyi CHUNGAM és a Horvátországból
érkezett LATINO zenekar hajnalig szolgáltatta a talpalávalót.
Vasárnap a kissé kialvatlan későn ébredőknek igyekezniük kellett, hogy a 10 órakor kezdődő szentmiséről ne késsenek el. Az áhitat után a nagyvilágba szakadt, Szentpéterfáról elszármazott emberek
összetartozását jelképező földgömböt szentelték fel a falu kápolnája
előtt, és megemlékeztek 1956 hazai és szentpéterfai eseményeiről.
Ünnepi beszédében V. Németh Zsolt államtitkár hangsúlyozta, hogy
a mai magyar szabadság és demokrácia 1956-ban gyökerezik. Az
akkor történtek okán sokan kényszerültek elhagyni családjukat,
hazájukat, de az akkor történtek teremtették meg az alapjait annak
is, hogy ma a hazatérőkkel együtt mondhatunk köszönetet 1956
hőseinek, akik rövid időre ugyan, de a világtörténet középpontjába
állították azt a Magyarországot, amely a térképen aprócska helyet
foglal el, de a szívünket teljesen kitölti.

Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester asszony Szentpéterfa
lakosainak összetartását, a fenntartások nélküli összetartozás érzésének erejét jelenítette meg, amikor arról beszélt, hogy a falu lakosságának egyharmada – fiataljai – 1956-ban emigráltak, és most ők,
valamint leszármazottaik ragaszkodtak ahhoz, hogy szülőfalujuk-
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ban emlékmű álljon, amely a világba szakadt szentpéterfaiak összetartozását jelképezi. Szentpéterfa lakossága – beleértve a távolba
szakadtakat is – a nehéz évek során, akárcsak napjainkban, megőrizte és vigyázza méltóságát, hazaszeretetét, vallásosságát és horvát identitását.

A polgármester asszony az ünnepi alkalmat megragadva ismertette a képviselő-testület döntését, mely szerint az idei „Szentpéterfáért” kitüntető elismerésben Steve Geositsot részesítették a szentpéterfai gyökerekkel rendelkező családok családfáinak kutatásáért
és a kutatási eredmények internetes közzétételéért, mellyel az utókor számára felbecsülhetetlen értéket adott át. Az általa 2009-ben
létrehozott Facebook-csoport jelenleg 1200 szentpéterfai tagot
számlál a világ minden tájáról.
„Az emlékmű – egy bronzból megformázott földgömb – az
összetartozás szimbóluma a kivándorolt és az itthon maradt szentpéterfaiak számára, valamint kapocs a múlt és a jövő generációi

között” – fogalmazott Kurcz Ferenc, a szobrot adományozó New York-i Szent Péter és Pál Kulturális
Egyesület elnöke. Az emléktáblán megjelenített
címer Magyarország, Horvátország, Szlavónia és
Dalmácia egyesített címere, mely hű szimbóluma,
kétségtelen bizonyítéka horvát eredetünknek.
Kurcz Ferenc annak a reményének adott hangot,
hogy a továbbiakban is részesei lehetnek Szentpéterfa dinamikus fejlődésének.
Délután a fennkölt ünnepi hangulatot felváltotta a vidámság. A közös ebédhez a nótaszót a
Koprive zenekar szolgáltatta. Az azt követő színes
kultúrműsorban szerepeltek a helyi ovis és iskolás
gyerekek, frenetikus táncot mutatott be a Gradišće
tánccsoport, horvát és magyar dalokat énekelt a
Ljubičica kórus, a helyi színjátszó kör, valamint a
nyugdíjasok egyesülete.

A HIT–ÉLET–KULTÚRA programját a Szentpéterfai Hírmondó ez
alkalomra készült kiadványa, valamint a Péterfai mozaikok (1968–
2016) című kalendárium bemutatása színesítette tovább. A Hírmondó az 1956-os események és következményeik összefoglalásával
megrázó képest fest azokról a szentpéterfaiakról, akik a meghurcoltatásaikat képtelenek voltak tovább tűrni, vagy a történtek sodrában kiállásuk miatt számolhattak üldöztetésükkel, és kilátástalannak tűnő helyzetükben az emigrációt választották.
A Petrovski Mozaiki – Petrovo Selo u kalendari (1968. – 2016.)
hatalmas gyűjtőmunka eredménye. A csaknem 50 esztendőt felölelő krónika Szentpéterfa lakóinak története képekben, tanulmányokban, tudósításokban, versekben bemutatva. Mindkét kiadvány a
készítők, gyűjtők, szerkesztők Szentpéterfa és az itt élők iránti szeretetéről, elkötelezettségéről tesz mélyreható tanúbizonyságot.
Mintegy keretbe foglalta a kultúrházi bemutatót az a szombathelyi T. Takács Tibor alkotóművész által készített mozaikkép-együttes, amely a horvát kisebbségi önkormányzat jövőbeli tervei szerint
a nagytemplom felé vezető út mentén felállítandó kálvária stációit
fogja ékesíteni.
Ugyanitt korabeli filmkockákkal és vetített képekkel emlékeztek
meg a szervezők a rendszerváltást követő határnyitásról, melyet
Eberau akkori polgármestere és Skrapits László, Szentpéterfa akkori
tanácselnöke készített elő.
Az est és a kétnapos „tusa” valamennyi résztvevő győzelmével, a
hagyománnyá váló közös öröménekléssel és a „Magyarország, szeretlek!” mozgalomhoz csatlakozó „Szentpéterfa, szeretlek”! örömtűzzel, valamint a magyar, a horvát és a székely himnusz közös eléneklésével zárult.
Szöveg és fotó: Dr. László Antal
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ZDRAVLJE – EGÉSZSÉG
Egészség = egyensúly

„Nem ott nagyobb a tisztaság, ahol sokat sepregetnek, hanem ott, ahol
keveset szemetelnek!”
A köztisztaságra vonatkozó aforizmát az egészség területére
értelmezve: nem ott egészségesebbek az emberek, ahol sokakat
sikeresen gyógyítanak, hanem ott, ahol kevesen betegszenek meg.
Hogyan maradhatunk egészségesek felgyorsult világunkban, ahol
minden érzékszervünket túlterhelik az ingerküszöböt meghaladó
effektusok? Ezek között ezerszámra találhatók az egészségmegőrzés
érdekében hatásosan, látványosan és meggyőzően ajánlott technikák, készülékek, készítmények, termékek, amelyek hátterében az
anyagi haszonszerzés a fő motiváció. Talán érdemes ezeket fenntartásokkal olvasni vagy elfogadni.
A háziorvos ajánlása egy a sok közül, annyiban azonban mégis
más, hogy az ajánlás személyes, mert ismeri azokat, akiket meg akar
szólítani, és a megszólítottak is pontosan tudhatják, hogy a javaslatok, intelmek célzottan érkeznek, és haszna csak azok részére lesz
belőle, akik komolyan veszik javaslatait.
Életminőségünket Szentpéterfán sem pusztán a rendelkezésre
álló anyagi javak mennyisége és minősége határozza meg. Döntő az
is, hogy mennyire vagyunk harmóniában környezetünkkel, el tudjuk-e érni céljainkat, ismerjük-e a lelkünket feltöltő energiák forrásait,
képesek vagyunk-e önmagunkat és a számunkra fontos embereket
szeretni, az elénk tornyosuló problémákat megoldani.
Ezek az alapok a testi és a lelki egészség folyamatos fenntartásában – és nem nehéz belátni, hogy elsősorban vagy csaknem kizárólagosan – rajtunk múlik a felsoroltak milyensége.
Rendkívül fontos, hogy elkerüljük, vagy ahol ez nem lehetséges
csökkentsük az egészségünket veszélyeztető környezeti hatásokat,
kockázati tényezőket. Mit is tehetünk ennek érdekében?
Testünk fizikai egyensúlyban tartásának elengedhetetlen kelléke
a kiegyensúlyozott étrend, a mozgás által elégetett és bevitt energia egyensúlya, a fizikai terhelés és a pihenés arányossága, illetve a
regenerálódáshoz szükséges kikapcsolódás és alvás.
Lelki egyensúlyunkat karbantartja, ha rendezett környezetet alakítunk ki magunk körül, ha harmonikus a családi életünk, nyitottak
vagyunk a közösség felé, ha jó időbeosztással, kapkodásmentesen
élünk, kerüljük a stresszt kiváltó helyzeteket, és a felmerülő problé-

Együtt (l)enni jó! És hasznos is!
November 5-én, szombaton délelőtt nagy volt a sürgés-forgás
Szentpéterfán, a Pinka söröző előtti téren. A 4. Főzőnapnak titulált
rendezvény előkészületei indultak gőzerővel: sátorállítás – délutánra esőt ígért a meteorológia –, üstházak, grillező, pecsenye- és
kalácssütő eszközök előkészítése, felállítása.
A négy évvel ezelőtt hagyományteremtés szándékával a Pinka
söröző vezetője, Gaál Krisztina által kezdeményezett rendezvény
évről évre egyre több embert mozgat meg: mondhatni, valamilyen
módon majd’ az egész falu részt vesz benne. Bekapcsolódott a
szervezésbe a Szentpéterfáért Alapítvány, a Szentpéterfa Községi

mákat – legyenek azok munkahelyi, közösségi vagy családi gondok
– higgadtan, körültekintően tudjuk megoldani. Ha békességben
vagyunk önmagunkkal és hitünkkel.
Megtörténhet azonban, hogy bármennyire igyekszünk a fizikai
és pszichés egyensúly fenntartása érdekében mindent elkövetni,
anélkül, hogy észrevennénk, olyan elváltozások indulnak meg szervezetünkben, amelyek fokozatosan, lappangó módon kikezdik az
egészségünket. A legnagyobb probléma, hogy amikor érzékeljük,
hogy nincs minden rendben, gyakran nagyon nehezen megállítható vagy visszafordíthatatlan már a folyamat. A betegség testi vagy
lelki egyensúly megbomlására figyelmeztető jelzés. Mit tehetünk
még, hogy az elkerülni óhajtott baj ne keresztezze utunkat?
Vegyük igénybe az egészségügy által kínált szolgáltatásokat.
A védőoltások feltalálásuk óta sok százmilló ember életét mentették
meg, fontosságuk napjainkban sem megkérdőjelezhető. Szinte kockázatmentesen segítik elkerülni a megbetegedéseket, a súlyos szövődmények kialakulását.
A szűrővizsgálatok a betegségek megelőzésében, korai felismerésében nélkülözhetetlen szerepet töltenek be.
A szív- és érrendszeri betegségeknek kitett személyeknél évente
tanácsos vércukor- és vérzsírmérést végezni. Akik cukorbetegséggel
veszélyeztetettek, háromhavonta ajánlott konzultációra menni és
vércukorvizsgálatot végezni.
Évente indokolt tüdőszűrésre járni, valamint a hallásunkat, látásunkat megvizsgáltatni.
Minimum kétévente keressék meg a háziorvost fizikális vizsgálat,
szív- és érrendszeri rizikófelmérés, szájüregi szűrés céljából. Hasonló
időközönként szükséges a vesebetegség szempontjából nagy kockázatú személyek vesefunkció, vizelet- és érvizsgálata, valamint a
felnőttkorúaknál a melldaganat és az urológiai vizsgálat. Tanácsos a
25–65 év közötti nőknek háromévente méhnyakrákvizsgálatot
végeztetni.
Egy megjegyzés: amióta itt praktizálok, sokan haltak meg csupán amiatt, hogy elhanyagolták saját egészségük megóvását.
Ne csak akkor menjünk orvoshoz, amikor már kóros tüneteink
vannak. Minél hamarabb felismerjük a betegséget, annál biztosabb
a gyógyulás – de a legjobb, ha a megelőzési lehetőségek közös
kihasználásával meg sem betegszünk. Ebben óhajtok az Önök megbízható partnere lenni.
Az Önök háziorvosa: Dr. László Eszter

Önkormányzat, a Szentpéterfai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat,
a helyi tűzoltó egyesület, a sportkör és a házigazda Gaál Krisztina
a Pinka sörözővel. A rendezvénynek két osztrák támogatója is volt,
akik a szomszédos Eberauból érkeztek, és gyakran megfordulnak a
szentpéterfai rendezvényeken. Mindemellett sok-sok aktivista készít
elő, süt, főz, terít, szolgál fel. Százszám készül a palacsinta, rotyog az
üstben a pörkölt, sül a pecsenye, a grillcsirke, készül a kürtőskalács.
Természetes, hogy ilyen volumenű rendezvény Szentpéterfán nem
eshet meg a gyermekek nélkül, akik a délelőttöt kézműves
foglalkozással töltötték, hogy aztán délben farkaséhesen essenek
neki a finomságoknak. A terített asztalnál jelképes áron jutott a
finom falatokhoz a nagyszámú – az együttlétnek, a találkozásnak
örvendező – faluközösség. A rendezvény haszna csakúgy, mint az
esti CHUNGHAM-buli bevétele – mint eddig minden évben – az
óvodai, iskolai szülői közösség és a sportegyesület céljait segít megvalósítani.
Szöveg és fotó: Dr. László Antal

Köszönetnyilvánítás
Őszinte köszönetet mondok mindenkinek, aki a 4. Főzőnap
lebonyolításában segített: sátrat épített, sütött-főzött, felszolgált, foglalkozást vezetett, motoroztatott, este a bálban zenélt,
illetve vásárlóként, bálozóként avagy belépőt küldve állt a Pinka
söröző rendezvénye mellé.
Gaál Kriszti

BOŽIĆ – KARÁCSONY
Élő betlehemi jászol
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Jézusváró iskolás műsor

Advent második vasárnapjának előestéjén pásztortüzek gyúltak
Szentpéterfa főterén a kápolna előtt, a szentpéterfaiak összetartozását jelképező emlékmű szomszédságában. Jézus születésének
korszakát idéző jelmezekbe öltözött pásztorok, betlehemi polgárok
csoportosultak a deszkaistálló körül, amelyben a menekülő Mária és
József talált nyugalmat.

Nem sokkal érkezésük után gyermeksírás adta hírül nemcsak a
pásztoroknak, hanem a népes szentpéterfai közönségnek, hogy
megszületett a kisded, akit aztán a kórus horvát és magyar nyelven
gyönyörűen előadott karácsonyi énekekkel, Máriát és Jézust
köszöntő kórusművekkel üdvözölt. A jászolban fekvő újszülött elé
járultak a pásztorok, és megérkezett a betlehemi csillag által vezérelt három napkeleti bölcs, a három király: Gáspár, Menyhért és
Boldizsár.
Nem érkeztek üres kézzel, hiszen Gáspár aranyat, Menyhért tömjént, Boldizsár pedig gyógyírt – mirhát – hozott Jézusnak ajándékba.
A műsor befejeztével a közönségnek is lehetősége nyílt a betlehemi istálló jászlában a kis Jézust megtekinteni, Máriával és Józseffel, a pásztorokkal és az énekesekkel fényképezkedni, miközben a
vendég előadókat és a közönséget a helyi aktivisták invitálták egy
kis beszélgetésre, forró teával és forralt borral.
Az Élő betlehemi jászol előadói a Muramenti Horvátok Egyesülete és a Tótszentmártoni Kulturális Egyesület tagjai voltak, akik a
Szentpéterfai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat mint testvérszervezet meghívására érkeztek ezzel a nagy sikert aratott előadással
hozzánk.
A műsor 4 évvel ezelőtt Tótszentmártonban debütált, és a helybéliek már akkor kikövetelték, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel ismételjék meg az előadást, melyre mintegy hatszáz néző volt
kíváncsi. Azóta Zala megye több településén szerepeltek, és mindenhol elismerést váltott ki a produkció. A szentpéterfai előadást az
Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatta.
Dr. László Antal

Az adventi koszorú fényes csillaga, a negyedik gyertya lángja is fellobbant. A megtisztulás, a várakozás heteinek vége, a keresztény
világ ünnepelheti a Megváltó, Jézus születését. Ünnepre gyűlt össze
a kultúrházat zsúfolásig megtöltő közönség Szentpéterfán. Immár
hagyomány, hogy advent utolsó vasárnapján az iskolások adnak
karácsonyi műsort, és a nagy érdeklődés arra mutat, hogy a korábbi előadásokkal a karácsony, a szeretet, a család ünnepi varázsát
sikerült a színpadon megjeleníteni.

A környező falvakból is érkeztek nézők,
akik erre az előadásra
voltak kíváncsiak.
A felvezető tamburazenekarral kísért
karácsonyi énekeket
követően egy mesetörténetet jelenítettek
meg a 4. és az 5. osztályos gyerekek. Gerda és Kay históriája a jóság és a gonoszság örök küzdelmét varázsolta a színpadra, látványelemekkel tarkítottan. Az eseménysorból
fokozatosan bontakozott ki a karácsony, a megváltó születésének
üzenete: az emberek múlhatatlan igénye a békességre, a szeretetre,
az egymással való törődésre. A békességre, amely a létezés alapfeltétele, a szeretetre, amely örömmel ajándékozza meg azokat is, akik
azt nem tudják viszonozni. A szeretetre, amely nem fogy el soha, és
minél többet pazarolnak belőle, annál gazdagabb annak viszonzása. A gyertyafényes karácsonyfa-formációval záruló műsort vastaps követte, az iskola Szentpéterfán ismét remekelt. A szívekben
keletkezett melegséget, karácsonyi hangulatot a forralt boros, süteményes beszélgetéssel sikerült még meghittebbé tenni. Talán sikerült az ünnepi hangulatból mindenkinek annyit hazavinni, mint
ahogy az a műsor felvezetőjében elhangzott: „Jusson cseppnyi karácsony az év minden napjára!”
Szöveg és fotó: Dr. László Antal

MOZAIK
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Iszak Péter

Téli gondolatok
Fagyos szellő simogat, ismét a tél telepszik ránk.
hideg csókkal riogat, így némítja szánk.
Hulló hópelyhek varázsával dermeszt a múló idő,
s elsúgja fura imájával, hogy szíve vágya egyre nő.
A világ dermedten áll vigyázzban, parancsokat kérve,
de álmainkban nincs semmi, mely valamit érne.
Elfelejtett szívek-lelkek, megbánt haragos mondatok,
itt az idő most, hát szeressetek: ez a parancsotok.
Lelkekbe pecsételve törvényt alkot a nagy király,
tettek érző szép reménye, felejts el mindent, ami fáj.
Fagyos szellő simogat, így vigyázza földjét,
mosolya hoz most nyugalmat s a megbocsájtás erejét.
Lelkekbe láncolja az érintések bizsergető hatalmát:
most tegyétek, most éljétek a holnap minden igaz szavát!

IKSZT SZENTPÉTERFA – KULTURNI DOM PETROVO SELO
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
H-9799 Szentpéterfa – Petrovo Selo Rákóczi u. 10.
Tel.: +36-30-1909780 kultura@szentpeterfa.hu
DECEMBER 24. SZOMBAT – SOBOTA
A Szentpéterfáért Alapítvány kuratóriuma idén is szeretettel vár mindenkit
december 24-én, az éjféli szentmise után, a szokásos,
meghitt karácsonyi összejövetelre a kultúrház előtti jászolhoz.
I ovo lito Vas srdačno čekamo 24. decembera za polnoćnicom k Betlehemu
na zakipljeno vino i na malo druženje.
DECEMBER 25. VASÁRNAP – NEDILJA 15.00 KULTÚRHÁZ KISTEREM
Karácsonyi Buli
Chungam – IronCats Neorockabilly Trio
A Szentpéterfai Sportegyesület szervezésében.
JANUÁR 15. VASÁRNAP – NEDILJA 15.00 KULTÚRHÁZ NAGYTEREM
Monsieur Claude i njegove kćere
– kazališna grupa Dugava Pinkovac.
FEBRUÁR 11. SZOMBAT – SOBOTA – KULTÚRHÁZ
Alapítványi bál
Zene: Pinka Band, Pinkica
www.szentpeterfa.hu www.facebook.com/szentpeterfa/

Márton napi időjós
Hogyha Márton napján a lúd
meg- megcsúszik a jégen,
fekete lesz a karácsony,
nem lesz hideg a télen,
Márton napi pecsenyének
áldozd hát fel a libát,
nem csúszkál aztán a jégen,
s nem csinál több galibát.
Pecsenyére új vörös bort
igyál, pajtás, eleget!
Arra azért jól vigyázz,
hogy ne fejjel törd a jeget!

Márton napján, ha tűz a nap,
s a lúdnak van melege,
karácsonykor az embernek
lesz a fagyból elege.
Ezért, pajtás, hát a lúdnak
mutasd meg a kemencét,
Márton napi vacsorának
tálalj fel lúdpecsenyét!
Bendőbe a libasültre
önts újborból eleget,
s igyál, amíg nagybőgőnek
nem nézed a kék eget!

Dr. László Antal

Gáspár, Menyhért, Boldizsár
Gáspár, Menyhért és Boldizsár,
Napkeleti bölcs király.
Három király keres, kutat,
És egy csillag mutat utat.
S mert az útról le nem tértek,
Estig Betlehembe értek,
Hol egy kicsi istállóban
Kisded sír egy kis jászolban:
Feje felett glória,
Ő a Mária fia.

Három király hátán iszák,
Vajon mit rejt a hátizsák?
Gáspár ajándéka fényes,
Menyhértének füstje édes,
Boldizsáré pedig hódít,
Csaknem alélásig bódít,
A három bölcs ajándéka
Arany, tömjén és a mirha:
Mind királyi adomány,
Ápol, gyógyít valahány.

Ott a kicsi istállóban,
Az aprócska kis jászolban
A három bölcs kinek hódol?
Kinek jutott ennyi jóból?
Az Istennek szent fia Ő,
Kit rég vártak, hogy csak eljő,
S megváltja majd a bűnöket,
Mit gyarló ember elkövet.
Itt járt a három király:
Gáspár, Menyhért, Boldizsár.
Dr. László Antal
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