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VISTI SAMOUPRAVE – ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Pályázatok

Közel egy év után 2015. december végén, illetve 2016.
január elején megjelentek a várva várt pályázati kiírások,
így az önkormányzat a következő pályázatokat nyújtja be:
a) Az egészségügyi alapszolgáltatás kapcsán az új
egészségcentrum kialakítása (TOP pályázat) – beadási
határidő: 2016. május 4.
b) Az önkormányzati hivatal épületének felújítása és a
mini bölcsőde kialakítása tárgyában (vidékfejlesztési
pályázat) – beadási határidő: 2016. március 28.
c) A mini bölcsőde kialakítása önállóan – beadási
határidő: 2016. május 23. (TOP pályázat)
A csapadékvíz-elvezetéshez kapcsolódóan várhatóan az
év második felében kiírásra kerül az adósságkonszolidációs pályázat, amelyen az önkormányzat szintén pályázni
kíván. Amennyiben a tavalyi évhez hasonlóan a konyhapályázat idén is kiírásra kerül, akkor az önkormányzat
ismét benyújtja az óvodai konyha kapacitásbővítése kapcsán.
***
A Pannon Térségfejlesztő Egyesület is várja az ötleteket,
várhatóan településenként 3 000 000 forintra lehetne pályázni. Az önkormányzatoknak lehetőségük van turisztikai
vonalon pályázni, amelyen a kialakításra kerülő tájház és
ajándékbolt köré lehetne csoportosítani az ötleteket, várhatóan a Pinka programon belül.
Az önkormányzat a Szentpéterfai Sportegyesület TAO pályázatához 1 630 693 forint önerőt biztosít.

gos kézre szükség lesz. A glóbusz (szintén az amerikai
magyarok ajándéka) megérkezett Amerikából, jelenleg
Szombathelyen van. Várhatóan 2016. szeptember utolsó
hétvégéjén kerül sor a kiállítóhely (tájház) ünnepélyes átadására, valamint a földgömb leleplezésére.

Építési telkek
Az önkormányzat eladásra hirdette meg a tulajdonát képező 4 darab Szentpéterfa, Új utcai építési telkeket,
2 170 045 Ft + áfa/telek vételáron. Az ingatlan tulajdonjogát az a házaspár szerezheti meg, amelynek legalább az
egyik tagja életvitelszerűen 5 éve Szentpéterfa községben
lakik, és lakó- vagy tartózkodási helye Szentpéterfa községben van, valamint a vételárat az adásvételi szerződés
aláírásával egyidejűleg egy összegben megfizeti.
A házasság tényét a házassági anyakönyvi kivonattal
kell igazolni. A vételi szándékot írásban kell bejelenteni
Szentpéterfa Községi Önkormányzathoz címezve (9799
Szentpéterfa, Alkotmány u. 91.). Az elbírálás érkezési sorrendben történik, a készlet erejéig.

Temető
2015 őszén a temető-ellenőrzés kifogásolta, hogy a nyitvatartási idő nincs feltüntetve a temetőnél, ezt a hiányt az
önkormányzat pótolta.
A temetőhöz kapcsolódóan a www.temetoinfo.hu weboldalon tudnak tájékozódni a sírok helyéről. 2015-től
urnás temetés esetén az urna az urnafalban is elhelyezhető. Egy urnahelyen – az urnák méretétől függően – 3-4
urna helyezhető el. Az urnahely megváltás örökös, azt
megújítani nem kell.

Foto: Timár Nikoletta

Tájház
Az USA-ba szakadt magyaroktól megérkezett a hivatalos
dokumentum, amelyben megerősítik, hogy 10 000 000 forint összeggel kívánják támogatni a falut, és nagy örömükre szolgál, hogy a település ezt az összeget tájház-kiállítóhely kialakítására kívánja felhasználni.
A munkálatok elkezdődtek, és 2016. március 14-ére társadalmi munka került meghirdetésre, amelyen minden dol-

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Polgárőrség
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Iz našega arhiva... (Laszlo Skrapits)

Az elmúlt időszak betörései és autófeltörései ismét felvetették a polgárőrség megalakításának szükségét, ezért kérjük, hogy a polgárőrségben részt venni szándékozók 2016.
március 15. napjáig az alábbi telefonszámok egyikén jelentkezzenek:
Skarpitsné Jurasits Ágnes 06-30-726-9891,
Udvardi József 06-30-237-1742,
Wágner Csaba: 06-20-373-7403.
Dr. Gáspár Mónika jegyző

Intézményi fejlesztés
A Rétbirtokosság Szentpéterfa és civil szervezetei, intézményei fejlesztésének támogatására kiírt 2016. évi pályázatának nyertesei a Horvát-Magyar Kétnyelvű Általános
Iskola, a Ljubičica Horvát Kórusegyesület, a Szentpéterfai
Sport Egyesület, a Szentpéterfai Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
a Szentpéterfai Nyugdíjas Klub, a Nyugati Szél Motoros
Egyesület és a Zarándokcsoport Mariazell. 2017-ben ismét
várjuk a szervezetek, intézmények pályázatait; továbbra is
prioritást élveznek azok, melyek megvalósítása kézzelfogható, hosszú távon is fenntartható eredménnyel jár, valamint amely tevékenység támogatása a falu lakosságának
széles körű rétegeit érinti.
A Szentpéterfai Rétbirtokosság kuratóriuma

Petroviski malin u 60-ti liti – A szentpéterfai
malom a 60-as években

Visti iz matične knjige – Anyakönyvi hírek

Köszönetnyilvánítás
A januári véradók névsora:

Születés:

Kohuth Miklós, Temmel Miklós, Wágner Csaba,
Timár Dusán Péter, Timár József, Pártli Péter,
Dudás Gergely, Horváth Balázs, Móricz Jenőné.

Bödör Balázs és Milisits Viktória harmadik gyermeke:
Boglárka
Halálozás:
Kurcz Róbert (2015. december 10.)
Kopfensteiner Gyuláné szül. Kámán Mária
(2015. december 28.)
Harangozó Vince (2015. december 29.)
Wagner Lajosné szül. Geosits Anna (2016. január 4.)
Paukovits Lajosné szül. Kozarits Rozália
(2016. január 9.)
Piry Cirjék István (2016. január 13.)
Teklits Lajos (2016. január 29.)
Skrapits Lajos (2016. február 1.)
Bakucz Istvánné szül. Horváth Zsuzsanna
(2016. február 18.)
Garamvölgyi Istvánné szül. Meizner Márta
(2016. február 25.)
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ALAPÍTVÁNYI HÍREK – VISTI ZAKLADE

2016. január 16-án 16. alkalommal rendeztük meg az idei
alapítványi bált. A riói olimpia volt a központi téma, és
minden résztvevő „vette a lapot”, sportnyelven szólva: a
közönség szép számmal kvalifikálta magát a rendezvényre,
többen szereztek kvótát a képzeletbeli versenyekre, és
szurkolók is sokan érkeztek.

Foto: Dr. László Antal
Idén már segítői is voltak a kuratóriumnak: a helyi
önkéntes tűzoltó egyesület tagjai – tavaly őket sorsoltuk ki
a bálban – mind az előkészületekben, mind a báli tevékenységben, mind pedig az utómunkálatokban szorgalmasan kivették a részüket.
Teljesült a célunk: erősödött a szervezeti egység, a fiatalokban pedig tudatosult a közösségért végzett munka
szépsége, értéke, hasznossága. És nem mellékesen anyagi
támogatást is jelentett a tűzoltóknak a munkavégzés. Az
idei sorsolás szerint jövőre a helyi sportegyesület lesz a
segítő fél.
Köszönetet sok embernek kell mondanunk, de ezt természetesen örömmel tesszük: a bál sikeréért dolgozó
összes résztvevőnek, a tombolatárgyakat felajánlóknak, a
műsorban fellépőknek, a zenekaroknak és mindazoknak,
akik egész évben támogatják az alapítvány munkáját. És
várjuk az új, önként jelentkező fiatal segítőket!
Az alapítvány kuratóriuma
Foto: Skrapits Mirjana – Sin Olivér

ALAPÍTVÁNYI HÍREK – VISTI ZAKLADE
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ŠKOLSKE VISTI – ISKOLAI HÍREK
Iskolai hírek
A következő nagy élmény a sítábor volt, ezúttal Szlovéniában. Iskolánkból 24 diák vett részt, mindenki épségben érkezett haza a négy nap után. Köszönet a szervezőknek, kísérőknek.
A március is mozgalmasnak ígérkezik: de erről majd a
következő számban!
Március 11-én 16 órakor várjuk a leendő első osztályosok szüleit a hagyományos tájékoztató szülői értekezletre.
Paukovitsné Horváth Edit
igazgató

A decemberi rohanás végén igazi feltöltődést jelentett a
karácsonyi műsor, amely a korábbi évekhez hasonlóan
nagyon színvonalas volt. Köszönet érte minden szereplőnek és a felkészítőknek! A pihenésre ebben a tanévben két
hét jutott, csak azt sajnáltuk, hogy az időjárás nem igazán
a téli arcát mutatta. Jó lett volna szánkózni, hógolyózni,
korcsolyázni…
A félévi bizonyítványok mindenki számára hoztak valamit – kinek örömet, kinek bánatot. De mindenki az elvégzett munkának megfelelően kapta a „díjat”.
Hamar elérkezett a farsangi karnevál, amely a többi
műsorhoz hasonlóan szintén fergetegesre sikeredett.
Jobbnál jobb műsorszámok váltották egymást. Jó volt hallani már előtte a faluban, hogy sokan várják a produkciókat, hiszen igazi kikapcsolódást jelentenek.

ŠKOLSKE VISTI – ISKOLAI HÍREK

U decemberu smo imali opet gusti program, zato nam je
bil pravi doživljaj božićni program. Kako i do sada i ovput
je bil jako kvalitetan. Hvala svima na sudjelovanju.
U zimskom odmoru smo mogli malo počivati, ali nažalost
bez sniga. Dobro bi bilo malo se fuzat, sankat, grudat…
Rezultati na kraju polugodišta su bili takovi kako su
dica do sad dilala – jedni su mogli biti zadovoljni, a drugi
ne… Na fašenjski bal smo se aktivno pripravljali – čudami
su čekali i ovo lito programe, skeče, tance jer – kako veluvik se jako dobro čutimo.
I ovo lito su se najhrabriji javili u tabor za skijanje.
Ovput su otputovali u Sloveniju. Hvala organizatorima!
Edita Horvath-Pauković ravnateljica
Foto: Paukovitsné Horváth Edit
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ÜNNEPI HANGULATBAN – SVETAČNI MOMENTI

ÜNNEPI HANGULATBAN – SVETAČNI MOMENTI

Foto: Dr. László Antal, Filipovits Rajmund
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CRIKVENE VISTI – EGYHÁZI HÍREK
Nagyböjt az irgalmasság jegyében

„Isten irgalma átalakítja az ember szívét, megmutatva neki
a hűséges szeretetet, ezzel alkalmassá téve őt az irgalmasságra. Ez egy mindig megújuló csoda, hogy az isteni irgalmasság be tudja ragyogni bármelyikünk életét, felebarátaink iránti szeretetre ösztönözve bennünket, és arra indítva
minket, amit az egyházi hagyomány az irgalmasság testi és
lelki cselekedeteinek nevez. Ezek arra emlékeztetnek minket, hogy a hitünk mindennapos és kézzelfogható cselekedetekben mutatkozik meg, amelyek arra irányulnak, hogy
felebarátunkat testileg és lelkileg segítsük, és amelyek
alapján meg leszünk ítélve: enni kell adnunk nekik, látogatnunk, vigasztalnunk, tanítanunk kell őket. Ezért fejeztem ki vágyamat, hogy a keresztény nép a jubileum ideje
alatt elmélkedjen az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről. Ez az egyik módja annak, hogy lelkiismeretünk –
mely gyakran elszunnyad – fölébredjen, és egyre mélyebbre hatoljunk az Evangélium szívébe.” – részlet Ferenc pápa
nagyböjti üzenetéből.
Foto: Timár Nikoletta

Foto: Várhelyi Tamás

bati liturgia és körmenet. Húsvétvasárnap 6 órakor a
kápolnában ételszentelés. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn
a szokott módon vasárnapi miserend lesz.
– Nagyböjt vasárnapjain az iskolások közreműködésével imádkoztuk a keresztutat magyarul, péntekenként
pedig horvátul.
– A Talentumok együttes az idei nagyböjtben öt helyszínen (Budapest, Sorokpolány, Csepreg, Ikervár, Szentgotthárd) jelenítette meg Jézus szenvedéstörténetét, a passiót, rockzenei stílusban.
– Április 2-án, szombaton gyalogos és buszos zarándoklatot szervezünk plébániánk horvát falvaival Csajtára.
A közös ünnepi szentmise 16 órakor lesz.
– Április 30-án a celldömölki kegytemplomba hívja a
megyés püspök úr a híveket az egyházmegyei zarándoklat
kapcsán. Autóbuszt indítunk.
– Május 15-én, pünkösdvasárnap kerül sor a 10 órai
szentmise keretében az idei elsőáldozásra. Imádkozzunk
elsőáldozóinkért!
– Május 22-én a nagymisét a kápolna előtti téren tartjuk, utána pedig megemlékezés lesz a háborúban elesett
hősökről.
– Köszönet az alsó iskola melléképületének átalakítási
munkálataiban segédkezőknek!
Tamás atya

Aktualitások a közelmúltból és jövőből
– A nagyheti szertartások rendje a szent három napon:
nagycsütörtökön 19 órakor a nagytemplomban az utolsó
vacsora emlékmiséje. Nagypénteken 15 órakor a nagytemplomban kereszthódolat, este ifjúsági keresztút.
Nagyszombaton 19 órakor a nagytemplomban nagyszom-

Foto: Várhelyi Tamás

KLUB PENZIONEROV – NYUGDÍJAS KLUB
A Nyugdíjas Klub hírei
Az újság utolsó megjelenése óta mozgalmasra sikeredett az
életünk. Tervezgettük az év végét és az új év kezdetét.
Közben létszámunk változott, hol növekedett, hol csökkent.
Örömmel fogadtuk az új tagok jelentkezését. Jelenleg 35 fő
a létszámunk, de márciusban is várunk új belépőket. Az
évzáró közös vacsorán a meghívott vendégekkel együtt 42en vettünk részt. Emelkedett hangulatban köszöntünk el
egymástól, akkor még nem gondoltuk, hogy a sok szép
közös emlék mellett valami nagyon rossz is történhet már
az év első napjaiban. Sajnos szembesülnünk kellett az először még kétkedve fogadott hírrel, hogy alapító és vezetőségi tagunk, Annuska – Wágner Lajosné Geosits Anna –
itt hagyott bennünket. Annuska a szívén viselte a klub életét, segítette a fennmaradását, sokszor nehézségek árán is.
Fénypont volt a klub életében. Köszönjük, hogy volt nekünk, hogy szerethettük és ő is szeretett mindnyájunkat.
Isten szeretete és békéje kövesse égi útját, nyugodjék békében! Emlékét szívünkben őrizzük. Tovább kell haladnunk
a vele megkezdett úton, most már nélküle.

Idén már két összejövetelt tartottunk. Húshagyókedd
előestéjén 22 tag részvételével farsangoltunk, és megterveztük az idei első kirándulásunkat. Beadtunk pályázatot a
rétbirtokossághoz, reméljük, sikerrel járunk. Továbbra is
tervezzük a falu megmozdulásain való aktív részvételt.
Szívesen és elismeréssel vettünk részt az alapítványi bálon,
tombolával támogattuk a bevételt, részvételünkkel pedig
hozzájárultunk a vidám hangulathoz. Az éves tervünk
elkészítése folyamatban van. Jelenleg szorgalmazzuk a tájház berendezésében való közreműködést, a régiségek
gyűjtését. Köszönjük mindenkinek a múlt évi támogatást,
különösen az önkormányzat, Tamás atya, Kohuth Viktor,
valamint a szállításunkban részt vevő autóbuszvezetők társadalmi munkáját.
A klub nevében tisztelettel,
Henits Rezsőné
Foto: Henits Roland

11

12

IN MEMORIAM...
LAJOŠ ŠKRAPIĆ
(20. 07. 1938. – 01. 02. 2016.)

Dr. Andrija Handler, predsjednik
Društva gradišćanskih Hrvatov u
Ugarskoj se s ovimi riči oprostio od
Lajoša Škrapića:
Draga žalujuća familija, poštovani nazočni, dragi Lajoš bači!
Smišna ćut je gledat ove turobne
obraze kol vašega lijesa. Ako si gdo
obraća kipice u svojoj glavi, siguran
sam da te mu nek nakovi najpar
Foto: Horváth Tímea
dojt, kadi Lajoš Lukačev veselo stoji
pred nami, mešuje kakovu šalnu štoriju, drži kakovo zanimljivo predavanje ili nas tira da izjačimo još
jednu jačku pred rastankom. Kot ste nas naučili, i danas ćemo izjačit zadnju jačku pred rastankom, istina, ov put maru tužniju.
Naslovi Vaših knjig dobro opisuju Vaš žitak i današnji dan. Po
dugoj cesti ste došli do kraja vašega puta, da u žepu s droptinami
dajete obračun. Vam su droptine, za nas su pjesme, iz kojih se lipo
iscrtava vaše putovanje od Petrovoga Sela do Petrovoga Sela.
Pjesme od Vas, za nas. Kako ste rekli:
Piši sebi,
Utišiti dušu,
bratu, sestri,
da te ne optužu.
Piši da smo
jednoč i mi bili...
Gdo još ni zel Lajošove knjige u ruke, neka sad po sprohodu bar
jednoč to učini, da vidi kako su blizu te misli k našim.
Narodili ste se u Petrovom Selu, kamo ste sad došli na zadnji
počivak. Istina, da ste živili dalko od starine, ali iz Vaših redic
znamo da ste je u mislima čudakrat poiskali:
Čače... Nigda, nigda pohodim vas doma,
sideće u kuhinji s materom.
Stara hiža, u snu, nigdar nova,
Jilovačni trnac pod strihom.
Velika, skupadržeća familija je bila Lukačeva. I Vi ste vašu braću
jako rad imali, čudakrat ste pisali i zanje. Na zadnje ste dvama
ostali s Vestijom, da bi istinite postale Vaše riči:
Jedan od nas će sve preživit,
jedan će nas šestime pokopat.
Če li se moć još jednoč pomirit,
ali će nas do smrti žalovat.
Već od 50 lit Vam je bila vjerna hižna družica Vaša ljubav iz mladosti. Kako i u mlađim danima, tako je i pri Vašoj smrtnoj stelji
stala polag Vas, i batrila u velikom betegu.
Te megvigasztalsz, ugye, engem,
Ha gyenge lennék netalán?
Igen, segítesz győzni nékem
A nehéz, küzdelmes, szép csatán.
Ako bi morali opisat kako izgleda petrovisko srce, lafko dilo bi
imali, nek Vaše bi morali pokazat svakomu. Sigurno bi našli u njem:
Gaj, Tratine, otok,
Pinku, mirni potok...
Kut, Kljanac, Striljice,
Vinograd, Gorice,
sinokoše, paše.

Većkrat smo se strefili u Pešti, a Vaše prvo pitanje bilo svaki
put: a što je doma novoga? Znamo da nigda moramo projt izdoma, da bi doznali što moremo izgubit, ali vaše putovanje je maru
duglje duralo, a duša se nigdar ni pomirila, ljubav za rodnim selom
nigdar ni minula. Ufamo se da će se sad, pri zadnjoj štaciji oš nek
smirit srce, kad ste došli domon
Pomirit se sobom,
z gruljem, z grobom, z Bogom,
nek k svojim se vrati,
Žitak se podužit,
s jilovačom združit:
med starji, med brati.
Zahvalni su svi petroviski tancoši, jačkari, igrokazači, muzikanti, fajbegari, športaši, i svi kojima ste pomagali iz dalekoga varoša.
Redovito ste pozivali naše grupe da bar na jedan večer dočarate
petroviski duh med Budimske brige. Zahvalni su vam svi Petrovišćani da ste prik vaših programov i pjesmov širili najlipše misli
o rodnom kraju. Zato Vam je općina Petrovoga Sela zaslužno darovala 2012. lita odlikovanje «Za Petrovo Selo».
Bili ste veliki Hrvat. Ne takov koji s hrvatskom zastavom i šahovnicom maše, neg takov koji sve to u srcu nosi tiho ali gizdavo. Ako
ste se u velikoj Budimpešti našli s kim, prez srama ste hasnovali
Vaš materinski, hrvatski jezik.
Čuda ste dilali za našu zajednicu u Ugarskoj. Rad u Demokratskom savezu južnih Slavena, u Savezu Hrvata u Mađarskoj, u
državnoj, glavnogradskoj hrvatskoj samoupravi i u Vašoj «domaćoj», u XII. okrugu nije bil zato da se dokopate do kakove funkcije.
Niste marili za funkcije, one su Vam bile samo orudalje za to, da
laglje saberete vašu razšicanu braću u glavnom gradu.
Kot novinar Hrvatskoga glasnika gizdavo ste baratali s gradišćanskim dijalektom, veselili ste se ako ste mogli komu prikdat
nikakovu staru rič, koju ste nosili sobom iz ditinjstva, jer kako
pišete:
sabirajmo naše
sve riči domašnje
i pazimo na nje –
na drago imanje.
U Vaši starji lita sve već ste mislili na smrt, iz pjesmov znamo da
ste se pripravljali, čutili ste da će jednoč dojt ov dan.
Dohađa noć,
manjka mi moć...
Ostani polag mene:
kad me obajde strah,
kad se sudim na prah,
kad me smrtna bol preme.
Kot dičaric pitali ste mater:
– Mamo, i Vi ćete umrit?
I ona je rekla:
– Da, sinak, i svi ćemo.
I onda smo dobili 1. februara tužnu vist da Vas je beteg svladal,
da je Vaše veliko hrvatsko srce prestalo kucat. U našim očima su
sad suze žalovanja, ali znam da se one lafko moru pretvorit u suze
radosti, kad shvatimo da su Lajoš bači sada zašli domon, med
svoje.
Rodni kraj, Pinčena draga,
Krilo, gajbica ljubavi.
Ganul sam se mlad, od praga,
dojt ću, kad me moć ostavi.
Neka Vam bude lafka petroviska zemlja!

IN MEMORIAM...
Slavuju gradišćanske riči...
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Foto: Horváth Tímea

(Dragom prijatelju Lajošu Škrapiću)
Brate!
Tako si mene i prijatelje,
znance, oslovljavao,
bilo kad smo se sreli.
Zapravo, pozdravljao,
uz srdačan zagrljaj vreli.
Brate!
„Ko grom iz vedra neba!”
„Turobna” vist me pogodila.
Znam, i nas, ista sudbina vreba,
koja Te bolnog zadesila,
neumoljiva i nemila!

„Jedan od nas će sve preživit, jedan od nas će šestime pokopat...”

Brate!
Velegradstvo Te razdvojiti
od rodne grude nije moglo,
ni od najdražih, suseljana,
bdio si nad njima strogo,
sluteći da ćeš se vratit, korijenima.
Brate!
Skupa smo često zajačit’ znali,
„Kad budu cvale đurđice...”.
Jedni drugima nazdravljali,
uz rujno vince čašice,
žiću se svesrdno radovali.
Brate!
Divio sam ti se, kao profesoru,
fizičaru, matematičaru,
a ponajviše – čitajuć’ „Droptine”,
„Obračun”, „Po dugoj cesti”,
pjesniku, stihotvorcu, liričaru!
Brate!
Djetinjstvo srićno, zlatno doba,
u jačke svoje utkati si znao,
štiteći hrvatsku rič sve do groba,
ljubiti nikad nisi prestao,
o njemu si iz srca propjevao.
Brate!
Tvoja voljena „Pinčena draga”,
„ugerski” stihovi Jolanki, supružnici.
Pitam se, otkuda volja, snaga,
čak i prijevoda u zadnjoj,
petrovoselskoj pjesmarici?
Brate!
Svi mi koji danas okolo
Tvoga humka s tugom stojimo,
svemogućega Boga molimo
da ti na „cimitoru” na brižiću,
uz „crikvicu” i lake grude –,
među svojima, najvoljenima –,
vikovični pokoj bude!
Marko Dekić Bodoljaš
(Budimpešta, 2016.)

Hrvatski glasnik – 1992.

„Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok”
(Radnóti Miklós: Nem tudhatom)
Ezúton szeretnénk hálánkat és köszönetünket kifejezni
a szülőfalunak a szeretet és tisztelet azon ezernyi,
megindító megnyilvánulásáért, amellyel végleg hazatérő Édesapánkat fogadták, számára az általa vágyott
helyen nyughelyet biztosítottak, Őt utolsó útjára elkísérték, a szívéhez oly közel álló ősi dallamokkal búcsúztatták, Róla méltóképpen megemlékeztek, a sírjához távolról érkezetteket pedig megajándékozták
vendégszeretetükkel, ízelítőt adva számukra egy nyelvét és múltját őrző közösség megtartó erejéből.
Édesanyánk és gyermekeink nevében is:
leányai, Jutka és Kriszti
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KULTURA – KULTÚRA
A Ljubičica kórus hírei

A beszámolót egy, még 2015-re vonatkozó szerepléssel kezdem: december 22-én a Falukarácsonyon énekeltünk két dalt,
így mi is a szép és gazdag ünnepi műsor résztvevői lehettünk.
Az idei alapítványi bálon nem szerepeltünk. Az idő rövidsége
miatt nem sikerült elkészülnünk a produkciónkkal, ötletünk
pedig – a riói olimpia kapcsán – volt. Talán valamikor még
„elsüthetjük”.
December végén megjelent az új – harmadik – CD-nk,
amelyet novemberben vettünk fel a Koprive zenekar közreműködésével, Timár Dusán technikai irányításával. A CD címe:
Jačke od srca. Szívből énekeljük a 14 dalt, szívből adjuk tovább
a hallgatóknak. Ezúttal nem kimondottan szentpéterfai népdalok szólalnak meg, hanem olyanok, amelyeket más – horvátok lakta – területekről emeltünk a repertoárunkba, és sokszor
énekeltük már itthon is őket. Hallható például horvátországi
(Blidi misec), ezen belül dalmát (Marice divojko) dal. Német eredetű a Kade j' lozi kraj dallama, sokác népdal a Zvoni zvonce,
osztrák a Zdola va dibokom, úgynevezett varoška a Tiha noć je.
A teljesség igénye nélkül zárom a felsorolást. Reméljük, tetszeni fog azoknak, akik megveszik és meghallgatják. Szeretettel ajánljuk mindenkinek!
Feltétlenül megemlítendő még, hogy az Emberi Erőforrás
Minisztériuma pályázatán nyertünk a programra 100 000 Ft-ot;
a CD borítóját ifj. Temmel Péter tervezte, és a Croatica Kiadó a
kivitelező. Mindenkinek köszönjük a közreműködését és a
segítségét!
Nagy örömünkre januárban elkészültek az új karaktercipőink is. Erre 120 000 Ft-ot a Szentpéterfai Rétbirtokosság
pályázatán nyertünk, illetve a 2014. évi adók 1%-ából a fellépőmappák beszerzése után maradt összeget költöttük.
Foto: Dr. László Antal

Február 26-án soproni meghívásnak tettünk eleget a táncosokkal és a tamburásokkal. A falunkból elszármazott
Skrapits Éva jóvoltából jártunk a hűség városában, ahol közös
műsort adtunk a kópházi és az undi csoportokkal az ottani
nemzetiségi önkormányzat által szervezett horvát esten.
Április 17-én ünnepeljük kórusunk fennállásának 30. évfordulóját. Természetesen készülünk az eseményre, és már most
szeretettel hívunk mindenkit a műsorra.
Kocsis Jolán karvezető
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Mindennapi egészségünk
(táplálkozás)
Amikor van, akkor nem is veszünk róla tudomást. Természetesnek vesszük, hogy jól
vagyunk, kellemesen érezzük magunkat a
bőrünkben, és nem is gondolunk rá, hogy ez
csupán átmeneti állapot, ha nem fordítunk
kellő figyelmet a megőrzésére. Márpedig nem
fordítunk, sőt …naponta rengeteget teszünk
annak érdekében, hogy próbára tegyük szervezetünk ellenállóképességét, egyes szerveink
tűréshatárait feszegetjük. Nézzük csak:
Milyen jólesik ébredés után egy reggeli
forró kávé, talán egy cigit is elfüstölünk a kortyolgatása közben. Aztán ha már teljesen felébredtünk, eszükbe jut, hogy mennyi minden vár
ránk a nap folyamán, talán a végére sem
tudunk járni, estig mindent nem is tudunk
elvégezni. Meg is feledkezünk arról, hogy reggelizni kellene, néhány kalóriát be kellene vinni
a szervezetünkbe, hogy elegendő energia álljon rendelkezésre a sok-sok feladat megvalósításához. Nem érünk rá, be van táblázva minden
percünk, napközben esetleg egy futtában
„bedobott” kávéra, egy kólára van még lehetőségünk. Az ebédet is elnagyoljuk, a munkahelyen vagy van rá lehetőségünk, vagy csak korlátozottan, de nincs időnk jószerével megrágni
sem a falatot, vár a munka. No, sebaj, majd este
behozzuk! Még egy kávé segít átlendülni a dél-

Iszak Péter
Vágyakozás
Néha egy pillantás is elég
a néma csendben ölelve.
Különös szavaknélküliség
érintések tengerébe evezve.
Mosolyokkal fűszerezett,
őrült vágyak tüzein át
megmosakodva szépítkezett,
hol csak az Istenek láthatják.
Szemeiből tanulták,
mit csak kevesek érdemelnek.
Szeretve szerelmesen akarták,
mit sokan remegve keresnek.
Kéjtől illatos hajával
játszottunk volna örökké.
Mámoros éjszakáinkkal
váltunk szerelmesekké.
S hol tűzben edződött szívünk,
keménnyé formálva életünktőlott ő perzselte vérünk,
csodálva a fellegekből.
Térdre ereszkedve bálványoztam,
hisz nincs oly hatalom már,
mi porba dönt, ha erős is voltam,
de az egekig is repíthet akár!

utáni fáradtságon, aztán végre lejár a munkaidő, futás haza, mert még otthon is van tennivaló bőven. Udvart, kertet, lakást rendbe tenni,
a család gondjait megoldani, a gyerek leckéjét
ellenőrizni, netán meghallgatni, segíteni az ő
gondjait is megoldani. Vacsorakészítés. Amit
gyorsan az asztalra lehet tenni, hiszen az egész
család éhes. Előkerülhetnek a félkész, esetleg
tartósított ételek, ezeket hamar el lehet készíteni, és még finomak is. Egy kiadós vacsora
után hű, de jólesik egy-két üveg sör, vagy
néhány fröccs, de egy kis tévézés közbeni nassolás sem megvetendő.
Aztán a gyerekeket is kárpótolni kell, hogy
napközben nem tudtuk, ha nem is babusgatni
őket, de egy kicsit játszani velük, vagy több
figyelmet fordítani a gondjaikra. A jutalom
néhány szelet édesség, süti, a kedvenc kóla
vagy más édes italok.
Gondoljuk csak végig! Hány merényletet
követtünk el az emésztőrendszerünk ellen?
Immunrendszer legyen a talpán, ami ezt hárítani képes. Hadd tolmácsoljak egy megszívlelendő bölcsességet:
„A reggelidet fogyaszd el magad, az ebédedet oszd meg a felebarátoddal, a vacsorádat
pedig add ajándékba az ellenségednek.”
dr. László Eszter

Hrvatska samouprava Petrovoga Sela
od 26 do 29. majuša 2016. organizira izlet
u Crnu Goru (Montenegro).
Informacija: Ana Škrapić-Timar (20/99-44 889)

Nőnapi köszöntő
Szirmait érted bontja a virág,
A világ téged ünnepel,
Megalkotód is, teremtő atyád
meghajol, s eléd térdepel.

Szíved alatt rejtve hordozod
a titkot, mely múlt, jelen s jövő,
S lényedből, mint sziklák rejtekéből,
gyöngyöző, friss forrás tör elő.

Isten nőgyermeke! Isten is becsül,
Fiának anyjává fogad,
Gyönyör s kín benned létté nemesül,
Teremtő Isten vagy magad!
Bonyhád, 2012. március 8.
dr. László Antal
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IKSZT SZENTPÉTERFA KULTURNI DOM PETROVO SELO
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
H-9799 Szentpéterfa – Petrovo Selo Rákóczi u. 10.
Tel.: +36-30-19-09780 e-mail: kultura@szentpeterfa.hu
MÁRCIUS 11. PÉNTEK – KULTÚRHÁZ
Március 15. megemlékező műsor – általános iskola tanulói
MÁRCIUS 23. SZERDA 18.00
Ősi magyar női titkok – Lovász Adrienn előadása
MÁRCIUS 27. VASÁRNAP – KULTÚRHÁZ KISTEREM
Húsvéti Buli – Chungam, Legend zenekar
A Szentpéterfai Sportegyesület szervezésében
ÁPRILIS 9. SZOMBAT 19.00 – KULTÚRHÁZ
miCROfon 2016

Hrvatska državna samouprava će u subotu 9. travnja 2016. godine,
u Petrovom Selu prirediti omladinski glazbeni festival i natjecanje u pjevanju pod imenom miCROfon.
ÁPRILIS 10. VASÁRNAP 15.00 – KULTÚRHÁZ
Folklorni ansambl Linđo
Folklorni ansambl Linđo danas je ustanova u kulturi Grada Dubrovnika.
Osnovan je 1964., a počeo je s radom 1965. godine. Danas je Folklorni
ansambl Linđo, promicatelj narodnih plesova i pjesama Republike
Hrvatske, dosegnuo velike uspjehe i postao brend u turizmu grada
Dubrovnika.
ÁPRILIS 16-17. SZOMBAT – VASÁRNAP – KULTÚRHÁZ
Ljubičica 30 ljet
Ženski pjevački zbor slavi 30 ljetnu obljetnicu u Petrovom Selu.
A Ljubičica női kar idén ünnepli fennállásának 30 éves jubileumát.

Gyűjtsünk fényképeket
és felvételeket!
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.

KÖNYVTÁR
Mesekuckó – Dičji kut – HRVATSKA KNJIŽNICA
Nyitva tartás
Radno vrime
Hétfő – Pondiljak
15.30 – 18.00
Kedd – Torak
15.00 – 18.00
Csütörtök – Četartak
16.00 – 19.00

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)
14 év feletti diákok, gyesen lévők, nyugdíjasok
100 Forint
felnőttek
200 Forint
más településről érkezők
600 Forint
Hétfő – Pondiljak
Kedd – Torak
Szerda – Srida
Csütörtök – Čeatartak
Péntek – Petak

15.00 – 18.00
15.00 – 20.00
15.00 – 19.00
15.00 – 19.00
15.00 – 21.00

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

