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BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ!

Fotó: Timea Horvat

ÁLDOTT KARÁCSONYT!
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önkormányzati hírek
Pályázatok

Fotók: Dr. László Antal

TOP pályázat – egészségcentrum kialakítása
Az egészségcentrum egy egészséges életmódot
népszerűsítő rendezvény keretében 2018. október
1-jén ünnepélyes keretek között került átadásra.
Az épület hőszivattyúval, napelemmel felszerelt,
hőszigetelt és akadálymentes. A beruházás keretében 10 000 000 forint összegben eszközbeszerzés is történt, ezekkel az eszközökkel a rendelő a
21. századi szintre léphetett, így hatékonyan lehet
dolgozni az egészségmegőrzésért. Sor került a
Nyitott rendelők egyhetes programsorozatra, ahol
szűrővizsgálatokat végeztek ezekkel az eszközökkel is. A nagy érdeklődésre tekintettel a szűrések
folytatódnak.

A hivatal épületének felújítása kapcsán elindult a közbeszerzési eljárás, a hiánypótlás teljesítése volt hátra, amikor újabb tájékoztatás érkezett, hogy tartaléklistáról egy 2016-ban beadott
pályázattal 50 milliót nyert az önkormányzat a minibölcsőde
kialakítására. Mivel ez a szolgáltatás ugyanannak az épületnek a
másik felében kerül megvalósításra, és a közbeszerzési eljárás
szempontjából egybeszámítási kötelezettség áll fenn, ezért a
közbeszerzést újra ki kell írni.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra meghirdetett újabb pályázati kiírásra a Zrínyi, a Széchenyi és a Petőfi
utca járdái kerültek benyújtásra, de jelenleg ezt a pályázatot elutasították. Kizárólag meglévő járda felújítására lehetett pályázni, új járda kialakítására nem. Az önkormányzat reméli, hogy a
Modern falvak elnevezéssel indításra kerülő rendszer keretében
erre is lehetőség nyílik. Szeretnénk a lakókat kérni, hogy autójukkal ne parkoljanak rá a járdára, hiszen elveszik az értelme annak, amiért kialakításra került.
Szentpéterfa Községi Önkormányzat az idei évben is csatlakozott a diákmunka pályázathoz, amellyel a település számára
rendelkezésre bocsátott keretet teljes mértékben kihasználva 4
diákot foglalkoztatott. A diákok nagyon nagy segítséget nyújtottak az orvosi rendelő, a védőnői szolgálat, valamint a hivatal költöztetésében.
Az idei Hungarikum pályázat keretében kiállítóhely kialakítá-

sára lehetett pályázni, itt 970 000 Ft-ot sikerült
nyerni. 5 darab paraván és képek kiállítására alkalmas eszközök kerültek beszerzésre. A színházteremben került kialakításra a kiállító hely, ahol a
Brigovich Lajos által adományozott 26 darabból
álló guszlagyűjtemény, valamint a település lakóitól származó hegedű, tambura és harmonika került
elhelyezésre ünnepélyes keretek között a Hangszer
mint érték rendezvényen. Az eseményt megtisz
telte Soltész Miklós államtitkár, V. Németh Zsolt
országgyűlési képviselő, Tausz István, valamint
Szolga József nemzetiségi szószóló.
Tárgyalásokat folytat az önkormányzat az alsó
és a felső iskola egy épületbe egyesítéséről és 21.
századi körülmények kialakításáról.
A „Pannon Élmény” téma keretében a Pinka
menti településekkel közösen kerékpáros pihenőhely kialakítására adott be az önkormányzat pályázatot, a kivitelezés hamarosan
megkezdődik.
Elbírálásra vár még a Helyben vagyunk -helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatása kiírására az Érték a Pinka
című anyag. Ennek keretében fedett beülőt, szalonnasütőt, sörpadokat, napernyőket, kenut felszereléssel szeretnénk beszerezni,
valamint egy rendezvényt tervezünk , amely szeptember végén
kerülne lebonyolításra.
Az E-ON által kiírt adventi rendezvényre a pályázatunkat sajnos elutasították.
A katasztrófavédelem is pályázott Szentpéterfa nevében, és
zagyszivattyút, védőruházatot, bevetési ruhákat, utánfutót és
aggregátort sikerült nyerni. Köszönet érte.

Egyebek:
A fűnyírás idén is nagyon gondot jelentett főként a külső területeken. Áprilistól augusztusig ígérgetett az Őrségi Vízrendezési
Társulat, mire végre megjelentek és kaszáltak.
Az idei lomtalanítás 681 387 Ft-ba került. Rengeteg a lom, kérjük, hogy ne hozzák át Ausztriából szívességből, mert az az önkormányzatnak, tehát önöknek fog pénzébe kerülni. Az elektronikai lomtalanítást a MÜLLEX már nem is vállalta, egy vállalkozó
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végezte egy előzetes pályáztatás után. A vállalkozó sem számított
ekkora mennyiségre, 234 633 Ft-ba került. Fontos, hogy a kibelezett (motor nélküli) hűtőgépeket senki nem szállítja el.
Az önkormányzat szeretné felhívni a T. lakosság figyelmét a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. A szelektív zsákok ingyenesek, míg a kommunális hulladékhoz pótzsák igényelhető a
zöldudvarokban. Dolgozunk azon, hogy a hivatalnál beszerezhetők legyenek a zsákok és ne kelljen Egyházasrádócra utazni.
Az STKH ügyfélszolgálati ügyintézője járja a falut és ellenőrzi,
hogy kinek van szerződése.
Az Új utca fokozatos beépülése miatt 2 új lámpatest került felszerelésre.
Határkérdés: több helyen is megjelent, hogy Ausztria lezárja
a határokat. Ez nem igaz. Súlykorlátozó táblákat helyezett ki,
csupán néhány földutat zártak le, amire kétoldalú egyezmény
alapján Ausztriának lehetősége van. A szentpéterfai határátkelők nem kerülnek lezárásra.
Amennyiben a téli rezsicsökkentés és a kutak ügyében újabb
információval rendelkezünk, akkor azt a www.szentpeterfa.hu
oldalon közzétesszük.

Támogatások:
Szentpéterfa Községi Önkormányzat a szociális rendelete alapján mind a kisgyermeket nevelő családokat, mind az időseket
segíteni tudja az ajánlott védőoltások árának átvállalásával. A
rászorulók Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felé fizetendő díját az idén is 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, temetési segélyt és életkezdési támogatást
is nyújtunk.
A Bursa Hungarica pályázati rendszerrel az önkormányzat
diákonként havi 5000 Ft támogatást ad.
Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal nyitva tartása
az ünnepek alatt:
Az ügyfélfogadás 2018. december 24-e és 2019. január
2-a között szünetel, az első ügyfélfogadási nap: 2019. január 3.
Amennyiben haláleset anyakönyvezése szükséges, akkor Kónyáné Schlaffer Mónika anyakönyvvezetőt a 06 30 533 2341
telefonszámon lehet keresni.

Anyakönyvi hírek
Születés:
Boros Kitti Gabriella és Lőrincz Gergely Csaba első gyermeke: Lőrincz Gergely Benett
Halálozás:
Barilovits Pálné
Mersits Tamás
Hirschl József
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A képviselő-testület
és az önkormányzati hivatal
valamennyi dolgozója nevében szeretnénk
mindenkinek áldott, boldog karácsonyi
ünnepeket kívánni!
Mentovics Éva: Az ünnep csendje
Csend ült rétre, völgyre, bércre,
hó-illatú esti csend.
Ág se moccan, lomb se rezzen,
lám, a szél is elpihent.
Nem fúj testes hóbuckákat,
nem ráz kopár gallyakat,
elcsitult egy fenyőágon,
szótlan, szinte hallgatag.
Harang szól az esti csendben,
gyertya fénylik, s halld: amott
apró csengők csilingelnek
karácsonyi dallamot.
Pilinkélő hó szikrázik,
völgyön, bércen hűs lepel…
csillag gyúl a messzi égen,
lám, a menny is ünnepel!
Örömódát dúdol ajkunk,
a szeretet szép dalát…
csillámfényű varázs lengi
át az egész éjszakát.

dr. Gáspár Mónika
aljegyző

Az októberi véradók névsora:
Filipovits Horváth Hajnalka
Fritz László
Frányi István
Temmel Bertalan
Pártli Péter
Kalocsai Károly
Henits Zsoltné

Gaál Bianka
Jurasits Zoltán
Frányi Kira
Udvardi Tamás
Timár Dusán
Jánny Márk
Móricz Jenőné

Köszönjük!

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 pedagógusainak, munkatársainak, tanulóinak, gyermekeinek, akik bármilyen módon a rendezvényeknél, a falu
szépítésében, valamint az egészségcentrum körüli munkákban
önzetlen segítséget nyújtottak.
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HRVATSKA SAMOUPRAVA
Visti Hrvatske samouprave

Fotó: Timea Horvat

10. decembera smo obdržali u kulturnom domu našu otprtu
sjednicu na kojoj smo se obračunali s prošlim litom. I prik redic
naših novin ćemo kratko predstavit naše ovolitašnje dilo.
U prvom redu smo one programe i priredbe pomagali, koji se
vežu za naš materinski jezik i hrvatsku kulturu.

U majušu smo tri lipe dane potrošili u Sridnjoj Dalmaciji. Izvan toga smo organizirali shodišće u Celje i u Cogrštof k Putujućoj Celjanskoj Mariji. U jesen smo se s punim busom odvezli u Željezno (Eisenstadt) na koncert Pax Et Bonuma, a čudami
su imali priliku projt u Budimpeštu na božićni koncert Najboljih
Hrvatskih Tamburašev.
Na protuljiće je prvi put bil u našem selu novi veleposlanik
Republike Hrvatske, dr. Mladen Andrlić.
U liti smo skupa s tancoši organizirali PETNO festival, na kojem
su nas Gazde zabavljali s njevom popularnom mužikom. U okviru
programa smo obdržali 40. jubilej tamburanja u našem selu.
Primili smo goste, Hrvate iz Amerike, ki su nam pokazali veseli kulturni program.
U jesen smo imali čuda programov. Treći put smo mogli poslušat profesionalne jačkare na Microfonu. Upoznali smo i jazz

muziku uz kušanje kvalitetnoga vina iz Mohača. Na
jesenskom
folklornom
večeru su se predstavile sve
naše grupe od najmanjih do
najstarjih. Bili smo jako gizdavi na to bogatstvo, što su i
naši veliki gosti vidli. Gusle
od Lajoša Brigovića su zašle
na pravo misto, a isto tako se
oš edno vrime moru vidit i
njegovi nafarbani kipi u velikoj dvorani kulturnoga doma.
U Adventu smo se kod spomenika pri kapeli spomenuli
na one Petrovišćane, koji su
upali u I. vitskom boju. Zatim smo čuli i predavanje za boj i prezentaciju knjige za Gradišćanske
Hrvate. Spomenuli smo se i od Lajoša Škrapića i
Lajoša Brigovića, ki su se pred 80-timi liti rodili.
Redovito pomažemo našu dicu pri razni programi i naticanji, potpiramo sportski dan, Črljeni
križ i druge priredbe.
Ovo lito smo tri put izdali Petroviski glasnik,
napravili smo novi zidni kalendar, preskrbili smo
Hrvatske kalendare, kupili smo nove zastave u
selo, obnavljamo tambure školske dice, kupili
smo novi kompjutor i potribne stvari u studij
Lipateksta. Izvan toga smo čudakrat primili i nagostili kulturne
grupe i goste u našem selu.
Jako smo gizdavi na kulturni žitak našega sela i zahvaljujemo
se svim grupam i peljačem za ta veliki aldov što donesu za naše
selo.
Zahvaljujemo se za dobru suradnju samoupravi, školi, čuvarnici, zakladi, crikvi i gospodinu farniku, civilnim udrugam, svim
ki redovito pišu u naše novine, a ne u zadnjem redu lipa hvala
zastupnikom Hrvatske samouprave, Rajmundu Filipoviću i
Andrašu Handleru za veliku pomoć.
Svi
Svim našim štiteljem željimo blagoslovljen i u miru sprohodjen Božić, a u Novom litu dobro zdravlje, čuda sriće i veselja!
Ana Škrapić Timar

Egy este, három zenész, ötféle bor és határtalan jókedv Szentpéterfán
A borkóstolás menete a következő: megnézni a színét, megszagolni az illatát, megízlelni a zamatát. Szentpéterfán ez volt az első, amit a vendégek megtanultak a borkóstolóval egybekötött zenés est kezdetén.
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által első alkalommal megrendezett programon az érdeklődők Horváth Zoltán mohácsi borász segítségével
ismerkedhettek meg a különféle borok sajátosságaival. A borok kedvelői a fehértől a rosén át a karakteres vörösborig mindent megkóstolhattak a
Planina borház kínálatából. Az este folyamán az
Ausztriából érkező FTM- trio zenekar angol és horvát nyelvű jazz zenéjével szórakoztatta a közönséget. A rendezők ígérete szerint hasonló rendezvényekből a közeljövőben sem lesz hiány.
Skrapits Evelin

Rendelő a határon
Éveken keresztül állt gazdátlanul, átengedve a természetnek és a
nyesteknek Szentpéterfán, a falu végén a Schengeni Egyezmén�nyel funkció nélkülivé vált határátkelő létesítménye. Úgy tűnt,
hogy a határőrség sok más objektumához hasonlóan az osztrák–
magyar határ mentén ez az építmény is az enyészeté lesz. Az
állam csak azzal a feltétellel volt hajlandó az önkormányzat tulajdonába adni a volt átkelőt, ha valamilyen közfunkciót ellátó
létesítményként tudja hasznosítani.
2013-ban új háziorvos érkezett a faluba. Ekkor támadt az ötlet, hogy a 70-es években még korszerű, de mára a kor követelményeinek messze nem megfelelő orvosi rendelőt a határátkelő
építményébe lehetne költöztetni. Az épület egy alapos felújítással, némi átalakítással modern rendelő és szolgálati lakás létrehozásának lehetőségét ígérte. Gondot az átalakításhoz szükséges
anyagiak megszerzése jelentette. Sok-sok együtt gondolkodás,
lehetőségek kutatása alapján született a döntés – pályázati lehetőségre kell várni. Igaz, hogy közben haladt az idő, de végül a
várakozást igazolta a megnyílt lehetőség. Nem ecsetelném, hogy
mennyi fáradozásba, kilincselésbe, utána járásba került a pályá-

zat eredményre juttatása a polgármester és a hivatal munkatársainak, az eredmény egy 65 millió forintos uniós pályázati forráshoz juttatta a települést.
Öt áldozatos munkával töltött esztendő eredményeként 2018.
szeptember 29-én, Szent Mihály napján, szombaton Szentpéterfán a falu végén ünneplésre gyülekeztek a település lakói, és
mindazok, akik valamilyen módon bekapcsolódtak a beruházás
megvalósítási folyamatába. Sokan jöttek – többen az egészség
jegyében futva, vagy táv-gyalogolva –, megtelt a tér emberekkel.
Igazi ünnepi hangulat fogadta az érkezőket.
Az avató beszédek érzékeltették, hogy az ember számára legfontosabb kincs az egészség. A megőrzéséhez és a gyógyításhoz
szükséges feltételek megteremtése létszükséglet, ennek lehetőségét biztosítja a 21. századi módon felújított egészségház,
melyben a háziorvos mellett helyet kapott a védőnői szolgálat is.
A felszereltség a gyógyítás mellett számtalan lehetőséget biztosít a megelőzést szolgáló szűrésekre, vizsgálatokra, bemutatókra, egészségre nevelésre. Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester
asszony, V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Majtényi
László, a Vas Megyei közgyűlés elnöke, dr. László Eszter háziorvos átadási köszöntője, Tamás atya felszentelő beszéde egyaránt
méltatta azt az összefogást, amely a szükségesség és a lehetőség
felismerésétől a megvalósításig vezetett, és amelyben Szentpé-
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ZDRAVLJE – EGÉSZSÉG

terfán az itt élők számtalan alkalommal mutatták már meg, hogy
ötletgazdagságuk és összetartásuk kimeríthetetlen.
Az ünnepi hangulat megteremtéséhez a szentpéterfai kis
Talentumok és Skrapits Evelin műsorszámai adtak színvonalas
hátteret.
A vasárnapi program itt természetesen nem ért véget. Az
egészség jegyében a gyermekek és felnőttek egyaránt sok mozgásos, játékos vetélkedőkben bontakoztathatták ki képességeiket, a
legkisebbek részére ugrálóvár, a családoknak családi sportvetélkedő, a felnőtteknek természetgyógyász előadás és újraélesztési
bemutató, a száguldani vágyóknak motorozás a Nyugati Szél
motorosaival. A helyi aktivisták lufihajtogatással, csillámtetoválással szórakoztatták az ifjabb korosztályt, nagy érdeklődés kísérte a Skrapits Péter vezette Tai Chi Chuan-bemutatót. Mindezekhez az anyagi hátteret Szentpéterfa Önkormányzata, és vele
karöltve a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ,
Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda, a Vas Megyei
Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház biztosította. Figyelmes
vendéglátók voltak a Szentpéterfáért Kulturális Alapítvány aktivistái, mint már oly sokszor, Gaál Krisztina önzetlen támogatásával és közreműködésével.
Szent Mihály napján, Szentpéterfán az emberek ismét összefogva, a Levendula Egészségház intelmeit megfogadva a boldog
léthez együtt adtak maguknak több esélyt. A falu ismét gazdagabb lett.
Dr. László Antal

Nyitott rendelő
Szentpéterfán a közelmúltban avatott új háziorvosi rendelő egy héten át a szokásos rendelés mellett reggeltől estig nyitva állt az érdeklődők előtt. A dr. László Eszter háziorvos és a helyi önkormányzat által
szervezett rendhagyó programot – nagy érdeklődés mellett – a tágas
váróteremben az egészségvédelemmel kapcsolatos tájékoztató kiállítással – november 5-én nyitotta meg a háziorvos, Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester és Szákovics-Varga Ildikó, a Szombathely és
Járása Egészségfejlesztési Iroda irodavezetője. A hét folyamán külön-külön alkalmakkor végzett szemészeti, csontritkulásos, szív- és
érrendszeri szűrővizsgálatokra, valamint a két estén át oktatott újraélesztési gyakorlatra olyan túljelentkezés volt, hogy a lemaradtak
számára egyes szűrővizsgálatokat új időpontokban ismét meg kell
majd szervezni. A program november 10-én szombaton este közösségi filmnézéssel zárult, melynek témája egy daganatos betegség
egyénre, családjára és környezetére gyakorolt hatása volt.
A rendelő avatásakor elhangzott, hogy az új egészségház lehetőségek tárházaként új távlatokat nyit a helyi gyógyító és megelőző
orvoslásban, és úgy tűnik, hogy a nyitott rendelő hét ennek a nyitánya lett.
Dr. László Antal

iskolai hírek

Zsúfolt, programokkal teli őszi időszak áll mögöttünk ismét. A megszokott módon kezdődött a tanév, amit a tanulás mellett különböző programok
színesítettek.

Szintén nagyon szép eredményekkel büszkélkedhetnek azok
az alsó tagozatos diákok, akik a horvátzsidányi szavalóversenyen
képviselték iskolánkat. Gratulálunk valamennyi résztvevőnek és
köszönjük a felkészítők munkáját!
Októberben jártak nálunk a zelinai gyerekek.
Az egy hét alatt újabb barátságok köttettek, illetve a régiek
megerősödhettek. Az itt eltöltött egy hét alatt – a szülők közreműködésével – rengeteg élménnyel gazdagodhattunk mi is és a
horvát vendégek is. Köszönettel tartozunk minden házigazdának. Megható pillanatokat éltünk át a búcsúzás pillanataiban.
Az eseményt még a TV nemzetiségi adása is rögzítette.
Fotó: Timea Horvat

Fotó: Dr. László Antal

Fotó: Kossuth Kitti

Fotó: Kossuth Kitti

Az elmúlt időszak most is nagyon fárasztó volt mindenki számára, hiszen a programok mellett elindultak a különböző versenyek is.
A Magyar Diáksport Napján mindenki aktívan teljesítette a
feladatokat.
A városkörnyéki sportversenyeken is szépen helyt álltak a focisták és a kézilabdások egyaránt.
A Gradistyei Diákolimpián ezúttal floorball és bocsa játékokban mutatkoztak be a sportolók.
A Nakovich versenyen az idei évben is szépen teljesítettek a
gyerekek.

Fotó: Kőhalminé Boszkovics Zita
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Fotó: Teklits Tamás

Fotó: Dr. László Antal

Fotó: Adonyi Dávid

Fotó: Teklits Tamás
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Fotó: Timea Horvat

December 14-én kézműves foglalkozáson segítettünk az ajándékkészítésben, december 23-án
pedig karácsonyváró műsoron köszöntjük az ünnepet.
A Szülői Közösség szokásához híven mindenben támogatja iskolánkat. A Mikulás csomagok
mellett több sporteszközt is vásároltak a gyerekeknek, segítve ezzel munkánkat. Nem győzzük
elégszer megköszönni a támogatásukat.
A tankerületnek köszönhetően karácsony előtt
sikerült még térképeket, technika órára munkadarabokat, kémia vegyszereket, fizikai kísérlethez különböző eszközöket is vásárolni.
A sok élmény, ajándék és jó hír mellett azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a
gyerekek viselkedésén még mindig van csiszolnivaló. Az óra közi szünetekben, ebédlőben, utcán
továbbra sem megengedett a hangoskodás, káromkodás, csúnya beszéd, verekedés, Az eddigi
gyakorlatnak megfelelően az ilyenfajta magatartás a jövőben is
szankciókat von maga után.
Szeretnénk, ha iskolánk megtarthatná korábban kivívott jó hírét. Ehhez valamennyi szereplőre – gyerek, szülő, pedagógusszükség van.

A 8. osztályosok nyílt napokon és a Pályaválasztási Vásáron
ismerkedhettek a középiskolákkal.
Az őszi szünet után megkezdődött az úszás is, amit a tavalyi
évben nem sikerült megvalósítani.
Gazdag élményt nyújtottak a bábszínházi előadások és az alsós, illetve felsős író- olvasó találkozók is.
Színvonalas programmal mutatkozott be iskolánk az őszi folklórdélutánon is.
Az idei évben is a Mikulás puttonyát a Szülői Közösség töltötte meg. Köszönjük!

A további hatékony együttműködés reményében kívánok mindenkinek békés, boldog ünnepeket és erőben, egészségben gazdag új évet!

Paukovitsné Horváth Edit igazgató
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óvodai hírek – VISTI ČUVARNICE

Fotó: Milisits Zsuzsa

Fotó: Timea Horvat

Óvodánkban a 2018/2019-es óvodai nevelési évet
25 gyermekkel kezdtük meg, akikhez az őszi időszak folyamán még öt kisgyermek csatlakozott. Jelenleg a kis-középső csoport létszáma 17 fő, a nagycsoportosoké 13 fő. Összesen 30 gyermek jár
óvodánkba, amely létszám a tavasz folyamán még
növekedni fog.

Fotók: Milisits Zsuzsa

A nyári zárás időszakában az óvoda egy teljes belső festésen
esett át, köszönjük a fenntartónak a támogatást. Az ide évi rétbirtokossági pályázaton egy KNEIPP – száraz taposó kialakítására nyertünk 90 000 forintot, melyet az óvoda udvarán alakítottunk ki. Köszönet a támogatásért a kuratóriumnak, köszönet
minden apukának és óvodai dolgozónak, akik kivették a részüket a taposó kialakításában.
A nevelési év folyamán fontos feladat számunkra, hogy tartalmas és színes programokat biztosítsunk a gyerekeknek, kihasználva a község adottságát, szűkebb és tágabb környezetét. A

nagycsoportosoknak biciklitúrát szerveztünk a környéken, közösen kilátogattunk Erdőházára, ahol őszi leveleket és terméseket gyűjtöttünk. Az óvoda udvarán szőlőt szemezgettek és préseltek a gyerekek, s a szőlőlevet el is fogyasztották az ebéd mellé.
Az IKSZT szervezésében a Mesebolt bábszínház előadásán is
részt vehettünk. Ott voltunk a helyi rendezvényeken, az idősek
napján és az őszi folklórdélutánon.
Advent első vasárnapján vártuk a Mikulást a kultúrotthon udvarán, ahol az óvoda szülői közössége süteményt, meleg teát és
forralt bort kínált a rendezvényen résztvevőknek. Az itt befolyt
összegből fejlesztőjátékok és udvari játékok kerülnek majd beszerzésre. Köszönjük a támogatást.
A decemberi időszakban óvodánkat ünnepi hangulat hatja át,
hisz folyamatosan ünnepről ünnepre készülődünk. Óvodás
gyermekeinket idén is meglátogatta a Mikulás az oviban is, amit
lázas előkészületek előztek meg. A gyerekek nagy örömmel tanulták a Mikulásnak az énekeket, verseket, rajzoltak neki, s nagyon várták az érkezését. Természetesen legjobban arra voltak
kíváncsiak, hogy mit is rejt a Mikulás zsákja a számukra.
Az adventi időszak kezdetével készülődünk a karácsonyra.
Együtt meggyújtjuk az adventi gyertyákat. Karácsonyváró dalokkal, versekkel, mesékkel, ünnepi
dekorációval varázsoljuk elő a ka
rácsony hangulatát, így készülve kis
karácsonyi ünnepségünkre. A kará
csonyra szánt ajándékokra az anyagi
támogatást köszönjük a Szülők Közösségnek, a nemzetiségi önkormányzatnak, a Nyugati Szél Motoros
Egyesületnek, az anonim felajánlóknak.
Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk
minden támogatónak, aki felajánlásával támogatja óvodánk közösségét.
Óvodánk (előzetes felmérés alapján) 2018. december 22-től 2019. január 2-ig zárva tart. Ebben az időszakban főzés sem lesz.
Az óvoda összes dolgozója nevében
kívánok
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT
és BOLDOG ÚJ ÉVET!
Németh Gáborné óvodavezető

MIKULINJA
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Szentpéterfán járt

Mikulás!

Fotók: Dr. László Antal

a

Vasárnap délután Szentpéterfán sok-sok kisiskolás, ovis és náluk is kisebb apróság szülők,
nagyszülők kíséretében
érkezett a kultúrház udvarára. Az igazi Mikulás
minden csemetének személy szerint kiküldött meghívóján ugyanis az állt, hogy a szán
megrakva ajándékkal, és a rénszarvasok
útra készen várják az indulást, hogy időben meg
is érkezhessenek a nagyon jó gyermekekhez. Csak az a fránya
hó nem érkezett meg, így hát útközben a szánt hintóra kellett
cserélni, a rénszarvasokat lovakkal kellett felváltani. Talán ennek is volt köszönhető, hogy a fogat kicsit késve érkezett, így
viszont maradt idő, hogy az adventi vásáron a szebbnél szebb
karácsonyi ékességek, dekorációk vagy a finom sütik között
válogassanak az érdeklődők. Akik pedig megéheztek, zsíros

kenyérrel olthassák éhségüket,
finom forralt borral a szomjúságukat, és gyönyörködjenek a
gyermekek magyar és horvát
nyelvű
énekében,
vidám
hancúrozásában. Amikor a viszontagságos utazás után végre
megérkezett a Mikulás fogata,
nagy örömrivalgás fogadta, és az
öreg Mikulást a krampuszai lesegítették
a hintóról. A gyermekek a Mikulás kérdéseire
válaszolva hangosan és kórusban állították, hogy a
szüleiknek nagyon sokat segítenek, és a világ legjobb gyermekei Szentpéterfán laknak. Ebben a Mikulás cseppet sem látszott kételkedni, és minden kisgyermeket nevén szólítva
adta át nekik az ajándékcsomagokat. A fáradt Mikulás aztán,
egy pohár forralt borral felfrissítve magát, útnak indult, hogy
mindenhol megajándékozza a jó gyermekeket.
Dr. László Antal
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2018 KÉPEKBEN...

2018 U KIPICI...
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Foto: Timea Horvat
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egyházi hírek

Fotó: Tóth Imre

– Október 14-én volt az idei bérmálás, amelyet az idén május
1-jén a boldogok közé emelt Brenner János vértanú pap öccse,
Brenner József végzett.

– Október 22-én, hétfő délután a ministránsok a község ki- és bevezető útjai
mentén az arra járók, elhaladók által eldobált mindenféle szemetet szedték ös�sze egy országos mozgalom („72 óra
kompromisszumok nélkül”) keretében.
Vigyázzunk és óvjuk tudatosan környezetünket!
– Október hónapban többször is diákok előimádkozásával végeztük a hétköznapi rózsafüzér imádságokat.
– Mindenszentekkor és halottak napján szép számban vettek részt a szertar
tásokban. Fontos, hogy kellő hálával és
tisztelettel gondoljunk elhunytjainkra,
ápolva emléküket és imádkozva értük.
Köszönet azoknak is, akik a temetőt és
környékét karbantartják, akár rendszeresen, akár alkalmanként. S azoknak is,

Fotó: Timea Horvat

Programok, események a közelmúltból
és a közeljövőből:

akik rendeltetésszerűen igyekeznek használni a komposztálót, a
koszorúégetőt, a kihelyezett szemeteseket.
– November 4-én, vasárnap délután a kultúrházban Szent
Imre napi bábjáték és ifjúsági hangverseny volt a csákánydoroszlói plébánia Szent Filoména kórusa jóvoltából.
– November 24-én, szentségimádási órával kapcsolódtunk be
az országos kezdeményezésbe, a 2020-as budapesti Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra való készületbe.
– Idén is lehetőségük volt a gyerekeknek saját adventi koszorú
készítésére, amelyeket este, a szentmise keretében áldottuk meg.
Köszönet valamennyi segédkezőnek, együttműködőnek!
– Idén is be lehetett kapcsolódni az adventi lelki kalendárium
által a karácsonyra való lelki készülődésbe, figyelmességbe.
Fotó: Timea Horvat

Szentatyánk, Ferenc pápa az adventi idő legelején elég határozottan, figyelemfelhívóan és helyesen fogalmazott, mikor egyik
beszédében hangsúlyozta az azóta több helyen is kiemelt szerepet kapott szavait: „Jól jegyezzük meg, hogy karácsonykor nem
a karácsonyfa születik – ami önmagában szép jel –, hanem az
Isten Fia.” Erre készülünk, készültünk az adventi időben. Az
első karácsonykor ott a betlehemi istállóban a legnagyobb ajándékot kaptuk az Istentől azzal, hogy emberré lett értünk. S minden egyes karácsonykor a gyermek Jézus mosolyog ránk a jászolból, emlékeztetve erre a legnagyobb ajándékra, hogy az
Isten, aki maga a Szeretet, emberré lett értünk! Legyünk hálásak érte, s töltse el jó érzéssel, boldogsággal ennek tudata a szívünket! Áldott karácsonyt!

Fotó: Várhelyi Tamás

Karácsonyra, Jézus születésére

CRIKVENE VISTI
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Fotó: Timea Horvat

szentmisék plébániánk községeiben: 20.00:
Horvátlövő és Vaskeresztes, 22.00: Felső
csatár és Pornóapáti, 24.00: Narda és Szentpéterfa)
– Karácsony napján és másnapján vasárnapi miserend lesz, a litániák ezeken a napokon
és december 30-án is 14.30-kor kezdődnek
majd. Szent Szilveszter pápa napján, az év
utolsó napján 17 órakor lesz a nagytemplomban a hálaadás.
– Január második felében lesz a ministráns
avatás ünnepsége.

Fotó: Várhelyi Tamás

– Szent Miklós mai alakja, a Mikulás idén is meglátogatta a község gyerekeit. Köszönet a közreműködő felnőtteknek, a szereplő óvodásoknak, az iskolásoknak!
– Az adventi hangversenyre a kultúrházban került sor
december 9-én, advent 2. vasárnapján. Köszönet a közreműködő énekkaroknak, zenészeknek.
– A 6. osztályosok advent 2. hetében járták a
község házait betlehemezéssel. Jó érzés a hagyományok ápolása, őrzése. Köszönet a diákoknak, felkészítőiknek és kísérőiknek!
– December 16-án, a litánia után került bemutatásra az a fényképekben gazdag 628 oldalas kiadvány, amely az egyesített nemzetiségi
plébániánk első közös 10 évét (2007–2017) ismerteti. A könyv 7500 Ft-os darabáron a plébánián kapható.

Fotó: Várhelyi Tamás

Fotó: Várhelyi Tamás

– Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogas�szony napján megyünk a horvát falvakkal Horvátlövőre zarándokolni a Mariazell-i Vándor
Szűzanya szobrához. Ünnepi szentmise és körmenet lesz. A szobrot Szentpéterfára hamvazószerda (2019. március 6.) előtt fogjuk elhozni
Horvátlövőről, és április 27-én viszik vissza a
nar
daiak. (A zarándoklatokról fényképes be
számolók és eseménynaptár a „Putujuća Marija
Narda” facebook-
oldalon és a www.narda.hu
weboldalon található.) Előzetes csoport-
bejelentkezés a +36 30 977 9288-as telefonszámon lehetséges. Lapzártáig bejelentkezett csoportunk 2019.
március 23-án (szombaton) lesz, Pinkovácról és Nova Goráról
érkeznek zarándokok a plébánosuk vezetésével.

– Szenteste napján 17 órakor lesz a kápolnában a szokásos
Jézuskavárás, amire szeretettel hívjuk a kicsiket, nagyokat egy
aránt. Éjfélkor pedig a nagytemplom az éjféli szentmise. (Éjféli

Szeretném megköszönni még egyszer az egész éves munkáját
valamennyi segítőnek, jó szándékú embernek, támogatóknak,
előimádkozóknak, mesterembereinknek, az egyházi épületek
körül segédkezőknek, a díszítőknek, a virágszőnyeg készítőknek. Köszönöm az egyházi heti- és havilapok kihordását, a plébániai hirdetések megjelenítését, közösségeinknek (Alapítvány,
Énekkar, Értéktár Bizottság, Önkéntes Tűzoltóegylet, Nyugdíjasklub, Sportkör, zenekarok, stb.), az Egyházközségi Tanácsadó
Testület képviselőinek, az önkormányzatoknak, és természetesen a közvetlen munkatársaimnak (kántor; könyvelésben segédkezők; sekrestyések; takarító; plébánia, templomterek, udvar,
játszótér és alsó iskolaudvar karbantartói; stb.) is a segítségét.
Isten fizesse vissza sokszorosan fáradozásaikat, imáikat s helytállásukat!

Tamás atya
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ČRLJENI KRIŽ – VÖRÖSKERESZT
Idősek napja Szentpéterfán
„Öleljük hát az öregséget szívünkre és szeressük:
tele van gyönyörűséggel, ha élni tudunk vele”

Fotó: Dr. László Antal

Ezzel a Seneca idézettel hívta a helyi vöröskereszt és Szentpéterfa Község Önkormányzata a település 70 év feletti kort megélt 109
lakóját november 18-ra ünnepelni. Ünnepelni azt, hogy itt vannak még azok, akikre fel lehet nézni, akik megvívták előttünk a közelmúlt történelmének nehéz csatáit, akik biztos alapot teremtettek a mai épülésünkhöz, gyarapodásunkhoz. A rendezvényt a
Ljubičica kórus vidám dalai és Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester asszonynak az időskorúak iránt érzett tiszteletet, megbecsülést és hálát kifejező köszöntője nyitotta meg. A szórakoztató műsort adó ovis, iskolás unokák, dédunokák most is nagy tetszést
arattak horvát nyelven előadott fellépésükkel, a népviseletben megjelent iskolai tamburazenekar által bemutatott horvát népzenei
számokról és az iskola néptánccsoportjának fellépéséről nem is beszélve. Majd
Horváth Ferenc, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Nyugdíjas Egyesület elnöke az
időseknek, az idősekről szóló versrészletekkel, mókás anekdotákkal biztosította a
jelenlévőket arról, hogy az életnek ebben
a szakaszában is lehet örömöket, szépségeket, szeretetet és békességet találni. A
továbbiakban a süteményekkel, italokkal
bőségesen megrakott asztalok mellett
folyt a vidám beszélgetés, az emlékek felidézése, és a nótaszó a késő esti órákban
is hallható volt a kultúrotthon környékén.
A szervezők azokról sem feledkeztek
meg, akik egészségi állapotuknál vagy
más oknál fogva nem tudtak e rendezvényre eljönni. Kis süteményes ajándékcsomaggal otthonaikban keresték fel
őket, boldog öregkort kívánva mindenkinek.
Dr. László Antal

Vöröskeresztes hírek
Az idei év utolsó véradásán 16-an vettek részt. Örömmel láttuk, hogy sok fiatal volt vért adni. Bízunk benne, hogy a jövőben is lelkesek lesznek, de természetesen várjuk a „régi” véradók mellett az „újakat” is. A jövő évi véradások időpontja
még egyeztetés alatt van, amint megtudjuk, a Lipatekstben, és
a Facebook-on közölni fogjuk Önökkel.
Ebben az évben a Megyei Véradó Ünnepségre községünkből
Henitsné Vera és Filipovits Róbert kapott meghívást. Legyünk
büszkék rájuk, hogy falunk hírnevét a vöröskeresztben is
képviselik.
November 18-án tartottuk a már hagyományos idősek napját, ahova a Szentpéterfán élő 70 év feletti lakosokat hívjuk
meg egy vidám délutánra. Összesen 109 fő 70 év feletti kapott
meghívást, 64-en jöttek el a rendezvényre. Ez nagyon szép
szám. Reméljük nem bánták meg, hogy eljöttek, és szép délutánt töltöttek el közösen. Akik nem tudtak megjelenni, azoknak a szokásos módon egy kis süteménnyel kedveskedtünk.
Az ünnepelteket kedves műsor várta: az óvodások versekkel,
énekekkel, az iskolások tánccal, verssel, tamburazenével, a

Ljubičica női kar pedig szép dallamokkal színesítette a palettát. Köszönjük az óvodásokat és iskolásokat felkészítő pedagógusoknak a munkáját. A délután folyamán felhangzott az
énekszó is, egész délután nótától volt hangos a kultúrház
nagyterme. Köszönjük a zenészeknek, hogy eljöttek szebbé
tenni falunk „fiataljainak” délutánját. Köszönet illeti a vöröskeresztes tagok segítségét, mind az előkészületekben, mind
pedig a délután lebonyolításában. A megvendégeléshez a helyi
önkormányzat anyagi támogatást biztosított, melyet ezúton is
köszönünk. Az italokat pedig Frányi Istvánnénak, Pataki Gábornak és Windisch Rolandnak köszönjük.
Mint minden évben, most is várjuk fiatalok jelentkezését a
vöröskereszt tagságába, akik szívesen részt vennének mun
kánkban, 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

NYUGDÍJAS KLUB – KLUB PENZIONEROV
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Fotók: Henits Roland

„A helyi Nyugdíjas Klub szervezésében szeptemberben balatoni
kiránduláson vettünk részt. Sajnos ezen drága Marianna nénink
egészségi okokból nem tudott velünk tartani, de a nap végén telefonos élménybeszámolót tartottak a lányok.

Az indulást követően Roland ismertette a programot. Első állomásunk a tihanyi bencés apátság volt. Nagy érdeklődéssel
hallgattuk az idegenvezetőt a templom díszes oltárainak történetéről. Emlékbe útravalónak egy kártyát kaptunk, melyre ez
volt írva:
„Béke az érkezőnek, áldás a távozónak!”
A Tihanyi-félszigeten 1055-ben alapított templom és szerzetesház nem csupán művészeti emlék, hanem messziről figyelmeztető jel is, hogy a földről tekintsünk fel az égbe. A tihanyi
bencés szerzetesközösség azt kívánja, hogy mindenki, aki betér
ebbe az Isten házába, találjon megnyugvást és békét! Vigye magával a szépség élményét, amely ezen a helyen is azt hirdeti, hogy
a világ több és nagyobb annál, mint amit a szemünkkel látunk!
A templom mellett kilátás nyílt a Balatonra, ami csak úgy ragyogott a kék minden árnyalatában. Szikrázott a nap, langyos
szél fújt. Csodálatos volt. Egy kis pihenést és fagyizást követően
a balatonfüredi Tagore sétány volt a következő úticél. Szabadprogram keretében a csapat egy része a Liliput kisvonaton tekinthette meg a környéket. Többen a park fái alatt tettek nagy
sétát, volt, aki a hajókikötőt nézte meg, a mellszobrokat látogatta végig. Páran a padon megpihenve gyönyörködtünk a virágok,
a víz, a hattyúk, a vitorlások látványában, a nyár végi élettel teli
közegben, amelynek különleges varázsa volt. Persze az ismert

legendát sem felejtettük el, miszerint aki megsimogatja a sétány
melletti halász- és révészszobrok csizmáját, biztos vissza fog térni ebbe a városba. Ezen mind jót derültünk, hiszen részünkről is
volt érdeklődés. Mindez kellően megalapozta a délután további
hangulatát.
Az ebédet a közeli Végh család pincészetében fogyasztottuk el,
ahol sok szeretettel és frissen sütött pogácsával vártak minket.
Ezt követte a borkóstoló. A helyi borász pár szóval bemutatta a
borokat, így lehetőségünk nyílott 5 fajtát – a furmintot, az olaszrizlinget, a szürkebarátot, az irsai olivért és a sauvignon blanc-t
– megízlelgetni; maradandó élményt adott. S hogy melyik volt a
legfinomabb? Mind mást mondtunk. Talán sokunknak a legjobbkor jött az étkezés, hiszen a kóstolgatás tetőzte a korgó
gyomrunkat, illetve a társaság jó hangulatát, ami aztán kitartott
egészen hazáig. Egymást követték a régi szép dalok, mint egy
kívánságműsorban, megállás nélkül, rengeteg humorral, kacagással. Millió élménnyel tértünk haza, és az esti elalvással, úgy
gondolom senkinek sem volt gondja.
Itt szeretném megragadni a szót, hogy hálás szívvel megköszönjem azt a sok-sok segítséget, figyelmet, amit kaptam. Köszönjük Paukovits Adriennek ezt az élménydús beszámolót,
amit az idei „nagy” kirándulásunkról írt, mely a Rétbirtokosság
támogatásával valósult meg.
Mindenkinek boldog karácsonyt és békés, egészségben gazdag új évet kíván a Nyugdíjas Klub minden tagja!
Henitsné Marianna
A klub tagjai nevében:

Összefoglaló az önkéntes tűzoltóság életéből
Először is hadd mondjunk köszönetet az adók felajánlott 1%-áért, amit mindig hasznos dolgokra fordítunk !
Tervben van a szerház fűtésének korszerűsítése, mert nem kevés tüzelőanyag fogy el egy fűtési szezonba , mivel a gépjármű víztartálya miatt a hidegebb időkben fűteni kell azt, mert ha elfagy, sajnos a javítás
milliókba kerül! Ilyenkor folyamatosan egy ember csak a fűtéssel foglalkozik, ami neki is plusz feladat,
hiszen többször a helyszínre kell menni.
Az idén végre megérkeztek a tavalyi évről elmaradt szolgálati érmeink is, 8 tag kapott 10 éves, 2 tag
kapott 50 éves elismerő szolgálati érmet. Azért az 50 év az nem kevés! Elismerést kaptunk a kormányhivataltól az idei munkánkért, amit a falun kívül mindenütt elvégzünk, ahol szükség van a segítségünkre.
Részt vettünk a negyedik Vas megyei tűzoltótalálkozón, ahol több százan vonultunk fel gépjárműveinkkel a szombathelyi Fő téren, a rendezvény végén pedig mindenki feltehette emléklakatját egy bontóbaltára.
Sajnos a rossz és szomorú dolgokból se maradhattunk ki. Helyszínt biztosítottunk egy halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetnél, ami
az ott jelenlévő tagjainkat eléggé megviselte. Nem volt egyszerű feladat! Sajnos el kellett búcsúztatnunk egy bajtársunkat, aki nélkül a szentpéterfai önkéntes tűzoltó egyesület nem itt tartana, ahol most van. Ő nem más volt mint Déry László, a Szent Flórián Tűzoltó szövetség titkára,
nyugalmazott alezredes. Lehet, hogy a név nem mond az itt lakóknak semmit, de ő volt a mi Laci bácsink!
Laci bácsi, égi utadon Szent Flórián vezérelje minden léptedet, és adjon örök nyugodalmat Neked!
Szeretnénk minden kedves szentpéterfainak áldott békés ünnepet és boldog új évet kívánni!

Nagyné Skrapits Mónika
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KULTÚRA

Fotó: Dr. László Antal

A nyári szünet után szeptemberben elkezdtük a próbákat, készülve az őszi programokra.
Az első szereplés október 27-én a Pest megyei Érdre szólított
bennünket. A táncosokkal és a zenészekkel az ottani horvát
nemzetiségi nap rendezvényén léptünk fel, és természetesen
horvát népdalokat énekeltünk. A tapsokat és a gratulációkat
hallva megállapíthattuk: a péterfai csoport komoly sikerrel szerepelt a Budapest közeli városban. Elég csak egy elhangzott vélemény a sok közül: „Vagy így kell csinálni, vagy sehogy!”

nóapáti kórusokat hívtuk vendégként. a Ljubičica műsorát a
tamburások kísérték, köszönjük a közreműködésüket.
Az énekkarok hangulatos bemutatkozása után a közösen elénekelt kánonnal (Drága ünnep, jöjj el újra!) zártuk a délutánt,
majd agapé volt a meghívottak részére.
Az évet december 23-án, a Falukarácsonyon zárjuk, de erről a
fellépésről már csak a következő újságban tudunk beszámolni a
korábbi lapzárta miatt.
A Ljubičica kórus nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog, békés új évet kívánok a falu minden lakójának.
Kocsis Jolán
karvezető

Adventi kóruskoncert Szentpéterfán
– karácsony a szívekben
Még el sem ültek a Mikulás-fogat csengőinek hangjai a Pinka
völgyében, amikor a szentpéterfai kultúrotthon színháztermében a Ljubičica kórus előadásában a Hópille száll című dal csilingelt fel, mint a száncsengő, és megnyitották a szokásos évzáró
adventi koncertet. Hópelyhekként szálltak a dalok, megtöltve a
termet az advent, a várakozás, a megtisztulás hangulatával. A
magyar, a horvát és a német nyelven előadott Máriáról, Jézusról,
a megváltásról, a közelgő karácsonyról, a szeretetről és békességről szóló lélekemelő kórusszámok előadói a helyi tambura
zenekar által kísért házigazdák mellett fellépett a pornóapáti
német kórus Sásdi Istvánné vezetésével és Unger Dávid zenei
aláfestésével, valamint a horvátlövői Lászlóné Jusits Anna
vezette Slavuj horvát vegyeskar, melynek zenei kíséretét az alkalmilag verbuvált horvátlövői zenekar adta.
Fotó: Dr. László Antal

A Ljubičica kórus hírei

Az énekkar vezetője, Kocsis Jolán novemberben ünnepelte 70. születés
napját. Szívből kívánunk neki jó egészséget és sok kitartást, örömet a
munkájához!

November 18-án az itthoni idősek napi köszöntésen idegen
népek dalait énekelve könnyedebb műsort adtunk, 22-én pedig
ismét horvát népdalokkal szerepeltünk a Szentpéterfa horvát
kultúrkincseit bemutató folklórdélutánon.
Énekkarunknak az adventi időszak hozza a legkedvesebb szerepléseket, hiszen szép, érzelemmel teli dalokat énekelhetünk a
fellépések során.
December 2-án, advent első vasárnapján a Vas megyei horvát
kórusok adtak adventi hangversenyt Szombathelyen a Szalézi
templomban. A 9 kórus műsora után horvát nyelvű szentmise
következett, majd baráti fogadás a Brenner iskolában.
December 8-án, szombaton Felsőcsatáron az utazó Mária-
szobor tiszteletére szerveztek adventi hangversenyt a szentpéterfai plébániához tartozó 4 horvát énekkar és a szombathelyi
Djurdjice kórus meghívásával. Mi a Szűzanya szobrára való tekintettel Mária-dalokat énekeltünk. A hangverseny után mindenki gyertyás körmeneten vett részt a Mária-szoborral.
Másnap, 9-én a litánia után a kultúrházban volt a hagyományos helyi adventi hangversenyünk. Idén a horvátlövői és a por-

Az együttesek évente több alkalommal találkoznak és lépnek
fel együtt a nemzetiségi településeken tartott jelentős ünnepeken, koncerttalálkozókon, egyházi kóruskoncerteken.
A műsort követő agapén a szereplők és a hallgatóság asztalhoz
ülve szeretetteljes baráti beszélgetés közben fogyasztották a vendéglátók kínálta finom szendvicseket, édes és sós süteményeket,
a forralt bort és más kedvre való szomjoltókat.
Végül a műsorvezető által Szilágyi Domokostól vett idézet:
„Ne a hóban, csillagokban,
Ne az ünnepi foszlós kalácson,
Ne a díszített fákon,
Hanem a szívekben legyen karácsony!”
Dr. László Antal

KULTURA

Dragi Štitelji Petroviskoga glasnika, došlo je vrime da ovako pri
kraju lita i Hrvatsko kulturno društvo Gradišće prik par rečenicov pokaže što se dogodilo u minulom litu.
Prvi miseci su protekli s učnjom nove koreografije, koju smo
prvi put pred publikom i pred stručnjaki pokazali u Genči, na
duhovsku nedilju. 26. majuša smo u Šeljin (Sellye) bili pozvani,
kadi smo s tri tanci zabavljali publiku.
U juniušu smo na Petno festivalu, pred domaćom publikom
mogli prezentirat naš novi tanac, Bunjevačke plesove. 7. juliuša
smo u Sambotelu, na tradicionalnom Hrvatskom danu nastupili. Pri kraju miseca su naši mladi otputovali u Šikondu, da bi u
kolo taboru dalje hoblali svoje tancoško znanje. Na Savaria Karnevalu, 26. augustuša smo skupa s školskom dicom i s Koprivami održali jednu dobru plesačnicu, kadi smo razgibali mlade i
stare.

Folklórdélután

Jesen smo u Kišujambi (Kisunyom) začeli. 15. septembera
smo na Danu sela tancali pred oduševljenom publikom. 27. oktobera smo pak u Erd otputovali, kadi smo pri hrvatskoj kulturnoj večeri skupa s Ljubičicami pokazali naše jačke, tance i običaje. 17. novembera smo pred stručnim žirijem pokazali novu
koreografiju na Folklornoj antologiji. Moramo reć da smo dost
dobru kritiku dobili, nek par sitnicov je bilo za koje su rekli da bi
se drugač moralo. 22. novembera se lipo napunil kulturni dom
Petrovoga Sela na folklornom otpodnevu, suprotno tomu da
smo četvrtak pisali. Uz sve petroviske grupe su se i naši mladi
pokazali, a ujedno su se ovde mogle vidit nove bunjevačke nošnje, koje je za divičice ušila jedna majstorica iz Pečuha. Zadnji
nastup smo u Ivancu imali, kadi nam je publika dugo pucala po
našem programu.
Drage divičice i dičaki, i na dalje vas zovemo da se priključite
k našoj folklornoj grupi. Polag toga da se u tajdnu dva put morete gibat, upoznat ćete našu hrvatsku kulturu, a probe i nastupe ćete provest u veselom i dobrom društvu. Čekamo vas!
aha
Fotók: Dr. László Antal

U kolo
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November 22-én zenés-táncos folklórdélutánt rendeztek Szentpéterfán, és megünnepelték, hogy méltó helyen őrizhetik Brigovich
Lajos hangszerhagyatékát.
Az utóbbi években folyamatos a megújulás
Szentpéterfán – fogalmazta meg köszöntőjében Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester.
Emlékeztetett, hogy szeptember végén adták
át az egészségházat, a folklór¬délutánon pedig azt is ünnepelték, hogy csaknem 1 millió
forintot költhettek a sikeres hungarikumpályázatuk nyomán paravánokra, vitrinekre. Már
méltó helyen őrizhetik azt a 26 guszlát, amelyet a néhai Brigovich Lajos hagyott a településre. A közösségi ház színpadával szemben
sorakoznak a falon a hangszerek, amelyek
felhívást jelentenek a kultúránk iránti elkötelezettségre – fogalmazott a polgármester. Elmondta még, hogy a hagyományok megélése mellett új értékeket is teremtenek: sorolta
az amerikai szentpéterfaiak támogatásával
nyitott Értékek házát és a külső templomhoz
vezető stációk megépítését.
– Mindennek az alapja a helyiek összetartása – zárta Skrapitsné Jurasits Ágnes. Ezt, a közösség erejét hangsúlyozta a folklórdélutánon Soltész
Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár is. Egy filmet ajánlott köszöntőjében: Az angol, aki dombra
ment fel, és hegyről jött le. Arról szól a film, hogy egy walesi faluba érkezik egy angol
földmérő, és megállapítja, hogy a hegynek hitt képződmény domb. Összefognak a
helyiek és minden trükköt bevetnek, hogy elérjék a hegy magasságát. Az államtitkár
szerint Szentpéterfán is ez látszik: a ragaszkodás a hagyományokhoz a közösség
ereje. V. Németh Zsolt miniszteri biztos, Szentpéterfa ország¬gyűlési képviselője azzal kezdte: ő maga is földmérő, és kijelentheti, hogy Szentpéterfa egy hegy.
– Kimagaslik ez az este is – fogalmazott. Emlékeztetett az „értékpiramisra”, amelynek tetején a hungarikumok állnak, az alapját pedig a települések értékei adják,
mint Szentpéterfáé is. Meg is mutatták a helyiek a maguk hagyományait: az óvodásoktól a felnőttekig színpadra léptek a helyi művészeti csoportok a zsúfolásig megtelt művelődési házban, mindannyian vastapsot kaptak.
Dr. László Antal
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ÉVFORDULÓK
Gyertyagyújtás – az első világháborús emlékműnél Szentpéterfán

Fotók: Dr. László Antal

A „Kulturális ősz” programsorozatot zárta a
Szentpéterfai
Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat csütörtökön este a világháborús emlékműnél
történt gyertyagyújtással,
emlékezve a nagy háború
befejezésének 100. évfordulójára. Ezt követően a
megjelentek a kultúrotthon színháztermébe vonultak, ahol az emlékműsor neves előadói Dr.
Nikola Bencsics, Kismartonban élő gradistyei horvát irodalomtörténész, valamint Dr. Horváth Sándor
a szombathelyi Savaria
Múzeum fő muzeológusa
voltak. Az előadásokat
megelőzően Dr. Handler András történész Szentpéterfa szülöttét,
a két éve elhunyt Skrapits Lajos egyetemi tanár, horvát költő
munkásságát méltatta vers idézetekkel tarkítva. Majd Filipovits
Rajmund, a helyi kultúrotthon igazgatója Brigovits Lajos horvát
zsidányi tanító, polihisztor, gyűjtő, a zsidányi tamburás, táncos,
énekes, színjátszó, hagyományőrző egyesületek alapítója Szentpéterfát érintő hagyatékáról – hangszergyűjteményéről – emlékezett meg, amely kiegészülve a helyi nevezetes zeneeszközökkel
ékesítik a színházterem falát.
Bencsics professzor Mate Meršić-Miloradić papköltő életéről
és munkásságáról írta a hatvanas években a doktori disszertációját, amely könyvalakban csak a közelmúltban jelenhetett meg. Az
előadás gyakorlatilag e könyv bemutatója keretében Miloradićnak a gradistyei horvátok körében, a horvát nemzeti kulturális
megújhodás érdekében kifejtett tevékenységét méltatta.
Dr. Horváth Sándor az első világháború Szentpéterfát érintő vonatkozásairól tartott múzeumi gyűjteményekből válogatott fényképekkel, térképekkel, írásokkal illusztrált bemutatót a háborúban
résztvevő elesett, vagy visszatért szentpéterfai katonákról, családjaikról. Szó esett a trianoni határok helyi vonatkozásairól, a falu és
a faluhoz tartozó birtokok, földtulajdonok országhatárral történő

elválasztásáról, a gradistyei horvátok három országra szakadásáról, a communitas fidelissima címet kivívó népszavazásról, a
háborút követő tömeges kivándorlásról Amerikába.
Az előadásokat követően a részvevők szendvicsekkel és süteményekkel terített asztalok mellett, beszélgetés keretében folytatták a visszaemlékezést az említett családokról, Trianon máig
élő hatásairól, és természetesen a két „Lajos bácsi”-ról, a hajdani jóbarátokról, akik idén ünnepelték volna 80-dik születésnapjukat és ma is elevenen élnek a szentpéterfaiak emlékezetében.
Dr. László Antal

OBLJETNICE

Pred sto lit se okončal 1. svitski boj, koji se iz Europe
ganul i proširil se na cili svit, i u kojem je umrlo već od 15
milijon ljudi. Med žrtvami boja je bilo i čuda mladih iz
Petrovoga Sela, koji su si al na bojnom polju, al od posljedic izgubili žitak. Ivan Nemeth, „stari školnik“ je u svojem dnevniku nabrojil upale Petrovišćane, kojim su
1926. lita podigli spomenik polag kapele. Statua je rad
poznatog kipara Ištvana Rumi-Rajkija.
Odlomak iz dnevnika Ivana Nemetha – Részlet Németh János kántor-tanító naplójából (in: Dnevnik
staroga školnika, Szentpéterfa, 2011.):
1914–1918-as világháborúban községünkből 34 hős
adta életét a hazáért.
Ezek:
Geosits Antal
Geosits György
Geosits Ferenc
Geosits Ferenc
Gerencsér Ferenc
Hajszán József
Hajszán József
Henits István
Horváth György
Jurasits Ferenc
Jurasits Ferenc
Krammer Ferenc
Kurcz István
Németh József
Oszwald Alajos hadnagy
Paukovits Ferenc
Paukovits Ignác

Paukovits Nándor
Rumpel József
Sákovits István
Skrapits Ferenc
Skrapits Mátyás
Stubits Ferenc
Subits Ferenc
Szoldatits István
Szoldatits János
Teklits Ferenc
Teklits Ferenc
Temmel József
Ujvári János
Varga János
Völfer Antal
Zimits István
Zimmer György tanító

A hazáért meghaltak emlékére a község hívei 1926ban a kápolna előtti szobrot emelték.
Egyébként magából a községből katonai szolgálatra
Bevonult		
195 ember
Fogságba került 	  35 ember
Megsebesült 	  31 ember
Meghalt 		  34 ember
Rokkanttá lett 		  10 ember
Kitüntetettek:
Oszwald Alajos hadnagy signum laudis
Skrapits István nagyezüst érem
Jurasits András, Skrapits Mátyás, Barilovits János,
Jurasits József, Teklits Ferenc kisezüst érem, míg bronz
érmet és Károly-keresztet többen kaptak.
Fenti helybelieken kívül az uradalmi erdészeti személyzetből bevonult 3 ember, ezek közül meghalt két
ember. Továbbá a Csencsbergi majorból is volt bevonult,
ezeknek száma ismeretlen.

Molitva za upadjene viteze
Svemogući vjekovečni Bože! Ponizno
upadamo pred Tvoje veličanstvo, da ti
se molimo za naše u boju upadjene
vitezke brate. Ti si vidil njevo vojevanje, trapljenje muke i krvi proljivanje:
smiluj jim se sada, i daj jim počivak va
domovini vjekovečnoga mira. Preporučamo je va tvoju milosrdnost Gospodine Bože! Spoznaj je za Tvoja stvorenja i ne spomeni se njevi grihov, ke
su lahko mišljeno va skušavanji zli
poželjenj učinili, i daj svim zagledat
veselo tvoje sveto lice. Milostivni Otkupitelj, Gospodine Jezuše, ti si rekal:
Nigdor nima veće ljubavi, nek ki svoj žitak daje za brate svoje. Za ke
sada molimo, oni nisu sebe milovali, ož i svoj žitak i krv svoju su za nas
aldovali, za naše imanje i slobošćinu našu. Poglej ada milostivno na nje
o božji Otkupitelj, i daj jim ćutit dragovridnosti križne Tvoje smrti.
Dobrotivni Otac nebeski! Oglej se milostivno na wdragoljubljene zaostane naši upadjeni vitezov. Ne dopusti, da se tako turobu, kod oni, ki
ufanja nimaju, nego obrni njevo lice k nebeskomu Jeružalemu. Zlakoti
njeve teške muke i potpiraj je s tvojom milošćom, da se podaju u Tvoje
mudro naredjenje ter ponizno velu: Bog je dal, Bog je zel, neka bude
odičeno njegovo sveto ime. Nam svim pak daj, da našu domovinu, ku
smo s dragocijenom krvljom zadobili i očuvali, gorljivo i nesebično ljubimo, i za nju dilat ne prestanemo.
Daj nam jako srce, da krez peldu va boju upadjenih vitezov i pobožni
naši velikašev zbudjeni i odičeni va svem po Tvojem svetom nauku živimo i se vako tebi dopadamo. Smiluj se nam Gospodine, smiluj se nam
i podigni nas, tvoje pogaženo ljudstvo. K tebi pak velika Gospa, mila
Patrona, va tugi i žalosti ljudstvo naše vako zdihava: Ugarske zemlje,
nevoljne domovine, ne pozabi se s siromaške ugerske nacije. Amen.
Izvor/forrás: szentpeterfa.org

Prvi svitski boj – Első világháború
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(Molitvu su na hrvatski jezik prevodili farnik Vince Karlović.)
Lajoš Škrapič

Sunce skriva trake,
črljene, krvave.
Mrak shranja vojake
– u ufanju jake –
potrene, mlahave.

Divlja sila krči
– ruši se stabalje –
dvama ležu mrtvi,
u blatu, u krvi;
jedan živ ostane.

Iz dalka se čuje
bojna šumljavina:
odvlikli su štuke,
pobigle su trupe,
mirna je dolina.

Mali majr se kaže:
„Hodmo na noć tamo!
– prva ćut ne laže,
nakraj misli vraže! –
zutra dalje, rano!”

Vozu dva vojake
k domu, poprik luga,
muže, sine, brate,
dva naše Hrvate;
cesta već ni duga!

Idu tri vojaki
k domu, prik luga:
muži, sini, brati
– blizu su, pred vrati –
al! cesta j' još duga!

Oj, nemilosrdni
oficir pijani,
– pun jada i srdi,
vladar žitka, smrti –
umorit je kani!

Vozu dva vojake
u cintir, na koli;
jafću žene, majke,
plač da jim odlahne
duše, srca boli.

Prazne torbe nosu,
– korak miri stazu –
trudni, gladni, boso
idu danom, rosom,
trnje, šušanj gazu.

„Sin me čeka doma;
mene stara mati!
Ako poznaš Boga
– jednoga smo roda –
nečeš nas striljati!”

Noć pokriva groblje,
majski cvit, mir, lozu.
Sinak sanja polje...
u vinograd kolje
skupa s ocem vozu!

Bura lamlje kiče,
klanjaju se grane,
škriplje, puca žilje,
nebo se lasiče,
grmi noći, dane.

„Ti nje, al' ja tebe!
– viče adjutantu;
frca izvan sebe,
zala volja melje –
zničit ovu bandu!”

Očeva je želja
da na sina pazi:
do lani ga čeka;
sad ga onde pelja
v' raj, po Mličnoj stazi.

Tri vojaki
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KARÁCSONYI
BULI
Sz
entpéterfán

ZENE:

2019. február 9. szombat
– Alapítványi bál
Zene: PINKA BAND, STARI PINKA BAND

Iszak Péter

Karácsony

Karácsonyi hóesés,
advent fényei a télben!
Mosoly, szeretet, ünneplés,
gyermekkacaj a sötétben!
Csillogó szemekkel
gyertyafénynél éneklünk,
gyermekként, felnőttként
szüntelenül szeretünk:
dideregve, fázva,
de mégis örömmel,
szerettünket várva,
egymást ölelve két kézzel.
A szív ajándéka fontos,
szeretetbe csomagolva,
ez legyen mindig tudatos,
boldogan elmondva!
Örömben, békében teljen a karácsony,
és mindenki életében
békés legyen az ünnepi otthon!
A Szentpéterfáért Alapítvány kuratóriuma idén is
szeretettel vár mindenkit december 24-én, az éjféli szentmise
után a szokásos, meghitt karácsonyi összejövetelre
a kultúrház előtti jászolhoz.
I ovo lito Vas srdačno čekamo 24. decembera
za polnoćnicom k Betlehemu na zakipljeno vino
i na malo druženje.

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. • Nyomdai előkészítés: Kondor Anna • Felelős vezető: Horváth Csaba

