List Hrvatske samouprave – A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat lapja
XXIV. lito 3. broj – Oktobar 2017.
XXIV. évfolyam 3. szám – 2017. Október

Szentpéterfa a Második katonai
felmérés (1806–1869) térképén
Petrovo Selo na mapi Druge
vojne izmjere (1806–1869)

2

HIŽA VRIDNOSTI
POŠTOVANI ŠTITELJI, DRAGI PETROVIŠĆANI!

TISZTELT OLVASÓK, KEDVES SZENTPÉTERFAIAK!

Godišće dan tomu da smo jesenski broj Petroviskoga glasnika
posvetili 1956-toj revoluciji i dogadjanjem toga vrimena. Prošlo je
jedno lito, jesen je ovde i mi zopet svečujemo. Čudamin je želja
bila da bude jedno misto u selu, kadi moremo pokazat selskim ljudem i gostom sve one vridnosti, koje su naši stari očuvali današnjim generacijam. Hiža vridnosti se zato nariktala da svi budu vidli,
kako su naše majke i didi živili na sridini 20. stoljeća. Pokidob da
smo čuda staroga materijala sabrali u našem malom muzeju, smo
si mislili, da ćemo i prik ovih novin pokazat jedan dil našega
duhovnoga i kulturnoga bogatstva iz starih vrimen. Ufamo se da
ćete uživat u Hiži vridnosti i u ovom izvanrednom broju
Petroviskoga glasnika.
Hrvatska samouprava Petrovoga Sela

Egy évvel ezelőtt is a Szentpéterfai hírmondó különkiadását tartották a kezükben, az 1965-os események évfordulója és a
Glóbusz átadása alkalmából. A mostani őszi számunk is különkiadás, mivel átadásra kerül a sokak által várt helytörténeti gyűjtemény, amely az Értékek háza nevet kapta. Nem csak a fél évszázaddal ezelőtt használt tárgyi értékeket szeretnénk bemutatni,
hanem az újság hasábjain keresztül olyan szellemi és kulturális
örökséget, amely reményeink szerint felkelti az olvasók érdeklődését.
Kellemes időtöltést kívánunk mind az Értékek házában, mind
pedig legújabb kiadványunk lapozgatása közben.
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa

Szentpéterfán 2017. október 1-jén avatják fel az Értékek házát.
Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester asszony alább közölt beszéde az átadási ünnepségen hangzik majd el.

Tisztelt meghívott vendégeink, kedves szentpéterfaiak!
„Szállnék most újra! Magasra, előre életem nyarából, mint a madár,
még egyszer, vissza, csak egy kis időre, ahol gyerekkorom tavasza
vár!”
Úgy gondolom, Nabi Hazri azerbajdzsáni költő által megfogalmazott
óhaj a mai napon sokunk számára valóra válik. Hiszen vannak még
közöttünk, akiket az itt kialakított ház atmoszférája a szülői házba,
sokunkat a nagymama, nagypapa házába repít vissza, újra átélve az
otthon melegét, az ott tapasztalt szeretetet, a meghitt családi kört, ami
az akkori szegénység ellenére is szép és egyben fájdalmas érzéseket
ébreszt fel bennünk. Kötelességünk a múltnak ezen részét megismertetni, megszerettetni mai fiataljainkkal és az utókorral egyaránt.
Kurcz Ferenccel, a New York-i Szent Péter és Pál Kulturális
Egyesület elnökével folytatott beszélgetés adta meg annak lehetőségét,
hogy egy régóta dédelgetett álmunk valóra válhasson. Feri azzal a
kéréssel állt elő, hogy az Amerikában élő honfitársaink egy glóbusszal
szeretnének emléket állítani nemzeti hovatartozásuknak, ezzel is
hangsúlyozva az összetartozás fontosságát. Eszmecserénk során
tovább szövögettük vágyainkat, mikor felmerült egy esetleges tájjellegű ház kialakításának ötlete, ahová reményeink szerint még összegyűjtésre kerülhetnének azok a bútorok, használati eszközök, melyek
az 1900-as évek elejét jellemezték.
Ennek eredeményeképpen a New York-i Szent Péter és Pál Egyesület 40.000 dollárt adományozott Szentpéterfának „az értékek háza”
kialakítására. Hálásan köszönjük hazaszeretetük ilyen módon való
megnyilvánulását.
Fontosnak tartom megemlíteni Joe Teklits nevét is, aki egész idő
alatt szeretettel övezett figyelemmel kísérte az itt végbemenő változásokat, nyugtázva azt, hogy a New York-i egyesület által juttatott anyagi támogatás jó helyre került.
Hihetetlen, de igaz, hogy ez a nagylelkű adomány nem lett volna
elég a ház befejezéséhez, hiszen a falak szigetelésétől kezdve a tető

cseréjéig mindenhez hozzá kellett nyúlnunk, hogy egy érték- és időtálló épületet kaphassunk végezetül. De hála Istennek jött plusz segítség. Ezért szeretnék köszönetet mondani Ják polgármesterének,
Szemes Istvánnak és ifjabb Szemes Istvánnak, hogy a KÜÉSZ alkalmazottait és közmunkásait rendelkezésünkre bocsátotta, ezzel jelentős
megtakarítást tudhattunk magunknak a tájház költségvetéséből. Úgy
gondolom, hogy együttműködésünk a falvak közötti összetartás kiemelkedő példája.
Köszönet illeti Szentpéterfa szülöttjét, Dezső Györgyöt, aki mindvégig koordinálta a folyamatban lévő munkálatokat és szinte napi
rendszerességgel végezte el a műszaki ellenőri feladatokat.
Köszönetet szeretnék mondani az értéktár bizottság tagjainak:
Tamás atyának és Filipovits Imrének az egyházközség részéről,
Filipovits Róbertnek az alapítvány részéről, Timárné Skrapits Annának a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részéről, valamint Skrapits
Lászlónak, falunk értékei állandó gyűjtőjének, akikkel rendszeresen
üléseztünk és egyetértésben határoztuk meg az előttünk álló feladatokat a sikeres eredmény elérése érdekében.
Egy-egy beruházás az önkormányzati hivatal dolgozóira nézve is jelentős
többletmunkával jár, szívből köszönjük
hozzáállásukat.
A helyi vállalkozók, a nyugdíjas
szakemberek és a lakosság segítsége
nélkül sem tudtuk volna megvalósítani
elképzeléseinket, hiszen a régi cserép
leszedésétől kezdve a kivitelezés során
számtalan alkalommal számíthattunk
segítségükre. Munkájukkal, az Önök
által féltve őrzött kincsek (bútorok, eszközök, használati tárgyak) átadásával
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a falu lakossága hitének gyakorlását segíti. A templom és a kápolna
ügyeit mindvégig szívén viselte, ennek elismeréseként egyházközségi
elnök lett. Ezen feladatait áldozatosan és mindig töretlenül végzi.
Fennmaradó szabadidejében 1990 óta a Vas Megyei Vesebetegek
elnöke, és valamennyi vesebeteg támogatója.
A tájház arculata a gyűjtő- és felújító munkájának, az utóbbi
hónapokban az itt töltött napjainak köszönhetően alakulhatott ki.
Ezt az életművet példás édesapaként és nagyapaként, támogató társsal
az oldalán valósította meg, amely példát átörökítette gyermekeire is.

mindvégig mellettünk voltak, lehetővé tették a mai nap ünneppé válásának lehetőségét.
Végül, de nem utolsó sorban köszönetet szeretnék mondani a
Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Főosztályának, hiszen
1,5 millió forintra tettünk szert a hungarikum-pályázat útján. Ebből az
összegből a mai rendezvényünk és a későbbi események nélkülözhetetlen kellékeit pótolhattuk: beszerzésre került digitalizált gyűjteményünk megjelenítésére egy projektor, egy hangosító berendezés és 2
melegítőgomba. Ez utóbbiak között szeptember végi rendezvényeink
komfortját biztosítják.
Az itt felsoroltak mindennél jobban bizonyítják, hogy a mai napon
átadásra kerülő értékek házát összetartozás házának is hívhatnánk,
hiszen sok lelkes szereplő tette hozzá szívét, lelkét, akik felismerték,
hogy ezáltal hatalmas értéket adhatnak át az utókor számára.

Tisztelt Egybegyűltek!

Skrapits László

Szentpéterfa jó hírének alapja az itt élő közösség. Úgy gondolom,
hogy egyre inkább becsben kell tartania azokat az embereket, aki
hajtóerői, lelkesítői a helyi történéseknek, hiszen ebben a rohanó
világban mindenkinek az ideje a legdrágább. Ennek ellenére – hála
Istennek – évről évre újabb és újabb embereket illet az elismerés
áldozatos munkájukért, amit a falunkért, az itt élő emberekért tesznek.
A Szentpéterfa Községi Önkormányzat által a mai napon adományozott Szentpéterfáért kitüntetés életműdíjként is értelmezhető.

1948. június 24-én született szintén nagycsaládban, 2. gyermekként.
Az általános iskola elvégzése után a mezőgazdasági technikumban
végzett, majd a helyi termelőszövetkezetben dolgozott. Tanácselnöksége idején már felismerte az értékek megörökítésének szükségességét, hiszen időt nem kímélve valamennyi szentpéterfai házat
lefényképezett, mivel a jelent meg kellett örökíteni, mert holnap az
már a múlt. Fáradhatatlan gyűjtőmunkájának köszönhetően a
gyűjteményét felhasználva készülhetett el a helyi Horvát Nemzeti
Önkormányzat gondozásában tavaly megjelent Petroviski Mozaiki,
amely az 1968 - 2016 között a Hrvatski kalendari Szentpéterfát bemutató cikkeit fogta csokorba közel ötven év terjedelemben. Régi
térképeket gyűjtött, a Szentpéterfa Községéért Alapítvány elnöke volt.
A helyi színjátszók aktív tagja ma is, mert a komoly feladatok mellett
tudni kell nevetni is.
Rég dédelgetett álma volt a tájház. Több évtizede gyűjtötte azokat
az eszközöket és berendezési tárgyakat, amelyek méltó helyüket egy
tájházban nyerhették el, így az amerikai támogatásnak köszönhetően
az értékek háza megálmodásától a befejező munkákig töretlen
lelkesedéssel dolgozott.
Akárcsak Filipovits Imre, ő is példás édesapaként és nagyapaként,
támogató társsal az oldalán valósította meg az életművét.
Mindkettőjüknek köszönettel tartozunk, mert nélkülük és életművük nélkül szegényebbek lennénk.

TISZTELT VELÜNK ÜNNEPLŐ KÖZÖSSÉG!
Filipovits Imre
1951. október 27-én született 5. gyermekként, 18 évesen veszítette el
az édesanyját, így korán meg kellett tanulnia felelősségteljesen gondolkodni. Bár 34 évesen súlyos beteg lett, de az akaratereje és a hite
soha nem hagyta el, így a mai napig is tevékeny tagja a
közösségünknek: önkormányzati képviselő volt két cikluson keresztül,
majd a Szentpéterfa Községért Alapítvány kuratóriumi tagja, a színjátszó társulat aktív színjátszója volt. Édesapja példáját követve eleinte
vele együtt, majd egyedül lett sekrestyés, a helyi plébános munkáját
segítve a szentpéterfaiakat a születésüktől a halálukig kíséri, mindezt
mindvégig felebaráti szeretetből. A mindennapi templomi jelenlétével

Szabó Magda soraival zárom beszédemet, mert szerintem tökéletesen
kifejezi a mai rendezvényünk fő gondolatát és szellemiségét:
„Emlékezz mindenre, aminek örültél, ami jó volt, emlékezz arra,
amit érted tettek, a nehéz órákra, amelyek szerencsésen elmúltak, és azokra, akik segítettek abban, hogy elmúljanak.
Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak.
Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes,
igazmondó és önfeláldozó. Felejtsd el, ha félsz! Felejtsd el, ha
gonosz indulataid vannak! Emlékezz arra, hogy mi a jó, és sose
felejtsd el, hogy csak jót szabad tenned, ártanod soha.”
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MUZEJ – MÚZEUM
Jandračeva hiža u etno selu u Sambotelu – Szentpéterfai ház a Vasi Skanzenban

Staru Jandračevu hižu (kraj XVIII. st. – početak XIX. st.), koja je na
„Djuri Londonu” stala, 1976. lita je kupil Direktorat muzejov Željezne županije za 25.500 forintov od Ferenca Szoldatitsa. Hižu su raspravili i skupa s pohištvom odnesli u Sambotel, kadi su ju iznanovič uzidali u etnološkom selu. Škanzen se 1973. lita otprl, i od nidob i prik
petroviskoga stana moru ljudi upoznat prošlost.

A XVIII. sz. végén – XIX. sz. elején épített házat, amely az úgynevezett Gyuri Londonon állt, 1967-ben vásárolta meg a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága Szoldatits Ferenctől 25 500 forintért. A házat
elemeire szedték, és a berendezési tárgyakkal együtt Szombathelyre
szállították. Itt újból felépítették a kialakítás alatt lévő múzeumfaluban. A Vasi Skanzen 1973-as megnyitása óta a szentpéterfai házon
keresztül is megismerhetik az érdeklődők a múltat.

Ferenc Szoldatits i Maria Haklits pred hižom

Jandračeva hiža danas u muzeju

Soba

Kuhnja

Komora

ŠKOLA – ISKOLA

1952. Kocsis Endre iskolaigazgató és családja
(A kép jobb oldalán kockás ruhában Kocsis Jolán látható)

U liti, kad su slamu mlatili, dica su morala slamu gazit.
Da jim ne bude dugo, vako su odgovarali jedan drugomu:
– Gri, gri sunašce, daj mi zlatu
palicu!
– Što ćeš s zlaton palicon?
– Konja ću si pasti.
– Ki ćeš si ga pasti?
– Na Panini vrati.
– Što Pana dila?
– Rizance suče.
– Komu je suče?
– Koscen je suče.
– Ki su ti kosci?
– Lečicu kosu.
– Ki je ta lečica?
– Golubi su ju pozobali.
– Ki su ti golubi?
– Po tarnjicu skaču.
– Ki je to tarnjice?
– Sikirica je posikla.
– Ki je ta sikirica?

– Kovač ju je raskoval.
– Ki je ta kovač?
– Danas je u slami, zutra je u
jami, pozutri je vani!

Brojalica:
Jedan, dva, tri,
skubli su se tri fratri,
na crikveni vrati.
Jedan veli du-du,
ti imaš ženu bludu.
Muž joj projde ripu kopat,
žena projde v krčmu lokat.
Dica joj se plaču,
po kominu skaču,
u mliko si kruh maču.
Ici-pici, što ćeš ti reč, ti si vani!
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CRIKVA
1936. április 26-án iskolánkban megalakult hivatalosan a Szent Péter
és Szent Margitról elnevezett „Szívgárda Ifjúsági Egyesület”. Az ünnepélyes tagfelvételt
és zászlószentelési szertartást a pinkakertesi helyettes-plébános végezte."
(Németh János naplójából)

EGYHÁZ
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Nagytemplom – Velika crikva
Ják nemzetségének fia, István 1221-ben a szentgotthárdi
cisztercita apátságban szerzetessé lett, és a pornói apátság
kegyuraságát a szentgotthárdi apátságnak ajándékozta.
Erről az adományozásról II. András (1205–1235) okmányt
készíttetett, amelyet az Országos Levéltárban őriznek
„Pinkavölgyi Okmány”-ként. Ez az okmány említi, hogy a
Ják felé vezető út mellett áll: „Ecclesia Sancti Petri”, a
Szent Péterről elnevezett templom. A hagyomány szerint
ez a templom volt egyike azon templomoknak, amelyeket
Szent István király parancsára építettek. Ez a templom is
áldozatul esett a tatárjárás pusztításának. A mai szentpéterfai templom felépítése az Ellerbach család nevéhez
fűződik. Nagy Lajos király (1342–1382) 1369-ben a
monyorókeréki uradalmat Ellerbach Konrád fiának
adományozta. Ő valószínűleg 1380 tájékán építette fel a
mai szentélyt és a sekrestyét. Mintegy száz évvel később
Ellerbach Berthold átépítette, kibővítette a XIV. századi
templomot, de tornyot nem épített hozzá. A szentély

Parler-i hálóboltozattal, a hajó sík festett mennyezettel
készült el. Az ablakok mérműves gótikus ablakok. A szentélyben a déli oldalon két szegmentíves ülőfülke, az északi oldalon gazdagon tagozott tabernákulum (pastoforium)
nyert elhelyezést. A hálóboltozat záróköveiben a
következő címerek láthatóak: az első Ellerbach Bertholdé,
a donátoré, a második a lendvai Széchi Borbáláé, aki a
donátor felesége, majd a Kanizsai család, a Szentgyörgyi
és a Bazini család címerei következnek.
Az 1688. évi Kazó-féle Canonica Visitatio eléggé
romosnak találta a templomot. A hagyomány szerint –
amelyet megerősített az 1981. évi feltárás – 1735-ben a
templom leégett, csak a gótikus szentély kerámiája és a
sekrestye vészelte át a tűzvészt. A hajó mennyezete és a
tetőszerkezet teljesen leégett. A tűzvészt követő újjáépítéskor a hajót barokk boltozattal látták el, kialakították
a kórust, és a templomhoz tornyot építettek. A szentély
padlója alá kripta készült. A barokk oltárokat és egyéb
berendezést Ausztriából kapta a templom. Kornfeind
Vince plébános idejében, 1877-ben az oltárokat és a többi
berendezési tárgyakat renoválták. 1980-tól a következő
felújítások készültek el: a tetőszerkezet teljes cseréje,
elektromos munkák, külső renoválás, padozat cseréje,
oltárok restaurálása, új orgona építése.
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CRIKVA
Farnik Jožef Mikišić

Gospodin farnik Jožef Mikišić
(József Mikisits) rodio se je 18.
januara 1916. u Northamptonu
(USA). Svoje ditinstvo je dijelom
prebavio u rodnom selu svojih
roditeljev, u Petrovom Selu. Sridnje
škole pohadjao je u Kisegu i Juri,
kadi je bio jedan od najboljih školarov. Po završetku teologije 22.
juna 1941. zaredjen je za svećenika.
Najprije službovao je u Ugarskoj, a od 1943. do konca boja bio
je vojnički duhovnik u Medjimurju
i na istočnoj fronti. Po boju došla je
njegova fara Hrvatski Jandrof pod
Čehoslovačku, gdje je bio dvoja
lita zaprt u tamnici (kopao je uran),
jer je pokazao jednom biguncu kade se more sigurnu u Austriju
prikprojti. Konačno je pogrišno otpušćen iz tamnice. Zato se on nije
vrnuo u Hrvatski Jandrof po glavnoj ulici, niti je išao u farof nego u
crikvu, kade je na orgulja igrao i izjačio Te Deum, prije nego se
shranio kod crikvenjaka. Povida se, da su ga seoski ljudi spasili na ta
način, da su mu omogućili big u Austriju kroz oblok stana. Kašnje je
došao kroz željezni zastor (firhang) po svoju majku u Petrovo Selo, i
otprimio ju je u Austriju.
Od ljeta 1955. početo službovao je po različiti fara Gradišća u
Austriji – tako u Pajngrtu, Kalištrofu, Bandolu, Svetom Martinu,
Hrvatskom Cikljinu, Novoj Gori, Kitzladenu i konačno u Jabingu.
Blizu Jabinga je 4. februara 1973. na tragičan način umro u prometnoj
nesrići. Množina ljudi na njegovom sprohodu 9. februara, gdje je došlo
oko 70 duhovnikov iz svih krajin Gradišća, ja najbolji dokaz kako su
ga svi ljubili i cijenili.
Jožef Mikisić je prevadjao na hrvatsko latinske liurgične tekste i
pjesme, jačke. On je govorio već jezikov i znao baratati perom i
perom, što nam kažu njegovi članki u glasniku, Hrvatski novina, i u
naši kalendari Gradišće. Bio je izvrstan prodikač i predavač. Pokojni
farnik bio je izvanredno zabavljiv človik. Iskao je uvijek kontakt s
ljudi i ljubio je biti u društvu. Bio je strastven kartaš, a u društvu je
rado pjevao naše hrvatske jačke.
Kantori, ki su s njim imali posla potvrdjuju, da (slično bratu
Ferencu) bio je vrlo muzikalan.
On je imao svoje človičje slabosti i pogriške, protiv kih se borio kot
i svi drugi ljudi. Na drugu stran je bio dobrotivan, kad je bilo potribno,
na pomoć pripravan. Na koncu se mora reći, da je njegova lična tragika nažalost bila ta, da svoje velike sposobnosti nije mogao čisto iskoristiti i razviti.
Franjo Ostović

Grob farnika u Jabingu (Austrija)
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KULTÚRA
A kellemes hangú Frank Mikisits énekel
A gazdag szentpéterfai zenei hagyományok egyik legnevesebb alakja
Frank Mikisits, aki az Egyesült Államokban lett ismert, majd az internet megjelenésével, az egész világon keresett egyedülálló életműve,
megmaradt felvételei.
Szülei az Egyesült Államokba, Northamptonba vándoroltak ki az
1910-es években, itt született Ferenc 1918-ban. Két évvel később a
család visszaköltözött Szentpéterfára, hogy földet vegyenek és gazdálkodjanak. Elmondása szerint mindig énekeltek gyermekkorukban.
Tizennyolc éves korában visszatért Amerikába dolgozni és hogy megtarthassa az amerikai állampolgárságát.
Bethlehemben élt, ahol a Bethlehem Steel acélgyártó vállalatnál
dolgozott, majd szolgált az amerikai hadseregben is.
Ahogy visszatért a civil életbe, egyre több helyről érkezett felkérés
különböző rendezvényekre, bankettokra, bálokra, ahol Tóth János és
zenekara kísérte.

Kezdetben a magyar nyelvet is
sokat kellett gyakorolnia, hiszen
otthon horvátul beszéltek, ezért tanulnia kellett a dalokat magyarul is.
A 60-as évek közepétől a 70-es
évek végéig 10 lemezt adott ki, amelyeken kedvenc dalait, nótáit rögzítették Amerikában élő magyar zenészekkel. A felvételek egyedülállóak, és rengeteg magyarnak, magyar
zenét kedvelőnek okoztak nagy-nagy
örömet.
1960-tól 1992-ig minden vasárnap vezette az allentowni WHOL
rádión a „Magyar órát”, amely a környéken élő magyar zenét kedvelő
hallgatóknak volt a biztos pont, ha hallani akarták az otthoni nótákat.
1999-ben, nyolcvan éves korában hunyt el otthonában Nazarethben.
Ahogy megfogalmazta egy interjúban: „Nagy öröm volt látni az
embereket, ahogy énekelnek és táncolnak a
zenénkre. Ne feledjétek a régi dalokat, mindegyik
gyönyörű!”

TATRA Records gondozásában
megjelent albumok:
TM 501 Mikisits Ferenc – Régi magyar
nóta csokorja
TM 502 Mikisits Ferenc – Áldott
Karácsonyt
TM 503 Mikisits Ferenc – Magyar emlékek
TM 504 Mikisits Ferenc – Kellemes
hangulatban
TM 505 Mikisits Ferenc – Vidám esték
TM 506 Mikisits Ferenc – Magyarnóta
egyveleg
TM 507 Mikisits Ferenc – Kívánatra
TM 508 Mikisits Ferenc – A régi napok
TM 509 Mikisits Ferenc – Álom, álom
TM 510 Mikisits Ferenc – Tiszaparti
kisfaluban
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KULTURA
Hrvatsko kulturno društvo Gradišće
1952. – 2017.

1952. lita, ne dugo po svitskom boju, u Petrovom Selu se na inicijativu nekadašnjeg direktora Endre Kočiša formirala folklorna grupa, predak današnjega kulturnoga društva Gradišće. Polig toga da se lipo
zabavljaju, glavni cilj im je bil pokazat stare tance, jačke i igrokaze
koje su se od starijih naučili. Na početku su na repertoaru imali nek
ugarske tance, a prve korake im je pokazala školnikovica Jolanka
Gerenčer, žena direktora. Ne dugo po tom su počeli sabirat i petroviske
svadbene korake, običaje, i spravili je skupa u koreografiju. Muzikant
kulturne grupe je od početka dugo lit bil Ignac Barilović.

Énekes trió: Handler András, Harangozó György, Kohuth József

Zenészek: Skrapits László, Barilovits Ignác, Pataki Simon

Od 1957. lita novi peljač društva je nastal pravi Petrovišćan i Hrvat,
Augustin Škrapić. On je skupa s koreografom Antunom Kričkovićem
začel sistematski sabirat i učit hrvatske korake i tance, kad je u dobi
uvidil, da si mi moramo pokazat drugim sve što su naši stari na nas
ostavili.

Táncos fiúk, Barilovits Ignác harmonikás

Táncos lányok

Színjátszók (A bor c. színdarab – 1952.)

Mladi školnik iz Gare Antun Karagić je od 1960. lita stal na čelu
grupe, i s njegovim predznanjem iz rodnoga sela, sve već su se mladi
obrnuli k folkloru, učili nove tance, išli na turneje i festivale po orsagu.
Šandor Kovač je kot novi peljač od 1970. lita zel za dužnost, da
pokaže svim Hrvatima i Mađarima u orsagu kako su talentirani mladi
Petroviščani, kako čuvaju svoju kulturu. Došli su i prvi rezultati, kad
su s folklornih festivalov došli domon s medaljama.
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KULTURA

tancov. Broj nastupov se povekšal, ali zbog financijskih
poteškočov malo je bilo dugih putovanjov, s vekšega se
išlo na edan dan.
Od 1994. lita grupu pelja Petar Škrapić, sin Gustija
Škrapića, prvoga čelnika društva. U poslu mu je čudakrat
pomagal kot i ocu, danas jur pokojni profesor Kričković.
Prema civilnom zakonu, društvo se registriralo na sudu
1998. lita, i odnidob se službeno naziva Hrvatsko
kulturno društvo Gradišće. Petar vodi i školsu folklornu
grupu, pa se ufamo da ćemo mlađe generacije pridobit za
ov lipi kulturni način življenja, kojega društvo jur 65 lit
čuva. Danas kompletni tamburaški orkestar sprohađa tancoše i na proba i na nastupi.
Énekes trió: Timár Ferenc, Harangozó György, Kovács Sándor
Čuda lit je bil aktivni tancoš društva
Janoš Nemet, zato su ga i izbrali za novu
vođu od 1975. do 1978. lita. Turneje su
bile sve gušće, čudakrat su išli u
Budimpeštu pokazat bogatu kulturu
Gradišćanskih Hrvatov.
Od 1978. prvi človik grupe je nastal
talentirani tancoš Viktor Kohuth. Pod
njegovim peljanjem su se začele turneje i
nastupi u okolnim orsagima, u tadašnjoj
Jugoslaviji, Čehoslovačkoj i u Austriji.
Društvo, i s njima cilo Petrovo Selo se
pokazalo na televiziji u naticanju ,,Tko što
zna”. Od 1985. lita se grupa zove Kulturno
društvo Gradišće. 1986. lita uzrijalo je
sađe posla, kad su mladi na državnom
naticanju došli do zlatne medalje. Doklje
je Viktor u vojski bil Imri Kapitar je vodil
tancoše. Toni Merõtei je 1978. lita prikzel
peljanje muzikantov i sprohađal čuda
generacijov.
Zoltan Kurcz je od 1989. lita stal na
čelu društva. Proširivale su se veze s
drugimi grupami, naučilo se čuda novih

1975. Nemzetiségi nap a kultúrház udvarán

Sastavio je Andrija Handler
pomoću diplomskog rada Timeje Horvat

Vegyeskar Söptei Lászlóné Zsuzsa vezetésével
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A NAGY TŰZVÉSZ

1929. szeptember 25-én leégett 52 ház és sok melléképület.
A tragédia nagyságára jellemző, hogy a tengeren túl is hír volt a
szentpéterfai tűzvész.
A Brooklyn Daily Eagle 1929. szeptember 27-i száma így ír:
„Szentpéterfa község 1670 lakosa közül körülbelül 1000 ember vált
nincstelenné és hajléktalanná a tűz miatt.
Az egyetlen áldozat egy 5 éves kislány volt, akiről szülei megfeledkeztek, hogy a házban alszik, miközben mentették a javaikat. Húsz
tűzoltó is sérüléseket szenvedett.
A határátlépési megszorítások ellenére az osztrák oldalról és a tíz
mérföld távolságra lévő magyar falvakból is siettek segíteni a tűzoltók.
A lángokat a viharos erejű szél is táplálta, alig meghagyva épen két
épületet a felsőfaluban, elpusztítva az egész éves terményt, jószágot,
valamint a lakosok értékeit, berendezési tárgyait. 200.000 dollárra
rúghat a kár értéke.”
A The Pittsburgh Press 1929. szeptember 27-i száma pedig így
fogalmaz: „Budapest, Magyarország, szeptember 27. – Több, mint
száz ház semmisült meg lángolva tegnap Szent-Pet-Erfa községben,
Steinmanger közelében.
Egy asszony és két gyermek égett halálra. A vizet két mérföldről
kellett hozni.” Közel 90 éve sem volt másképp a hírekkel, a médiával,
a szenzációval, mint manapság.
A tragédiák, katasztrófák hírértékkel bírnak, azonban a valóságtartalom újságonként már eltérő.

II. VILÁGHÁBORÚ
Az 1945. december 7-ei The Morning Call cikke – „...Levél a northamptoni nő haláláról Magyarországon, akit egy katona lőtt le.

Tragikus hírt kapott a northamptoni rokonság Grabarits Máriáról,
akit a levél szerint lelőtt egy orosz katona nagyszombat éjszakáján
Szentpéterfán, Vas megyében, Magyarországon. A levél a lány apjától,
Stephen Grabaritstól érkezett felesége bátyjához, Joseph Subitshoz a
Washington Ave. 953. szám alá, amelyben ez áll: Azért írok nektek,
hogy elmondjam bánatunkat. Lányunkat, Máriát három lövéssel megölte egy orosz katona nagyszombat éjszakáján. Húsvéthétfőn bátyámat, Ignácot egy akna ölte meg. Én és a fiam, István megástuk a sírt
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és temetési szertartás nélkül eltemettük őket. Mária és Ignác bátyámat
egy sírban temettük el.
Joseph Subits elmondása szerint a Grabarits család 1922-ben érkezett Northamptonba, és a lányuk Mária 1926-ban született. Northamptonba járt iskolába. A család a válság ideje alatt visszatért Szentpéterfára és már nem tért vissza Amerikába.
John S. Kurtz, az amerikai hadsereg őrmestere, aki Németországban szolgál, megerősítette a lövöldözést feleségének, Bettynek, aki
John Grabarits lánya, a meggyilkolt lány édesapjának a testvére. Kurtz
őrmester leírta, hogy Szentpéterfán volt látogatóban, és így hallott a
tragédiáról.”

Nemesmedves védjegye, a T-34-es szovjet harckocsi, amely hirdeti az
ország felszabadulását a Vörös Hadsereg által.

A háború végnapjai Szentpéterfán
A történelmet a győztesek írják, halljuk sokszor a mondást. Igaz ez a
mi esetünkben is, hiszen Magyarország felszabadításának napja
vagy a felszabadulás ünnepe a Magyar Népköztársaság állami
ünnepe volt 1950-től 1989-ig. Az ünnepnap április 4-ére esett, mivel
az akkori hivatalos álláspont szerint 1945-ben ezen a napon hagyta
el Magyarország területét Nemesmedvesnél az utolsó német katona az előrenyomuló szovjet csapatok elől visszavonulva. Ennek
cáfolata egy tanulmány, amely állítja, hogy falunk volt az utolsó
csata helyszíne Magyarországon a II. világháborúban.
...Térjünk át a magyarországi harcok befejezéseire: hadtörténészeink egy része sajnos csak az orosz nyelvet ismerte. Fordítgattak
ugyan számukra a különböző német nyelven megjelent hadosztálytörténetekből, melyek már kb. 30 esztendeje megtalálhatók a Hadtörténeti Könyvtárban. (Ott vannak szépen sorjára rakva.) Azonban

nem lapoztak túl az általános összefoglalók után, ahol teljes részleteiben megtalálható a hadosztálytörténetben, hogy mi történt Szentpéterfa községben a Pinka-folyótól nyugatra fekvő területen. A német
zászlóalj 1945. április 12-én az éjjeli órákban az oroszok gyűrűjébe
került. Nehéz harcok árán tudtak csak nyugat felé kitörni, melynek időpontja 1945. április 13-a 2 óra 30 perc volt. Még azt is leírja a hadosztály parancsnoka, „hogy ez volt a német Wermacht utolsó egysége,
utolsó zászlóalja, amelyik a magyar területet elhagyta". Ezért állapítottam meg, hogy sem a harcok kezdete 1944. szeptember 23-án, sem
pedig az 1945. április 4-i vég sem volt igaz...
Részlet Zielbauer György: A 3. magyar hadsereg megalakulása és
harcai 1944. október 6-ig című előadásából. – Halmágyi Pál szerk.:
Honvéd emléknap Makón 1994. A Makói Múzeum Füzetei 80.
(Makó, 1995.)
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KASTÉLY

A szentpéterfai legendák szerves része a erdei kastély, amely hamar
felépült, majd sajnos ugyanilyen gyorsan el is tűnt.
1940-ben kezdték építeni azért, mert a monyorókeréki a rossz statikai állapota már szinte lakhatatlanná vált. 1944 nyarán lett kész a

minden igényt kielégítő, modern vadászkastély: árammal, telefonnal,
központi fűtéssel, hatvan helyiséggel. Soha nem laktak benne az
Erdődy család tagjai...
Két 30 méter mély kút is tartozott hozzá, amelyeknek a kiásásakor
a kútásó mester életét vesztette. Az elkészült épület déli teraszát úgy tervezték,
hogy a mögötte lévő másfél kilométer
hosszú réten, kaszálón az akkori ezres
dámállomány legelt, és ez a teraszról
szépen látható volt.
Amikor a front a háború idején ideért,
először a németek vették be magukat az
épületbe, aztán az oroszok, és ami mozdítható volt, elhordták. 1949-ig – amíg nem
államosították – az volt a terv, hogy szanatórium lesz belőle, a határsáv és a határzár
létrejöttével azonban ez a szándék meghiúsult.
Az épület tégláiból építették fel aztán a
nyírvári majort, az istállókat és a lakásokat,
a berendezési tárgyakat pedig széthordták.
A kastélyt gyorsabban bontották szét, mint
ahogy felépült...
Az egykori uradalmi erdészek közlése
alapján lejegyezte
Dezső Vilmos

SPORT
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Subits Lajos
Szentpéterfa, 1924. február 9. – Szombathely, 2002. április 24. – Posztja: középhátvéd,
Klubjai: Szombathelyi Haladás (1943–1944, 1945), Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (1946–1947),
Gázművek, majd a névváltozás után Szikra Gázművek (1947–1953), Szegedi Haladás (1954–1955),
Ikarus (1956–1957).
Sikerei: élvonalbeli játékos Szombathelyen és Szegeden
Edzőként: Ikarus, Gázművek, Kőbányai Tűzálló, majd Szegedi EOL (1969–1970), Royal Club Sportif Vervietois (1971–1973),
Association Sportive la Jeunesse d'Esch (1975–1978), Football Club Avenir Beggen (szaktanácsadó, 1985–1986).
Sikerei: luxemburgi bajnok (1976, 1977, 1986), országos kupagyőztes (1976).

A Gázművek MTE sportarchívumában találkozhatunk a következő képpel, amely igazi sportritkaság. A kép a Népstadionban rendezett legelső
labdarúgó mérkőzés után, 1953 májusában készült. A háttérben látható a még épülő Népstadion főépülete és a lelátó. Az Aranycsapat ellenfele
az akkoriban az NB II. északi csoportjában szereplő Gázművek MTE volt, Subits Lajossal a soraiban. Az eredmény 11:1. Hidegkuti négy, Puskás
három, Palotás kettő, Kocsis és Czibor egy-egy gólt lőtt, míg a szépítő találat Mohácsi nevéhez fűződik a másik oldalról.
követően két esztendeig (1956-ban és
1957-ben) az Ikarus labdarúgója volt,
majd – 1958 és 1969 között – edző lett
különböző csapatoknál: Ikarus, Gázművek, Kőbánya, Szegedi EOL. Közben a Testnevelési Főiskolán edzőiszaktanácsadói diplomát szerzett.
1971-ben feleségével turistaként
Belgiumba ment. Kint maradt. Verderben telepedtek le.
Budapest Kinizsi – Szegedi Haladás 3:2 (0:2)
A helység egy textilipari központ
Subits Lajos (3. balról)
volt. Nem kellett állást keresgélnie,
Balról jobbra haladva: Subits Lajos,
Jelenet a szegedi kapu előtt.
mert a város első ligás együttesének, a
Barilovits Ferenc (Barčičev), Sákovits János
Népstadion 60 ezer néző.
Royal Club Sportif Vervietois vezető(Jandrin), Teklits József
sége azonnal alkalmazta a csapat edzőjé- nyelvérzékével (a horváton kívül beszélt
(Šandorov), Kurcz Ferenc (Cuka Franci), Geosits
nek. Három évig dirigálta eredményesen magyarul, szerbül, franciául és németül) hamar
Lajos (Ferkičin), Subits István, Skrapits János
a csapatot. Ekkor egy labdarúgó maga- kontaktust tudott velük teremteni.
(Jivica Lukačev), Kovács János (Kuancov),
Több idényben csapatával – mint luxemzinban megjelent a luxemburgi AsszociSkrapits „Hanzi”, Hoffmann
ation Sportíve la Jeunesse d'Esch labda- burgi bajnok – kitűnő ellenfelekkel (Bayern
(vendégjátékos Szombathelyről).
rúgócsapat vezetőségének pályázata München, Panatinaikosz, Celtic stb.) játszhaA kiváló futballista tehetsége szülőfalujában, edzői állásra. Gyöngybetűs írásával francia tott a Bajnokcsapatok Európa Kupájában.
Szentpéterfán és Szombathelyen kezdett kibon- nyelven fogalmazta meg életrajzát és program- Kapustehetségeket nevelt, ő vezette be számuktakozni, képessége nagy csapatoknál teljesedett ját, amelyben leírta fejlesztésre vonatkozó ter- ra a különedzéseket. Ezt követően a Football
ki, tudásának bőségszaruját pedig edzőként veit, ehhez ő mit tud – bemutatva edzői-szakta- Club Avenir Beggen labdarugó szaktanácsadóontotta, javarészt már nem is itthon, hanem kül- nácsadói diplomáját –, három év alatt milyen ja volt. Irányítása mellett kiváló fiatal edzők
földön, Belgiumban és Luxemburgban.
szintre akarja eljuttatni a csapatot. 38 pályázó – nevelődtek fel. Több mint másfél évtizedet töl1924. február 9-én született Szentpéterfán köztük francia, holland, belga, angol szakem- tött el Luxemburgban; mindkét államban, itt, a
egy nyolc gyermekes parasztcsaládban. A szü- ber – közül őt választották meg edzőnek. Akkor nagyhercegségben, s előtte Belgiumban nagy
lők – édesapja Subits István és édesanyja ő volt Luxemburgban az egyetlen főfoglalkozá- megbecsülésben részesítették. Óriási elméleti
Paukovits Mária – keményen küzdöttek az sú edző. A csapat többnemzetiségű – olasz, tudását és tapasztalatait gyakran fejtette ki írásagyagos, kavicsos földdel a nagycsalád megél- német, francia, belga – játékosokból állt, ő jó ban. 1991-ben végleg hazajött Magyarországra.
hetésének előteremtéséért. A hatosztályos faluSzombathelyen telepedett le. Egy ideig a
si iskola elvégzése után került Szombathelyre,
szentpéterfai focicsapat edzője is volt.
a Faludi Ferenc Gimnáziumba. A futball iránti
Magyarország felszabadításának napja
szeretete mellett hajlama és kitűnő érzéke is
vagy a felszabadulás ünnepe a Magyar
korán megmutatkozott. Fejjel, lábbal, mellel
Népköztársaság állami ünnepe volt
egyaránt jól és biztosan kezelte a labdát.
1950-től 1989-ig.
Balszélsőként szélsebes futásával, cseleivel
Az ünnepnap április 4-ére esett,
gyakran hozta magát helyzetbe, ilyenkor erős
mivel az akkori hivatalos álláspont szerúgásaival, vagy finom megoldásaival juttatta
rint 1945-ben ezen a napon hagyta el
az ellenfél hálójába a futballt. A középiskolák
Magyarország területét Nemesmedközötti vetélkedőkben megedződött és kiváló
vesnél az utolsó német katona az előrelabdarugóvá fejlődött. A gimnáziumi érettségi
nyomuló szovjet csapatok elől visszavoMagyarország – Gázművek MTE 11:1
után Budapestre, a Testnevelési Főiskolára
nulva.
balról: Grosics, Lantos, Zallár, Krecsmár,
került. Két szezonban a Budapesti Egyetemi
2002 januárjában fordult egészségi
Budai, Bozsik, Száva, Börzsei, Horváth, Szobek,
Atlétikai Clubban (BEAC) játszott, majd hét
Hidegkuti, Subits, Harangozó, Buzánszky, Kocsis, állapota, sorsa válságosra. 2002. április
évig a Gázműveknél rúgta a labdát, ám élvoWild, Czibor, Mezőlaki, Puskás, Mohácsi, Horváth, 24-én hunyt el 79 éves korában.
nalbeli játékossá a Szegedi Haladásnál vált. Ezt
Hargitai József
elöl: Kovács I.
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MOZAIK A MÚLT SZÁZADBÓL

1984 májusában a termelőszövetkezet kultúrházában tartották
a 22. heti lottósorsolást.
A műsort vezette Heller Tamás, zenélt az Originál együttes.
A számokat Barilovits János helyi tsz-nyugdíjas,
Frankó Zoltán a fellépő zenekar tagja,
Horváth Zoltánné kisunyomi tanácstitkár, Varga Miklósné kertészeti
dolgozó, és Nagy Gyuláné tsz-tag húzta.
A 22. heti nyerőszámok ezek voltak:
20, 36, 39, 50, 84.

1907. május 13-án Filipovits
István így keresett munkát:
Hat nyelvet beszélő fiatalember
szeretne elhelyezkedni bármilyen
boltban.

Tóth János határsáv igazolványa

Petroviski glasnik – Szentpéterfai Hírmondó – Kiadó: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa
Felelős szerkesztő: Timárné Skrapits Anna – Munkatársak: Filipovits Rajmund, Handler András. Kocsis Jolán
Nyomdai munkák: Croatica Kft. – Tördelő: Zámbó Kati – Felelős vezető: Horváth Csaba

