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Željimo vam blagoslovljene
i mirne božićne svetke
i blaženo novo lito!
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!
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visti samouprave
Pályázatok

Fotó: Dr. László Antal

A TOP-pályázat (egészségcentrum kialakítása) keretében elnyert támogatás kapcsán a közbeszerzési eljárás lefolytatása
megtörtént, 2017. november 29-én került sor a beérkezett ajánlatok bontására, eredményhirdetés a napokban várható, majd
2017. december 15-e körül a szerződés megkötése és a munkaterület átadása is bekövetkezhet. Reményeink szerint 2018 nyarára a munkálatok befejeződnek, az egészségcentrum ünnepélyes átadása pedig 2018 szeptember végén várható.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoga
tására” belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra meghirdetett újabb pályázati kiírásra a Bajcsy-Zsilinszky utca és
Kossuth utca járdai felújítása került benyújtásra. A pályázatot
kizárólag meglévő járda felújítására lehetett benyújtani, új járda
kialakítására nem lehet pályázni, sajnos a pályázatunk forrás
hiány miatt elutasításra került.
Eredményt hirdettek a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására” kiírt pályázaton, ahol az önkormányzat megnyerte a maximálisan elérhető
1 600 000 forint támogatási összeget. Ebből a pénzből már elkészült a temetőkapu, az urnafalnál a virágtartók, és még a kultúrház bejárati kapujának, valamint két hídáteresz korlátainak felújítása valósulhat meg.
Szentpéterfa Községi Önkormányzat az idei évben is csatlakozott a diákmunka pályázathoz, ahol a település számára rendelkezésre bocsátott keretet teljes mértékben kihasználva 4 diákot foglalkoztatott.
Az idei évben a közcélú foglakoztatás programhoz a település nem tudott csatlakozni, mivel csak olyan személyeket lehetett foglalkoztatni, akik általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, de nincsen szakmunkás végzettségük. Mindezek miatt
Jurasits Attila továbbra is egyedül látja el a teljes település kommunális és karbantartási munkálatait, akinek köszönjük a lelkiismeretes és áldozatos munkáját, a lakosságtól pedig türelmet
kérünk, ha valamilyen munkával megcsúszik.
Az idei évben befejeződött egy nagy projekt, az „Értékek Házá”-nak kialakítása. A támogatást a USA-ba szakadt szentpéterfaiaktól kapta a település, és mindenki összefogásának köszönhetően 2017. október 1-jén ünnepélyes keretek között átadásra
kerülhetett. A rendezvény lebonyolításához, valamint eszközök
beszerzéséhez (melegítőgombák, projektor, hangosítóberendezés) az önkormányzat 1,5 millió forint támogatást nyert a Vidékfejlesztési Minisztérium Hungarikum Főosztályától. Mind a

rendezvényen, mind az írott sajtó útján már megjelent köszönetét szeretné az önkormányzat kifejezni az egész településnek,
valamennyi szervezetnek, személynek, a támogatóknak és a jáki
KÜÉSZ-nek az elvégzett munkáért.
Az önkormányzat az idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázathoz, amelynek keretében 11 diákot
támogat a 2017/2018-as tanévben.
További beruházások:
Az iskolánál parkoló került kialakításra. Kérünk mindenkit,
hogy a parkolás során a járdán a gyalogos közlekedést ne akadályozzák!
Az óvodába új konyhabútor és konyhai eszközök kerültek beszerzésre.
Támogatások:
Szentpéterfa Községi Önkormányzat örömét fejezi ki, hogy a
szociális rendelet idei módosításának köszönhetően mind a kisgyermeket nevelő családok, mind az idősek támogatását segíteni tudta az ajánlott védőoltások árának átvállalásával. A bevezetett támogatás nagy sikernek örvend.
Az idei évben először nyílt lehetőség arra, hogy a rászorulóknak a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermek
jóléti Szolgálat felé fizetendő díját teljes egészében az önkormányzat fizette ki, remélhetőleg a jövő évi költségvetés is
lehetőséget fog erre biztosítani.
Az idei év során ismét 10 000 forinttal támogatta az önkormányzat az időseket, míg a súlyosan és tartósan betegek részére
a támogatási összegek 2017 decemberében kerülnek kifizetésre.
Egyebek:
Helyi adók: 2018 évre a kommunális adó és az iparűzési adó
mértéke változatlan. Az építményadó vonatkozásában a törvényi előírások változása miatt új adótárgyat kellett volna adóztatni, az ún. reklámfelületet. Mivel ez újabb terhet róhatott volna
az adózókra, illetve az idő rövidsége miatt a kérdéskör teljes feltárására lehetőség sem volt, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy 2018-ra hatályon kívül helyezi az építményadót.
A Pinka és környéke Natura 2000-es terület, ennek ellenére
áldatlan állapotok uralkodtak az év tavaszán, sőt még nyarán is a
környéken. Többszöri szigorú hangú levelezésnek köszönhetően
valamennyi érintett szerv ígéretet tett a munkálatok elvégzésére,
és az Őrségi Nemzeti Park is engedélyezte a munkálatokat, ami
nagy nehezen a nyár végén, illetve kora ősszel elkezdődött.
Az illegális hulladéklerakások száma megsokszorozódott a
környéken, ezért a testület úgy döntött, hogy a külterületre vezető önkormányzati utak sorompóval kerülnek lezárásra, amihez természetesen az érintett gazdák kulcsot kapnak.
2017 októberében az árokellenőrzések megtörténtek, több
mint 100 felszólítás került kiküldésre. Itt szeretnénk megköszönni mindenki hozzáállását az ügyhöz, hiszen a munkálatok
elvégzésre kerültek mindannyiunk érdekében. Néhány helyről
tudunk, ahol a felszólítás ellenére ez nem történt meg, ott természetesen akár bírságolásra is sor kerülhet.

önkormányzati hírek
A moschendorfi út felújítása megkezdődött, hamarosan be is
fejeződik, a kellemetlenségek miatt addig is a megértésüket kérjük!
Mikulásvárás
Mire ezek a sorok nyomtatásban megjelennek, reméljük, hogy
egy nagyon sikeres rendezvény és az adventi időszak első vasárnapjának méltó ünneplésén leszünk túl. Köszönjük a meghívók
miatti visszajelzéseket, és mindenekelőtt a lelkesedést! Az önkormányzat szeretne hagyományt teremteni ezzel az eseménnyel.

Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal
nyitva tartása az ünnepek alatt:
2018. január 1-jétől országosan új rendszerre kell átállniuk a
településeknek a megyejogú városok kivételével. Mivel az új
rendszert csak úgy tudják elindítani, hogy előtte leállítanak
mindent, ezért 2017. december 21-től semmilyen szakrendszert elérni nem tudunk, abban munka nem lehetséges.
A fentiek alapján az ügyfélfogadás
2017. december 21. és 2018. január 2. között szünetel.
Amennyiben haláleset anyakönyvezése szükséges, akkor Kónyáné Schlaffer Mónika anyakönyvvezetőt a 06 3 0533 2341
telefonszámon lehet keresni. Egyéb halaszthatatlan, de számítógépes rendszert nem igénylő ügyben dr. Gáspár Mónika
a 06 30 235 6533 telefonszámon hívható.

Köszönetnyilvánítás:
A képviselő-testület ezúton is szeretné megköszönni a település
valamennyi civil szervezetének, a nemzetiségi önkormányzatnak, az alapítványnak, az egyházközségnek egész évi áldozatos
és segítőkész munkáját. Ugyancsak köszönetet mond a falu valamennyi lakójának, az oktatási és nevelési intézmények pedagó
gusainak, munkatársainak, tanulóinak, gyermekeinek, akik bár
milyen módon a rendezvényeknél és a falu szépítésében önzetlen
segítséget nyújtottak.

A képviselő-testület és az önkormányzati hivatal
valamennyi dolgozója nevében szeretnénk mindenkinek
áldott, boldog karácsonyi ünnepeket kívánni:
Orgoványi Anikó: Advent
Egyre hosszabbak az esték,
sötétek a hajnalok,
s az utcákra leköltöznek
vendégváró csillagok.
Ragyognak a házak, utcák,
nyüzsög még a forgalom,
ám vasárnap éjszakánként
gyertya gyúl az asztalon.
Mikor ég már négy lángocska,
szent karácsony közeleg,
és a világ megtisztulva
köszönti a kisdedet.
dr. Gáspár Mónika
aljegyző
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Filipovits Ambrus és Péter Éva
Handler Albert és Skrapits Anna
Skrapits Erik és Rózsa Eszter Fanni
Kovács András és Gázsity Luca
Sin Olivér és Skrapits Mirjana
Guzmics Péter és Garamvölgyi Anita
Keglovics Krisztián és Varga Szilvia
Születés
Györgyi Róza – Györgyi Paukovits Annamária és Györgyi
Zoltán 1. gyermeke
Mersits Marcell – Mersits-Skrapits Kitti és Mersits Tamás
1. gyermeke
Kundák Hunor – Kundákné Németh Krisztina és Kundák
Gábor 3. gyermeke
Völgyi Ádám – Völgyi-Tóth Angelika és Völgyi Róbert
2. gyermeke
Kovács Bálint – Kovács Alexandra és Kovács János
3. gyermeke
Németh Szonja – Némethné Kóbor Nikoletta és Németh
Richárd 2. gyermeke
Timár-Subits Mirna – Timár-Subits Eszter és Timár Dusán
Péter 1. gyermeke
Hets Bianka – Skrapits Andrea és Hets Zoltán 1. gyermeke
Bedőcs Hédi Liza – Bedőcs Barbara és Bedőcs Attila
2. gyermeke
Pék Nóra – Pék-Bokor Ildikó és Pék György 2. gyermeke
Forstóber Máté Gábor – Timár Nikoletta és Forstóber
Gábor 1. gyermeke
Haláleset
Jánny Zoltán (2017. 06. 25.)
Skrapits Miklós (2017. 07. 04.)
Ollósi Sándor Alex (2017. 07. 16.)
Krammer Rafael (2017. 07. 17.)
Kovács Sándor (2017. 08. 12.)
Harangozó István Gábor (2017. 09. 30.)
Jánny József (2017. 10. 08.)
Móricz Jenő (2017. 10. 09.)
Hajszán István (2017. 10. 16.)
Jurasits András Imre (2017. 10. 26.)
Harangozó István (2017. 10. 27.)
Wágner Antal (2017. 11. 21.)
Skrapits Leóné sz. Haklits Paula (2017. 11. 21.)

Véradás – 2017. 09. 04.
Filipovits Rajmund
Timár Dusán
Frányi István
Jurasits Miklós

Temmel Miklós
Timár Anna Zorica
Zsarnai Attila
Kohuth Miklós
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VISTI HRVATSKE SAMOUPRAVE
Visti Hrvatske samouprave

Kot svako lito, i sad smo na početku decembera obdržali našu
otvorenu sjednicu, na kojoj smo se obračunali s ovim litom.
U prvom redu smo one programe i priredbe pomagali, koji se
vežu za naš materinski jezik i hrvatsku kulturu.
Dva velike projekte smo imali na protuljiće: u marciušu smo
pred kulturnim domom naprik dali spomen-kamen, a na Veliki
petak se posvetil Križni put, kojega smo s pomoćom naših Petrovišćanov mogli postavit.
Za kratkom pauzom smo u juniušu zopet organizirali PETNO festival skupa s tancoši. Naše kulturno
društvo „Gradišće” je ovo lito svečevalo svoj 65. jubilej, a njev dugolitašnji peljač, Petar Škrapić je od selske samouprave dobil odlikovanje „Za Petrovo Selo”.
I prik ovih redic mu još jednoč gratuliramo!
Druga velika priredba je na kraju septembera dva
dane durala: u sobotu je bila trgadbena povorka po
selu, a u nedilju su naprik dali na dvoru stare škole
naš selski muzej, Hižu vridnosti. Hrvatska samouprava je veliki dil imala u organizaciji ovoga dogadjaja.
Za ove velike priredbe smo morali napisat natječaje (pályázat), kad iz svoje moći ne moremo takove
projekte izvršit. Dobili smo pomoći od Veleposlanstva Republike Hrvatske u Budimpešti, od ministarstva i od Hrvatske samouprave Željezne županije.
Ovolitašnji izlet smo organizirali u Beč k našim
Hrvatom, a zatim smo se dalje odvezli u Češku,
kadi smo izvan glavnoga grada pogledali i druge znamenitosti i lipote toga orsaga. Drugo lito, na kraju aprila planiramo izlet u Sridnju Dalmaciju (Zadar, Trogir, Šibenik, Split).
Većkrat smo imali goste iz Hrvatske: bili su pri nas pjesniki,
biciklisti, kulturne grupe, školari iz Donje Zeline, a nedavno
smo mogli vidit veseli igrokaz od Hrvatskoga kazališta iz Pečuha. Hrvatska državna samouprava je drugi put organizirala pri
nas glazbeni festival Microfon.
Četiri put smo izdali Petroviski glasnik, dali smo još napravit
dičinju knjigu «Govori glasno!» i «Naše stare jačke». Naručili
smo Hrvatske kalendare za stanovnike našega sela, i gotov je i
naš novi zidni kalendar.
Redovito pomažemo našu školu, čuvarnicu, cvilne udruge,
črljeni križ, športski dan, a i našim ognjogascem smo dali pomoć za 120. jubilej.
Jako čuda pozivov dobijemo na priredbe u druga hrvatska mista. Kako nam vrime pusti, jedan od nas svagdir zastupa našu
hrvatsku samoupravu, al najvećkrat smo svi trimi onde, kadi se
ništo svečuje.
Jako smo gizdavi na kulturni žitak našega sela i zahvaljujemo
se svim grupam i peljačem za ta veliki aldov što od lita do lita
donesu za naše selo.
Zahvaljujemo se za dobru suradnju samoupravi, školi, čuvarnici, zakladi, crikvi i gospodinu farniku, civilnim udrugam, izdavačkoj kući Croatici, i svim ki redovito pišu u naše novine ili
nas drugač pomažu.
Kotrigi Hrvatske samopurave:
Rajmund Filipović
Andrija Handler
Ana Škrapić Timar

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
közmeghallgatása
Szentpéterfán, ahol a horvátok kisebb közösségei egymásba kapaszkodnak, most a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tartott
évértékelő zárszámadást. Eseményekben, izgalmakban bővelkedő, tevékeny esztendőt tudhat maga mögött a képviselőtestület. Tevékenységüket folyamatosan áthatotta a horvát identitás
megőrzéséért, az örökölt hagyományok, a horvát nyelv és kultúra ápolásáért, a települési közösségért viselt felelősség.
A nemzetiségi önkormányzat
többnyire a többi helyi civil szer
vezettel, számos honi és külföldi
testvérkapcsolattal együttműköd
ve szervezi a település programjait. Ezek közül ebben az évben több
olyan rendezvény zajlott, amelyben oroszlánrészt vállalt: önálló
szervezésben a horvátok Szentpéterfára történő letelepítésének 470.
évfordulójára a Horvát Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége
támogatásával létrehozott emlékhely, valamint a lakosság széleskörű
bevonásával megépült és a falu
ékességévé vált horvát nyelvű keresztút. Társszervezőként az EMMI
és a Horvát Nagykövetség támoga
tá
sával rendezett, a grádis
t yei hor
vátok
nemzetiségi találkozója, a PETNO-fesztivál, és talán a legszélesebb összefogással megvalósult, sok év óta tervezett falu
múzeum, az Értékek Háza létrehozása.
A Horvát Önkormányzat kiemelt fontosságot tulajdonít a
jövő generációjának szellemi, fizikai, etikai és identitásbeli felkészítésére. Horvát nyelvű gyermekkönyveket, horvát nyelvkönyveket szereztek be, támogatták a gyermekek részvételét a
gyermekfesztiválokon, sport- és horvát versenyeken. A több
mint 30 éve működő zelinai testvérkapcsolatot is rendszeresen
támogatják, valamint a MICROFON országos ifjúsági horvát
dalversenyt is, amelynek Szentpéterfa a rendszeres házigazdája.
Említésre kerültek az egyházi zarándoklatok, a templomtorony
felújítása, az évente megrendezésre kerülő sportnap, a tűzoltó
egyesület 120. évfordulós rendezvényének, vagy a helyi a vöröskereszt akcióinak támogatása. Író-olvasó találkozót szerveztek,
amelynek keretében horvát szerzőket hívtak meg Szentpéterfára, valamint fogadták a Pécsi Horvát Színház vendégjátékát. Az
utazási költségek fedezésével hozzájárultak több rendezvény
megvalósításához is.
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat valamilyen szinten –
támogatóként, szervezőként – részese a település rendkívül vál
tozatos programjainak, közösségi foglalkozásainak. Timárné
Skrapits Anna elnök megköszönte valamennyi együttműködő
intézménynek, az önkormányzatnak, a civil szervezeteknek, az
egyháznak, és a sok-sok közösségért tenni akaró aktivistának az
áldozatos munkáját, amelynek eredményeként Szentpéterfa
horvátsága az idei évben még gazdagabbá vált.
Dr. László Antal

HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
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Gradišćanskohrvatski jezik
Jezik Gradišćanskih Hrvata arhaična je varijanta onog hrvatskog jezika koji danas većina ljudi pozna. Jezik koji su za vrijeme
preseljavanja u 16. stoljeću Hrvati donijeli sa sobom u novu domovinu, u zapadnu Ugarsku. Obilježje kojim se Gradišćanci
najviše razlikuju od ostalih hrvatskih etničkih podskupina diljem svijeta. Prava riznica za lingviste, za jezične i kulturološke
povjesničare, jer na ovim se prostorima očuvao hrvatski jezik
naših predaka.
Pismenih spomenika iz perioda preseljavanja ima jako malo.
Prvi, najstariji zapis potječe iz 1564., takozvani Klimpuški misal.
Interesantnost je ovog dokumenta to, što se na istoj stranici u
čakavskom tekstu miješaju sva tri tadašnja pisma: glagoljica, ćirilica i latinica.
Jedva su počeli novi život, Hrvati su se morali prilagoditi novoj
situaciji. Reformacija je stigla i na ovo područje, a s
njom i protestantski svećenici s novim crkvenim knjigama. Četiri godine nakon Klimpuškog misala pojavio
se prvi protestantski molitvenik Postilla, što su ga s
njemačkog jezika na čakavski dijalekt preveli Antun
Dalmatin i Stjepan Konzul. Isto tako važnu ulogu imaju u povijesti jezika i protestantske pjesmarice Dusevne peszni Grgura Mekinića iz 1609. i 1611.
Sto godina kasnije od gore navedenih pojavljuju se i
katoličke knjige u sve većem broju. Ova su izdanja sastavljena po uzoru na kajkavske vjerske knjige iz sjeverne Hrvatske, pa su se u čakavski dijalekt polako
ugrađivali kajkavski elementi, koji su se često miješali
s hungarizmima i germanizmima, ali gradišćanskohrvatski jezik ipak je ostao dovoljno čvrst, da sačuva svoju čakavsku osnovu.

U 19. stoljeću velika polemika je bila
među Gradišćanskim Hrvatima o tome,
hoće li preuzeti novi pravopis i gramatiku koja je prihvaćena u Hrvatskoj nakon
Gajeve reforme, ili da ostane sve po starome. Iako prilično kasno, u zadnjem
desetljeću, ipak su pobijedile pristaše
jezične reforme, tako su se u gradišćanskom pismu pojavila slova š, ž, č, š
(umjesto đ se i danas upotrebljava dj).
Polemika je dalje trajala i u 20. stoljeću. Poznati pjesnik i duhovni vođa
Gradišćanskih Hrvata Mate Meršić
Miloradić bio je protiv toga da se pretjerano prate promjene u standardnom hrvatskom jeziku, jer to će loše
utjecati na govornike dijalekta. Nakon 2. svjetskog rata ipak su
ojačala mišljena da se mora približavati hrvatskom standardu,
jer u protivnom lako može doći do potpunog raskida s matičnim narodom.
Godina 2003. važna je u povijesti jezika, jer nakon više godina
pripravljanja i pisanja izašla je Gradišćanskohrvatska gramatika, preko koje je normiran hrvatski jezik u Gradišću. Oko te
knjige se također puno raspravljalo, u centru s pitanjem: može li
se uopće dijalekt nekog jezika standardizirati. Naravno, to je
više filozofsko nego filološko pitanje.
Od tri hrvatska narječja, čakavski, kajkavski i štokavski, gradišćanskohrvatski se temelji na čakavskoj osnovi, s ikavsko-ekavskom varijantom staroslavenskog glasa jat (ě). Osim čakavskih
sela, u Đursko-mošonsko-šopronskoj županiji ima nekoliko
kajkavskih, a u Željeznoj županiji nekoliko štokavskih naselja s
čistom ikavicom.
Mjesto naglaska nije toliko vezan kao u standardnom jeziku,
često se pojavljuje čak i na posljednjem slogu.
Razlika između gradišćanskohrvatskog i hrvatskog standarda, osim nekoliko morfoloških i tvorbenih razlika, primjećuje se
i u vokabularu. Neke riječi su vrlo karakteristične za gradišćanski jezik, preko njih možete prepoznati gradišćanskog sugovornika, kao na primjer: gizdav (ponosan), godina (kiša), ljeto (godina), trudan (umoran).
dr. Andrija Handler
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ŠKOLSKE VISTI – iskolai hírek

Szinte csak tegnap csengettek be az első tanítási napra, s
máris a karácsonyt várjuk. 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.
Az 56-os forradalomról megemlékező műsort a 8. osztályosok
adták elő, az alkalomhoz, évfordulóhoz méltóan.
A Naković verseny idén is Kópházán volt. A horvát szépkiejtési vetélkedőn résztvevő diákok- Bödör Botond, Kincses Bence, Kovács Levente (II. hely), Kiss Manuel (III. hely), Perjési
Nóra (különdíj), Temmel Nikolina, Varga Damján, Paukovits
Hanna, Suborits Zora (III. hely), Barilovits Luca, Gombás Márton (II. hely), Handler Danica (I. hely) – idén is szépen szerepeltek. Gratulálunk nekik!
Idén kicsit korábban, már október elején érkeztek vendégeink
Horvátországból. Ez alkalommal is egy tartalmas hetet tölthettünk együtt a zelinai testvériskola diákjaival. A programot a
nagykövetségen kívül a Horvát Szövetség, a KLIK, a HNÖ is
támogatták. Köszönet érte! Megható látvány volt a búcsú pillanata is, amikor a vendéglátó szülők könnyes szemmel engedték
haza kis vendégeiket. Elmondhatjuk, hogy igazán családias környezetben teltek napjaik nálunk. Köszönjük a szülők, a nagyszülők áldozatos hozzáállását, segítségét, a gondoskodást.
Az őszi szünet november első hetében volt. Rögtön a szünet
után pályaorientációs nap keretében látogattunk el egy pékség-

Fotó: Paukovitsné Horváth Edit

be, a katasztrófavédőkhöz, az erdészetre, a szennyvíztelepre és a
Savaria Múzeumba. Nagyon tartalmas, érdekes napon ismerkedhettünk a különböző szakmákkal.
Iskolásainkhoz – az 1. és a 2. osztályosok köszöntésével –
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, kézműves délutánon készítettünk ajándékokat. Az alsósok közül 4 fő képviselte iskolánkat a karácsonyi
versmondó versenyen Horvátzsidányban. Az elsős Bödör Botond
1. helyezést ért el, Kiss Manuel a 2. helyen végzett, Perjési Nóra
különdíjas lett, de Kovács Levente is szépen szerepelt.
Az iskolások karácsonyi műsora december 17-én, 17 órakor
lesz a kultúrházban.
Az utolsó tanítási napon, december 22-én megemlékezünk
Arany János és Kodály Zoltán munkásságáról az évfordulójukhoz kapcsolódva. Arany János munkásságát a napközisek dolgozzák fel, a Kodály év kapcsán pedig énekversenyt hirdettünk.

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 továbbtanulás előtt állók sajnos nem érzik súlyát a tudás fontosságának- pedig a középiskola arra alapoz(na), amit az általános iskolában megszereztek.
Az iskola tanulói és valamennyi dolgozója békés, boldog ünnepeket kívánnak minden szentpéterfainak!
Paukovitsné Horváth Edit igazgató

VISTI ČUVARNICE – óvodai hírek

Fotó: Milisits Zsuzsa

A 2018/2017-es óvodai nevelési évet 33 gyermekkel kezdtük
meg. A kiscsoport létszáma 13 fő, a középső és nagycsoportosoké 20 fő.
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Decemberben óvodánkat ünnepi hangulat hatja át, hisz folyamatosan ünnepről ünnepre készülődünk. Óvodás gyermekeinket az idén is meglátogatta a Mikulás, amit lázas előkészületek
előztek meg: festés, rajzolás, ének- és verstanulás. A gyerekek nagy örömmel várták a
Mikulást. Természetesen legjobban arra voltak kíváncsiak, hogy mit is rejt számukra a
zsákja.
De a Mikulás érkezésével nem ér véget az
ünneplés, hiszen pár hétre rá már a karácsonyra készülődünk. Karácsonyváró dalokkal, versekkel, mesékkel varázsoljuk elő az
ünnep hangulatát. A karácsonyi ünnepségünket december 21-én tartjuk az óvodában.
A karácsonyra szánt ajándékokra az anyagi
támogatást köszönjük a Szülői Közösségnek,
a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak,

Óvodánk nevelési célja: a gyermekek élménygazdag környezetben az egyéni fejlődési ütemük figyelembe vételével, 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. Részt vettünk a szüreti felvonuláson, az Érték Háza átadó ünnepségén, és rövid műsorral kedveskedtünk
az időseknek.
Az IKSZT szervezésében idén négy alkalommal lesz lehetőségünk a Mesebolt bábszínház előadásain részt venni a kultúrházban. Köszönet érte a szervezőknek.
Advent első vasárnapján az óvoda ismét megtartotta az adventi vásárt, amit a Szülői Közösség és az óvónők együtt szerveztek. Az itt befolyt összeget fejlesztőjátékok beszerzésére és
az udvari játékok felújítására fordítjuk.

Szentpéterfa önkormányzatának és minden támogatónak, akik felajánlásukkal segítik óvodánk közösségét.
Intézményünk (előzetes felmérés alapján) 2017. december 25-től 2018. január 2-ig zárva tart. Ebben az időszakban főzés sem lesz.
Óvodánk összes dolgozója nevében kívánok
ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYT
és BOLDOG ÚJ ÉVET!
Németh Gáborné
vezető óvónő
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egyházi hírek

Fotó: Várhelyi Tamás

A közel jövő Isten

Szemben 2016 adventjével az idei rövidebb adventi időszak, hiszen december 24-e idén vasárnapra esik, így csak 3 teljes hetünk lesz adventben. A liturgia, a szertartásaink aznap délelőtt
még advent 4. vasárnapjáról fognak szólni, míg délután már belépünk a gyerekek Kis-jézus várásával, majd az éjféli szentmisével karácsony, Jézus születésének ünnepébe.
Az adventben, melyben Isten közénk érkezésére emlékezünk,
újra megtapasztalhatjuk Annak közelségét, Aki a világot teremtette, a történelmet irányítja, s Aki annyira szeretett minket,

hogy emberré lett. Az ókorban az advent szó azt jelezte, hogy a
király vagy a császár ellátogatott a birodalom egyik tartományába. A keresztény szóhasználatban Isten eljövetelére, világban
való jelenlétére vonatkozik, Aki átöleli a világegyetemet és a történelmet. Két csúcspontja van: Jézus Krisztus első és második
eljövetele. Az első éppen a megtestesülés; a második Jézus dicsőséges visszatérése az idők végezetén. Ez a két pillanat, amely
időrendben egymástól távol áll – és nem tudjuk mennyire. Az
Úr eljövetele tovább folytatódik, a világot át kell hatnia jelenlétének.
Az egyházi, liturgikus év kezdete ad alkalmat, hogy újra átéljük Isten várását, Aki Szűz Mária méhében testet öltött, Istenét,
aki kicsinnyé teszi magát, Aki gyermekké lesz. Ez az idő annak
az Istennek az eljöveteléről szól, Aki közel van hozzánk, Aki legelső pillanatától kezdve át akarta élni az emberi életet, hogy teljes egészében megváltsa. Isten egyetlen üdvözítő tervében tehát, Aki minden ember életének Ura, az Isten megtestesülésének
titka szorosan, harmonikusan összekapcsolódik és összhangban
van az emberi élet kezdetével.
Az Úr állandó eljövetele az evangélium hirdetésében folyamatosan igényli a mi közreműködésünket. Földi dolgokban tevékenykedünk, rajtuk keresztül észre tudjuk venni Isten jelenlétét,
és közeledni tudunk hozzá, Aki az Igazság, a Jóság, a Szépség és
a Szentség. Adventben érezzük meg az élet és a boldogság töredékeinek az ízét, és beteljesülésre vágyakozunk. Tegyünk azért,
hogy a hozzánk jövő, közeledő Isten ránk találjon, s mi is akarjunk közeledni Hozzá!

Programok, események a közelmúltból:

Foto: Timea Horvat

– Október 14-én, szombat 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. Vigyázzunk és
óvjuk tudatosan környezetünket!
– Október 15-én volt az idei bérmálás, amelyet már az új megyéspüspök atya, dr. Székely János celebrált.
– Mindenszentekkor és Halottak napján szép számban vettek részt a szertartásokban. Fontos, hogy kellő hálával és tisz
telettel 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.
– November 11-én, Szent
Márton napjának estéjén került sor az idei ministránsavatásra.
– November 25-én be
kap
csolódtunk az országos kezde
ményezésbe, amely a 2020-as
budapesti Nemzetközi Eucha
risztikus Kongresszusra való
készület egyik indítója volt, miszerint 1 órát a szentségi Jézussal időztünk. Plébániánk hívei
Pornóapátiban gyűltek össze
szentségimádási órára.
– Idén is lehetőségük volt a
gyerekeknek saját adventi koszorú készítésére. Köszönet valamennyi segédkezőnek, együttműködőnek!
– Idén is be lehet/ett kapcsolódni az adventi lelki kalendá
rium által a karácsonyra való lelki készülődésbe, figyelmességbe.
– Szent Miklós mai alakja, a Mikulás duplán is meglátogatta
a község gyerekeit. Köszönet a közreműködő felnőtteknek, szereplő óvodásoknak, iskolásoknak!
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Fotó: Várhelyi Tamás

CRIKVENE VISTI

– A 6. osztályosok december 11-től járták a
község házait betlehemezéssel. Jó érzés a hagyományok ápolása, őrzése.
Köszönet a diákoknak,
felkészítőjüknek és kísérőiknek!
– Szenteste 17 órakor
lesz a kápolnában a szokásos Kisjézus várás,
amire szeretettel hívjuk a
ki
csiket, nagyokat egy
aránt. Éjfélkor pedig a
nagy templomban az éjféli szentmise.
– Idén Szent Szilveszter pápa napja, az év utolsó napja is vasárnapra esik. Aznap
7.30-kor a kápolnában lesz szentmise, 17 órakor pedig a nagytemplomban a hálaadás szentmisével.
– Szeretném megköszönni még egyszer az egész éves munkáját valamennyi se
gí
tőnek, jó szándékú embernek, tá
mo
gatóknak, előimádkozóknak, mesterembereinknek, az egyházi
épületek körül segédkezőknek, díszítőknek, virágszőnyegkészítőknek. Köszönöm az egyházi hetiés havilapok kihordását, a plébániai hirdetések Falutévében való megjelenítését,
közösségeinknek (alapítvány, énekkar,
Értéktár Bizottság, Önkéntes Tűzoltóegylet, Nyugdíjas Klub, sportkör, zenekarok,
stb.), az Egyházközségi Tanácsadó Testület képviselőinek, az önkormányzatoknak
és természetesen a közvetlen munkatársaimnak (kántor, köny
velésben segédkezők, sekrestyések, takarító, plébánia, játszótér és alsó iskolaudvar karbantartói,
stb.) is a munkáját. Isten fizesse vissza
sokszorosan fáradozásaikat, imáikat s
helytállásukat!
Valamennyi olvasónak tartalmas várakozást kívánok, melyben érezzék meg a
várakozás beteljesedését, Isten közelségét!
Tamás atya
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2017 KÉPEKBEN...

2017 U KIPICI...

Foto: Timea Horvat

11

12

KLUB PENZIONEROV – A Nyugdíjas Klub hírei

Fotó: Dr. László Antal

Mi, akik havonta egybegyűlünk, egymás kezét fogva érezzük, hogy e csoport szeretetére szükségünk van. Immár 5
éve vagyunk együtt és azóta érezzük a közösség összefogó
erejét. Így karácsony közeledtével még erősebbnek mond
ható ez a kötelék.
Minden út végén van értékelés. Most, 5 év elteltével hisszük és
tudjuk, hogy nem hiábavaló, amit teszünk egymásért. Tesszük
azért, hogy ez a kis közösség továbbra is éljen és segítse egymást. Jó legyen egymásra felnézni, és vinni tovább azt a sok jót,
amit egymástól kapunk. Köszönjük az önkormányzatnak, a falu
közösségének, az egyházközösségnek, hogy befogadtak minket
és bíznak bennünk. Cserébe mi is igyekszünk részt venni a rendezvényeken és segíteni a közösségi munkát. Köszönjük a Rétbirtokosságnak az anyagi támogatást, hogy annyi szép helyre,
zarándokútra eljuthatunk!
Mindannyiuknak, a falu közösségének kívánunk áldott karácsonyt és békés, boldog új esztendőt!
A Klub tagjai nevében: Henitsné Marianna

DOBROVOLJNO OGNJOGASNO DRUŠTVO – ÖTE
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A szentpéterfai önkéntes tűzoltó egyesület beszámolója

A nagy szélvihar sok embert meglepett, minket is. És amit maga
mögött hagyott! Aznap éjszaka már dolgoztunk: a kidőlt fákat,
takarítottuk el, másnap folytatva a munkát. Igaz, nem teljes létszámmal, mert sokaknak nem volt megoldható a munkahelyről
való hiányzás. Falunkban 5 helyen történt fakidőlés, 11 helyen
pedig tetőt javítottunk. Ez persze nem úgy zajlott, mint alap
esetben, hogy először ideiglenesen fóliát húznak a tetőre, majd

Fotó: Nagyné Skrapits Mónika

Augusztus hónap sok embernek emlékezetes marad, mint
ahogyan nekünk, szentpéterfai önkéntes tűzoltóknak is !

egy szakember elvégzi a munkát. Tűzoltóink kicserélték a törött
cserepeket, palákat, elvégezték az ezzel járó egyéb munkákat is.
Reggeltől estig egész nap dolgoztak. És hadd jegyezzem meg: a
segítés a bajban minden ember kötelessége, de ez Szentpéterfán
nem igazán mutatkozott meg... Szinte csak mi dolgoztunk, közben még Pinkamindszenten is be kellett avatkoznunk viharkár
miatt.
Itt köszönjük meg Windisch Rolandnak a hevederes mászó
övet, amit felajánlott a munkákhoz.

A helytállásunkért elismerő oklevélben részesültünk a kormánymegbízott úrtól, amit személyesen adott át!
Pinkamindszenten történt közúti balesethez is riasztást kaptunk, itt egy fiatal lány szorult be az összetört gépjárműbe!
Mint minden évben, idén is részt vettünk Szombathelyen a
„Minden láncszem számít” elnevezésű Fő téri megmozduláson.
Két évnyi összevont adó 1%-ból vettünk egy kompresszort és
egy csörlőt, amelyeket már felszereltünk a tűzoltóautó elejére. A
munkánkhoz igen hasznos mind a kettő. Ilyenkor látjuk, hogy a
sok kis 1%-os milyen sokat jelent nekünk.
Kérjük, hogy így karácsony tájékán a tűzzel óvatosan bánjanak, figyeljenek oda az adventi koszorúk és a karácsonyfák gyertyáira.
Végezetül minden kedves szentpéterfai lakosnak békés, boldog ünnepeket kívánunk !
Nagyné Skrapits Mónika

KÖSZÖNET
KÖSZÖNET
Ezúton szeretnénk megköszönni
anyagi hozzájárulásukat, amivel
a Mariazellbe induló gyalogos
zarándokokat támogatták.
Munkájukhoz további sok sikert
kívánunk!
Köszönettel:
Mariazelli Zarándokcsoport

Fotó: Horváth Melinda

Tisztelt Szenpéterfai Rétbirtokosság!
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ČRLJENI KRIŽ – Vöröskeresztes hírek

2017-ben 3 alkalommal volt véradás falunkban. Sajnos a decemberre tervezett véradás központi, technikai okok miatt elmaradt. A véradásokon többségben a rendszeres véradóink jelennek meg. Sajnáljuk, hogy a fiatalokat nem tudjuk bevonni, kevés
az első véradónk. Lehet, hogy a tűtől való félelmük tartja vissza
őket a véradástól, ezért nem mernek eljönni, pedig ez igazán
nem lehetne ok, hiszen nagy szükség van a vérre. Sajnos nem
lehet tudni, mikor és kinek van vagy lesz szüksége vérre. Bízunk
benne, hogy a jövőben több fiatalt is be tudunk vonni a szervezett véradásokba.

kel, iskolások tánccal, verssel,
tamburazenével, a Ljubičica női
kar pedig horvát dallamokkal
színesítette a palettát. Köszönjük az óvodásokat és iskolásokat felkészítő pedagógusoknak
a munkáját. A délután folyamán
Varga András, Veszelovits Péter
és Skrapits József elfeledett dallamokat idézett fel muzsikájával, így egész estig nótától volt
hangos a kultúrház nagyterme.
Ilyenkor mindig eszünkbe jut,
mennyi szép dal van, amit lehet,
hogy pár év múlva senki, vagy

Községünk legidősebb lakója,
a 94 éves Henits Rózsi néni

Fotó: Dr. László Antal

Májusban részt vettünk egy jótékonysági esten, melyet a fogyatékkal élők táboroztatásának finanszírozására szerveztek.
Szervezetünk 4 tombolatárgyat vitt a rendezvényre Hogya Ferenc és a Nazdravlje kisvendéglő jóvoltából. Az est műsorral
kezdődött, a vacsora után sor került a tombolasorsolásra, majd
tánccal fejeződött be. Júniusban a tábor megrendezésre került,
25-30 főnek Szaknyér adott helyet, és a „Napfény tábor” nevet
kapta. Ebben a táborban is kézműves foglalkozást tartottunk,
melyhez az alapanyagot Hogya Ferenc biztosította. A foglalkozáson Jurasits Adél segített. Ezúton is köszönjük nekik. Már ismerősként fogadtak bennünket a táborban, hiszen nem először
jártunk ott. A gyerekek nagy örömmel festettek, dekopázsoltak,
állatfigurákat fűrészeltek lombfűrésszel. Nagyon vidám délután
volt. Jövőre is várnak minket vissza.
November 19-én tartottuk a már hagyományos idősek napját,
ahova a Szentpéterfán élő 70 év feletti „fiatalokat” hívjuk meg
egy vidám délutánra. Idén 11 fő új „fiatal” csatlakozott. Összesen 100 fő 70 év feletti kapott meghívást, 56-en jöttek el a rendezvényre. Akik nem tudtak eljönni, azoknak egy kis sütemén�nyel kedveskedtünk, amit az iskolások vittek el számukra. A
megjelenteket színes műsor várta: óvodások versekkel, énekek-

csak nagyon kevesen fognak énekelni. Itt kell megköszönni a vöröskeresztes tagok segítségét mind az előkészületekben, mind
pedig a délután lebonyolításában. A megvendégeléshez a helyi
önkormányzat biztosított anyagi támogatást, melyet ezúton is
köszönünk. Az italokat pedig Frányi Istvánnénak, Pataki Gábornak, a Nazdravlje kisvendéglőnek és a Pinka sörözőnek köszönjük.
Várjuk fiatalok jelentkezését a vöröskereszt tagságába, akik
szívesen részt vennének munkánkban, hogy még hatékonyabban tudjuk ellátni a ránk bízott feladatokat. Jelentkezni lehet
Hogya Ferencné Ildinél vagy Skrapits Andrásné Krisztinél.
A vöröskereszt helyi alapszervezete nevében kívánunk kellemes karácsonyi ünnepeket és egészségben, boldogságban gazdag új évet!
A vöröskereszt szentpéterfai
alapszervezete

A Ljubičica kórus hírei

Fotó: Dr. László Antal
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Megszokhattuk már, hogy a nyári szünet utáni első események a szüreti felvonuláshoz és a falunaphoz kapcsolódnak.
Idén sem alakult ez másképpen.
Szeptember 30-án, a szüretin idén nem sokan vonultunk a kórusból. Másnap, október 1-jén az Értékek Háza avatási ünnepségén a Koprive zenekarral mi is énekeltünk. Természetesen a
délutáni folklórműsorban is felléptünk.
November 11-én a Baranya megyei Felsőszentmártonban
Márton-napi horvát kórustalálkozón vettünk részt a fiatal zenészekkel, akik Kovács Andris jótékony vezetésével kísértek bennünket. A 12 fellépő kórusból csak mi voltunk a gradistyei ré
gióból, így egyedül képviseltük az itteni lágyabb dallamokat és
éneklési módot – talán ezért is volt figyelemreméltó a sikerünk.
Köszönjük a szentpéterfai horvát önkormányzatnak, hogy
anyagilag támogatta az utazásunkat.
November 18-án Mosonmagyaróváron volt az Országos Horvát Nap. A kultúrműsorban megyénket a vasi horvát kórusokból toborzott vegyes összeállítású énekkar képviselte – a Ljubičicából 4 fővel. Az alkalmi kórust Harsányi Imre irányításával
a horvátzsidányi tamburazenekar kísérte.
Tavaly óta ismét megrendezik a Vas megyei horvát kórusok
adventi hangversenyét. December 3-án, advent első vasárnapján
a szalézi templom volt az esemény helyszíne. A 8 fellépő énekkar között a Ljubičica is részt vett a koncerten és az azt követő

horvát nyelvű szentmisén. Ezúttal is a fiatalokból álló Žgano
tamburazenekar kísért bennünket. Köszönjük nekik a helytállásukat.
December 9-én a Koprive zenekarral Budapestre utaztunk a
XII. kerületi horvát önkormányzat meghívására. Közös adventi/
karácsonyi műsort kértek tőlünk, amely igazán hangulatosra sikeredett. Mind a két együttes szép alkalmi dalokat ismer, és mögöttünk van már sok közös fellépés is, így nem csoda, hogy tetszést aratott a budapesti horvátok körében a szereplésünk.
Idén örömmel énekeltünk itthon december 17-én a Falukarácsony műsorában, az évet pedig december 19-én Szombathelyen, a Barátság úti idősek klubjában adott ünnepi műsorunkkal
zártuk.
Kórusunknak mozgalmas éve volt 2017, különösen az adventi
időszak lett a sok meghívás miatt sűrű. De minden helyszínre
szívesen vittük el a karácsonyvárás hangulatát kiteljesítő dalainkat.
Minden kedves szentpéterfai lakosnak békés, szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok a Ljubičica kórus tagjainak nevében.
ÉS JANUÁRTÓL SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN ÉNEKELNI SZERETŐ ÉS VÁGYÓ LÁNYT
ÉS ASSZONYT A LJUBIČICA KÓRUSBA!
Kocsis Jolán
karvezető
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PETNO FESTIVAL

Fotó: Dr. László Antal

Oživljena kulturna manifestacija

Po kraćoj pauzi, ovo lito su se opet pojavile plakate
PETNO festivala u dobro poznatim žuto-plavim farbama. Ov put su organizatori skupa bili Hrvatska samouprava Petrovoga Sela i Hrvatsko kulturno društvo Gradišće.
17. juniuša se ur u pretpodnevni ura dobro vidlo u
okolici kulturnog doma da se ništo pripravlja. Mladi su
stole nosili, šantor kinčili, a otpodne su se pojavili i prvi
glasi iz zvučnikov. Po ideji organizatorov festival je podiljen bil na dva dile.
U 18 uri se nutri, na pozornici kulturnog doma začel
folklorni program. Publika je u lipom broju došla, nismo se morali sramovat zbog maloga broja ljudi. Pred
programom je predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan
Gugan prikdal spomenice onim pedagogom, koji su jur u penziji, al čuda su dilali za hrvatstvo. Priznanje su prikzeli Jutka Šandorova (Handler Andrásné) i Ana Milišić (Horváth Andrásné).
Zatim se program ganul s jačkom Patricije Kelemen. Po njoj
su publiku obradovali tancoši Hrvatskog društva iz Sambotela,
med kojimi su čudami bili rođeni Petrovišćani. Naravno iz

programa nisu ostali van ni dica. Pokazali su se mali iz čuvarnice, tancoši i tamburaši iz osnovne škole. Ljubičice su isto prikdali edan lipi buket hrvatskih jačkov. Na ov dan pozvali smo i
dvi gost-grupe. Prvi autobus je donesal iz Budimpešte Hrvatsko
izvornu grupu, koja se s Bunjevačkimi tanci predstavila, a drugi
gosti su nam iz Svetog Ivana Zeline došli. Veza med Petrovim
Selom i Zelinom pred dvajsetimi liti je bila čuda aktivnija, zato
smo mislili da bi morali pozvat i naše stare prijatelje iz Hrvatske
da maru ofriščamo ovo partnerstvo. Bogati kulturni program su
zgotovili folkloraši HKD Gradišća. Kot ste to u posebnom izdanju Petroviskoga glasnika mogli preštat, naša tancoška grupa je
ovo lito slavila svoj 65. jubilej. Povodom toga je i predsjednik
HDS-a Ivan Gugan gratulirao svim članovima, a isto tako i načelnica Petrovoga Sela Agica Jurašić-Škrapič. Najvekši aplauz je
onda došal, kad je načelnica prikdala peljaču HKD Gradišća,
Petaru Škrapiću priznanje „Za Petrovo Selo“, za dugoljetni trud
i rad što je izvršil na polju kulture i školstva u našem selu.
Od 21 uri se pak u šatoru začela fešta za mlade i stare. Na večernji program su polag Petrovišćanov došli i gosti i iz okolnih
sel, koje je zabavljala aktualna hrvatska top grupa Begini, i domaći orkestri Pinkica i Pinka Band.
Za drugolitašnji PETNO festival je predviđen termin 16-17.
juniuša.
aha

PETNO-fesztivál
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A júniusi PETNO-fesztivál keretében ünnepelte meg a Gradišće Horvát Kulturális Egyesület fennállásának 65. évfordulóját. Ekkor kapta meg a csoport vezetője, Skrapits Péter
a „Szentpéterfáért / Za Petrovo Selo” önkormányzati kitüntetést. A polgármester asszony átadó beszédét idézzük:
Szentpéterfa egyik horvát családja harmadik gyermekeként már
otthonról hozta a kultúra, a népzene, a hagyományok szeretetét.
Az édesapja már 1957-ben a helyi tánccsoport vezetője volt.
Skrapits Péter diplomát szerzett szlovén és horvát szakokon,
horvát mesterszakot végzett, továbbá technika és testnevelést
képesítést is szerzett. 1997 óta tanít a péterfai iskolában. A szülői házból hozott szeretettel fordul a gyermekek felé, akik ke
velik, megbecsülik és hitelesnek tartják. Iskolai versenyek felkészítő tanára: KRESZ közlekedési verseny, katasztrófavédelmi
verseny (megyei 1. helyezés, országos részvétel) sportversenyek
(foci, röplabda, futás, kézilabda), makettépítő verseny, horvát
nyelvi verseny. Ezeken az alapokon nyitja ki a népi, a nemzetiségi kultúra, (zene, tánc) és hagyományok felé a gyerekek kíváncsiságát, akik lelkes résztvevői az iskolai tánccsoportnak, amit
szintén 1997 óta vezet.
1984 óta a Gradišće Horvát Kulturális Egyesület tagja. Az
1952 óta működő šće egyesület célkitűzése a még élő népművészet, a néphagyományok felkutatása, gyűjtése, feldolgozása.
1994 óta vezetője az Egyesületnek, ez idő alatt a táncegyüttes és
a kísérő tamburazenekar nagy sikerrel szerepelt idehaza, vala-

Fotó: Dr. László Antal

mint Olaszországban, Macedóniában, Horvátországban és
Ausztriában is. A nemzetiségi és a népzene elkötelezett híve,
folyamatosan tanul és tanít. A táncegyesületben tanultakat ma
is tanítja a fiataloknak, a heti két táncpróbán maga is aktívan
részt vesz. A tánc- és zenei táborok, táncházak szervezője, lebonyolítója és tanulója. Koreográfusok meghívásával új látószöggel gazdagította a táncművészet helyi lehetőségeit Szentpéterfán. A megtanított és megtanult mozdulatok, valamint a
zene harmóniája mellett különös gonddal ügyel a horvát, a magyar és az aktuális táncok népviseletére, a részletek pontosságára. A környező horvát falvakból elszakadtak részére Szombathelyen horvát táncokat elevenít fel és tanít be hetente, hogy
azok ne vesszenek a feledés homályába.
A helyi hagyományőrző klub
megszervezője és újraélesztője,
ahol az idősek felelevenítik a régmúltat, és az így megszerzett tudást továbbadja a gyermekeknek és
a fiataloknak. A helyi horvát színjátszó kör tagja volt évekig.
Az ép testben ép lélek szellemében fekete öves kung-fu oktató
Szentpéterfán és Szombathelyen.
Rendszeresen viszi versenyre és táborba a tanítványokat, tai chi oktatóként a felnőtt lakosság életébe
visz egy kis nyugalmat.
Az ő életében pedig a családja, a
felesége és a két ikerfia biztosítja a
nyugalmat, a szerető hátteret.
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sport
Fotó: Tóth Gábor

A naptári év vége a sportolók
számára is szünettel telik, így jut
egy kis idő a pihenésre, de az őszi
szezonra való visszatekintésre is.
Megpróbáltuk összeszedni a
szentpéterfai érdekeltségű sportokat, sportolókat a különböző
klubokban, egyesületekben.

Szentpéterfai SE – A fel-

nőtt csapat már tavasszal is ért el jó
eredményeket, és az őszi szezon
mérkőzései miatt sem kell szégyenkezni – a csapat meccsről meccsre
fejlődik, sok péterfai kap játéklehetőséget. A bő keret ellenére olykor
létszámproblémákkal küszködött a
társaság, alapemberek hiányoztak
sérülés (Tóth Sz., Udvardi T., Táncsics P., Gaál Á.), eltiltás (Kajáry
D.) egyéb okok miatt. Így néhány
betervezett pontot el is veszítettük.
Kiegészülve a hiányzókkal, megerősítve az új igazolásokkal – és
természetesen egy tisztességes téli
felkészülést elvégezve – az új esztendőben komoly esély van egy
szép eredmény kiharcolására. A cél
a középmezőny eleje, az 5-8. hely.
De a legfontosabb, hogy olyan alapokat sikerüljön lerakni, amelyekre
a jövőben lehet építeni.
Az ifi csapat óriási fejlődésen
ment keresztül az elmúlt néhány
hónapban. Az új edző, Baranyai László kezei alatt ütőképes társasággá kovácsolódott össze gárda. A fiatalok minden meccsükön jó
focit játszanak, becsülettel küzdenek – képesek olyan teljesítményre, hogy senkitől nem kell megijedniük. És nincsenek gondok a
létszámmal, az edzéslátogatottsággal. Az ifisták a középmezőnyből várják a folytatást – de minden bizonnyal van ennél feljebb!  
Eredmények: 		
Szentpéterfai SE–Jáki SE
Csepregi SE–Szentpéterfai SE
Szentpéterfai SE–Felsőcsatári KSK
Söpte SE–Szentpéterfai SE
Szentpéterfai SE–Zanati KSE
Tanakajd TC–Szentpéterfai SE
Szentpéterfai SE–Bozsoki SE
Gencsapáti KSE–Szentpéterfai Se
Szentpéterfai SE–Tápláni KSK
Honvéd Sé SE–Szentpéterfai SE
Szentpéterfai SE–Balogunyom SE
Szombathelyi Spari FC–Szentpéterfai SE
Szentpéterfai SE–Rábahídvég KSK
Gyöngyöshermán–Szentpéterfai SE

nagycsapat
3–0
3–2
1–1
3–3
2–1
2–0
2–1
0–4
5–0
5–6
2–3
6–0
7–0
2–3

ifi
1–1
1–0
5–0
0–4
3–2
5–2
1–1
1–1
2–0
0–2
0–4
3–1
2–2
1–1

Halmosi Zoltán Vas Megyei Kupa:
1. forduló
Rábahídvég KSK–Szentpéterfai SE
1–3
2. forduló
Szentpéterfai S–Vép VSE
2–2
3. forduló
Szentpéterfai SE–Rábatótfalui SE
3–0
4. forduló
Szentpéterfai SE–Balogunyom SE
1 – 1 büntetőkkel: 4 – 2
A csapat felkerült az országos főtáblára, ahol majd tavasszal folytatódnak a küzdelmek.

In memoriam...

Jánny Zoltán
2017. június 25.

sport
A felnőtt csapat kerete: Azoitei Catalin (játékos-edző), Bankits Ramón,
Baranyai László Péter, Csordás Csaba, Devecsery Mátyás, Gaál Ádám
István, Gaál Richárd, Harangozó Bálint, Hoós Bálint, Jurasits András,
Kajáry Dominik Zsolt, Keringer
Zsolt Imre, Kovács Balázs Dániel,
Leidli Géza, Neubauer Gergely, Páll
Bence, Sákovits Zoltán, Táncsics Péter, Teklits Péter, Tóth Gábor, Tóth
Szabolcs, Török Roland, Udvardi Tamás, Wágner Márton, Wágner Richárd, Wágner Szabolcs.
Góllövőlista:
Csordás Csaba		
Devecsery Mátyás
Wágner Richárd
Wágner Márton
Azoitei Catalin		
Wágner Szabolcs
Teklits Péter		
Gaál Richárd		
Baranyai László Péter
Gaál Ádám		

13
7 (+1 MK)
5 (+1 MK)
5
4
3 (+3 MK)
2
1 (+2 MK)
(+1 MK)
(+1 MK)

Az ifi (U-19) csapat kerete: Baranyai László Péter (edző), Csordás Levente, Czvitkovics Márk, Dombi
Márk, Garger Róbert István, Góber
Levente István, Gombás Márton,
Jurasits Ákos, Kurucz József, Páll
Bence, Páll Szilveszter, Paukovits
Kornél Márk, Sákovits Milán, Skrapits Dániel, Skrapits Imre Iván, Szakács Ádám Márk, Szekér Milán,
Timár Dávid.
Góllövőlista:
Skrapits Dániel
Skrapits Imre Iván
Páll Szilveszter		
Szekér Milán		
Czvitkovics Márk
Góber Levente István
Jurasits Ákos		
Sákovits Milán		

Nem lehet
elég korán
kezdeni...

9
7
3
2
1
1
1
1

Kosárlabda – A Női NBI Amatőr
Bajnokság Szoese-Sportiskola csapatának vezetőedzője Szabó László, játékosa
pedig Szabó-Haklits Zsuzsanna, aki a
csapat a kapitánya is.

Szombathelyen kosárlabdáznak még:
Juranovics Marcell, az U14 Ifjú Sólymok
csapatának tagja és Garger Zorán az
U14 Szombathelyi KA A csapatának
tagja.
A szentpéterfai ifjú kosarasok pedig
Szabó László, Szabó-Haklits Zsuzsanna
és Skrapits-Rózsa Eszter Fanni vezetésével edzenek.
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Kick-Box

– A szombathelyi
Controll SE Kick-Box szakosztályának
versenyzője a 17 éves Jurasits Ákos.

Eredményei 2017-ben:
– Országos Diákbajnokság junior –
63 kg LC 5 – 8., KL 3. hely
– German Open (München) junior –
63 kg LC 3. hely, KL 3. hely
– Slovak Open (Pozsony) Junior –
63 kg L.c 5 – 8. hely KL. 5 – 8. hely,
Felnőtt – 63 kg L.c 3. hely
KL. 2. hely

A legmagasabban jegyzett labdarugónk
Varga Barnabás, aki az idei őszt az osztrák Bundesliga első osztályában szereplő
SV Mattersburg keretében, illetve annak
fiókcsapatában a BVZ Burgenlandligában
szereplő Mattersburg Amateure csapatában játszotta végig nem is akármilyen teljesítménnyel. Tizennyolc találattal vezeti
Fotó: Szabó-Haklits Zsuzsanna
a bajnokság góllövőlistáját. Az első osztályban idén még nem jutott szerephez.
Egyébként a tavalyi évet tizenegy első osztályú mérkőzéssel, egy góllal és egy gólt érő
átadással, a tartományi ligában pedig tizennyolc mérkőzéssel, tizenkilenc góllal fejezte
be Barnabás.
Az SV Deutsch Schützen csapatában rúgja a labdát
Varga András, aki eddig tizenegy mérkőzésen tizenkét gólt szerzett.
SV Eberau – A legtöbb szentpéterfai a hazai csapaton kívül a szomszédos Eberau csapatát erősíti, amely
idén a burgenlandi tartományi bajnokság második ligájában próbál minél pontot gyűjteni. Mivel ez az osztály már magasabban jegyzett, így
a csapatoknak is több korosztályos csapattal kell részt venniük a bajnokságban. Ezekben a csapatokban játszanak: Barilovits Ádám, Garger Valentin, Horváth Mátyás, Pataki Kornél Simon, Pataki Csongor Gábor, Paukovits Levente, Paukovits Olivér.
A felnőtt tartalékok keretét Frányi Ádám, Hoós Gergő, Hoós Áron, Pataki Ádám és
Wágner Kevin, az első csapatot pedig Bárdics Erik és Mersits Dávid erősíti.

mozaik

Fotó: Keglovics Kinga

20

Iszak Péter: December
Jégvirágon szálló angyalok
ölelkeznek apró szárnyaikkal.
Most még a csodák is láthatók,
miket varázsolnak mindennapjainkba!
Eljött a tél újra,
s vele minden öröme.
S ha néha fújna, fagyna,
szíveket sosem dermesztene!
Illatok, élmények, ajándék,
izgatott gyermekhangok.
Korcsolya, szánkó, hóesés,
beteljesülő titkos álmok!
Jégvirágon szálló angyalok
hoznak békét életünkbe!
Most még a csodák is láthatók,
csak engedjük a közelünkbe!

DECEMBER 24. VASÁRNAP
– NEDILJA
A
Szentpéterfáért
Alapítvány kurató
riuma idén is szeretettel vár mindenkit
december 24-én, az
éjféli szentmise után
a kultúrház előtti
jászolhoz, a szokásos
meghitt karácsonyi
összejövetelre.
I ovo lito Vas srdačno čekamo 24. decembera za
polnoćnicom k Betlehemu na zakipljeno vino i
na malo druženje.

2018. február 10.
ALAPÍTVÁNYI BÁL
FAŠENJSKI BAL
Petroviski glasnik – Szentpéterfai Hírmondó • Kiadó: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa
Felelős szerkesztő: Tímárné Skrapits Anna • Munkatársak: Filipovits Rajmund, Handler András, Kocsis Jolán
Nyomdai munkák: Croatica Kft. • Nyomdai előkészítés: Kondor Anna • Felelős vezető: Horváth Csaba

