
Fo
tó

: t
im

ea
 H

o
rv

at

List Hrvatske samouprave – A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat lapja
XXVIII. lito. 2. broj – novembar 2021.

XXVIII. évfolyam 2. szám – 2021. november



önkormányzati hírek2

Iskola projekt: A nyár folyamán az iskola projekt kapcsán 
kiírásra került a közbeszerzés, az ajánlatok beérkeztek, jelenleg 
folyik az elbírálás. 

Itt szeretnénk megköszönni az iskola valamennyi pedagógu-
sa, dolgozója, valamennyi diákja és szüleik megértését, együtt-
működését a jelenlegi kényelmetlen helyzet miatt. Köszönjük 
valamennyiük munkáját az iskola ki- illetve átköltöztetésében, 
és a nyári diákmunkások segítségét is. Az önkormányzat az 
idén nyáron 6 fő diákmunkást tudott alkalmazni.

Útfelújítás: Az önkormányzat 18 369 833 Ft támogatásban 
részesült önkormányzati utak felújítására, így a Bajcsy-Zsilinsz-
ky és Zrínyi utca útburkolatának felújítása megtörtént, amihez 
az önkormányzat 3 241 736 Ft önerőt biztosított.

Az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében az idei 
évben is több pályázatot nyújtott be, de sajnos azok forráshiány 
miatt tartaléklistára kerültek.

Elkészültek Szentpéterfa új üdvözlőtáblái.
2021. szeptember 17-én Szentpéterfa adott helyt a Szombat-

helyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezésében megren-
dezett polgármesteri fórumnak.

A szüreti felvonulás és falunap az idén is jól sikerült, köszön-
jük valamennyi közreműködő munkáját. A rendezvény lebo-
nyolításához az önkormányzat 500 000 Ft támogatásban része-
sült a Nemzeti Művelődési Intézettől.

2021. október 3-án ünnepélyes keretek között került átadásra 
a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásában és a TAKÉP 2000 
Kft. kivitelezésében megvalósult Összetartozás emlékhely a 
közösségi színtér udvarán.

Szintén a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett pá-
lyázaton 1 000 000 Ft támogatásban részesült az önkormányzat 
a 2022. április 30-ig megrendezésre kerülő közösségi esemé-
nyekre.

2021. október 16-án több mint 200 fő bevonásával nagyszabá-
sú, katasztrófavédelmi rendezvény került lebonyolításra Szent-
péterfán. A Szentpéterfa Település Önkéntes Mentőcsoport 
nemzeti újraminősítési gyakorlata, valamint ehhez kapcsolódó-
an további 6 falu mentőcsoportjainak gyakorlata, a Katasztrófa-
védelem és a Honvédség kiegészítő rendezvénye számára bizto-
sított helyszínt a település. Köszönjük a lakosság türelmét.

Szelektív hulladékgyűjtés:
A szelektív hulladékgyűjtés során már kétfajta zsákot lehet/

kell használni:
Papír: újságokat, reklám- és szóróanyagokat, csomagolópa-

pírt, kartondobozt kék hulladékgyűjtő zsákba,
Műanyag: PET palackot kupakkal együtt, száraz mosószeres 

flakont, fóliát, nejlontáskát, tasakokat, gyümölcsleves- és tejes 
kartondobozt sárga zsákba tegyük.

A kék és sárga zsákok ingyenesek. 
A zöldhulladék elszállításához szükséges zsákot a TT 

Pink Kft.-nél (Szentpéterfa, Rákóczi u. 1.) lehet beszerezni, 
ára: 810 Ft. 

Az ebösszeíró lapokat kiküldtük. A még be nem jelentett ku-
tyák vonatkozásában kérjük, az ebösszeíró lapot akár e-mailben 

a jegyzo@szentpeterfa.hu címre, akár a hivatalba eljuttatni szí-
veskedjenek. Kérjük, a nemleges nyilatkozatokat is juttassák 
vissza. Amennyiben valaki később lesz kutyatulajdonos, az 
ebösszeíró lap a www.szentpeterfa.hu oldalról a ’Letölthető 
nyomtatványok’-ból bármikor letölthető.

Dr. Gáspár Mónika aljegyző

 ---- o  ----

Házasságkötés – akiknek szívből gratulálunk:
Dezső Viktória és Tóth Norbert
Kovács Barnabás és Szabó Bianka
Kalocsai Gábor és Kedl Brigitta
Udvardi Bence és Vadász Ágnes

Születés – akit szívből köszöntünk:
Filipovits Mira (2021. 04. 07.) – Filipovits Ambrus és Filipo-
vits-Péter Éva  2. gyermeke
Horváth Emili (2021. 04. 14.) – Horváth Tamás Attila és Kurcz 
Evelin 1. gyermeke
Keschl Lilien (2021. 05. 25.) – Keschl Dávid és Fülöp Krisztina  
2. gyermeke
Tóth Júlia (2021. 07. 15.) – Tóth Szabolcs és Horváth Erika 2. 
gyermeke
Glavanits Dorina Eszter (2021. 08. 10.) – Glavanits Péter és 
Glavanits Péterné 3. gyermeke

Haláleset – akitől búcsúzunk:
Geosits István (2021. 04. 03.)
Henits Rezsőné szül. Libricz Mariann (2021. 04. 03.)
Henits Roland László (2021. 04. 26.)
Milisits Mártonné szül. Jánny Veronika (2021. 05. 20.)
Timár Ferenc (2021. 06. 10.)
Skrapits Vince (2021. 09. 18.)
Kocsis Jolán (2021. 09. 28.)
Handler András (2021. 10. 13.)
Pataki Mihályné szül. Nárai Gizella (2021. 10. 23.)
Jurasits Józsefné szül. Handler Katalin 
Skrapits Szilveszter

Anyakönyvi hírek

Búcsúzunk! Kocsis Jolán, a falu kitüntetettje örökre itt 
hagyott bennünket

Úgy távolodtál, 
mint néma angyal. 
Állok sírodnál: 
édeni béke. 
Földi emlékek 
lengnek fölötte, 
s a tiszta lélek 
ártatlan álma...

Vaszilij Andrejevics Zsukovszkij: Gyász 
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Visti hrVatske samoupraVe 3

Ovo lito smo rano, 8. novembera obdržali našu otvorenu sjed-
nicu, na kojoj smo kratko predstavili  ovolitašnje dilo Hrvatske 
samouprave. I na dalje pomažemo sve one priredbe i programe, 
koji se vežu uz naš materinski jezik i hrvatsku kulturu.

Izlet u Hrvatsku se na žalost i ovo lito ni mogal ostvarit. Mis-
to toga je iz Hrvatske došla tužna vist, da se blizu Siska zemlja 
tresla i jako čuda ljudi je ostalo prez krova. Petrovišćani su bili  
velikodušni, ganutljivo je bilo vidit, kako čuda dugovanja je doš-
lo skupa za te siromaške ljude. Bog plati za svu pomoć!

U aprilu, na Dan pjesništva smo u Kermendu poiskali grob 
staroga školnika, Ivana Nemetha, a u petroviskom cintiru grob 
Lajoša Škrapića, i uz njeve pjesme smo se spomenuli na nje.

Na Petrovu smo svetačno otvorili jubilarno lito povodom 800. 
obljetnice Petrovoga Sela. Za biškupskom mašom smo čudami 
svečevali na crikvenom brigu, kadi smo dali postavit veliku spo-
men-tablu. 

U augustušu smo primili  pisce i pjesnike iz Hrvatske, a isto 
tako smo nagostili i bicikliste, koji su se tri dane po Gradišću 
vozili. 

Na kraju septembera je Društvo Gradišćanskih Hrvatov u 
Ugarskoj u Petrovom Selu svečevalo svoj 30. jubilej. Čuda gos-
tov smo imali iz ciloga Gradišća, koji su s bogatim programom 
razveselili publiku. Uvečer su nas petroviski mužikaši zabavlja-
li. Drugi dan je bila trgadbena povorka, a zatim smo pod šato-
rom svi skupa jačili poznate hrvatske i ugarske melodije. 

U oktoberu se na dvoru kulturnoga doma naprik dalo Spo-
men-misto složnosti. U izgradnji je pomogla i hrvatska samo-
uprava. 

Dobili smo na natječaju pinez za obnovu „amerikanskoga 
križa” u dolnjem kraju. Sam križ je obnovil klesar (kőfaragó) 
Mihály Sejber, fundamenat je napravila firma TAKÉP2000, a 
farbanje gradje moremo zahvalit Ivanu Nemethu.  (Broj natječa-
ja: NKER-KP-1-2021/1-000277) 

Po mogućnosti pomažemo sve one projekte i programe naše 
škole, koji se vežu uz hrvatski jezik i kulturu.

Peti put je organizirala Hrvatska državna samouprava u 
našem kulturnom domu miCROfon, naticanje u jačenju. Na 
naše veliko veselje je dobitnica ovolitašnjega miCROfona Petro-
višćanka, Lucija Barilović. Od srca ti čestitamo, Luca!

Jako smo gizdavi na kulturni žitak našega sela i zahvaljujemo 
se svim grupam i peljačem za  veliki aldov, što  donesu za zajed-

ništvo našega sela.
Zahvaljujemo se za dobru suradnju sa-

moupravi, školi, čuvarnici, zakladi, crikvi, 
civilnim udrugam, i svim ki redovito pišu 
u naše novine.

Na veliku žalost smo nedavno zgubili 
našu Joliku i našega Ondriša, dvi takove 
ličnosti, koji su vas žitak veliku ulogu 
imali u kulturnom žitku našega sela. Ne-
sebično, skromno  i prez truda su se skrbi-
li za opstanak materinskoga jezika i hr-
vatske kulture. Na sve vijeke te nam ostat 
u spominku. Neka jim bude lafka zemlja!

U ime Hrvatske samouprave,
Ana Škrapić-Timar
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iskolai hírek4

Iskolánk életében jelenleg nagy változások mennek végbe. A 
közel 60 éves felső iskola a Kormány támogatásának köszön-
hetően megújul, illetve a felsős udvaron helyet kap egy új épü-
let, így remélhetőleg 1-1,5 éven belül valóra válik egy régi ál-
munk: egy helyen lesznek az alsósok és a felsősök. A nyár 
számunkra nagyon mozgalmas volt, hiszen teljesen ki kellett 
üríteni a felső iskola épületét. Szerencsésnek érezhetjük ma-
gunkat, hogy nem kellett messze cipelni a sok bútort, könyvet, 
és minden mást, ami az évek során az iskolában felhalmozó-
dott, hiszen az Önkormányzatnak köszönhetően beköltözhet-
tünk a szomszédba, a volt orvosi rendelő épületébe. Sikerült 
otthonossá varázsolni a helyiségeket, ám van egy kis szépség-
hibája: csak három osztály fér el az épületben, így a negyedik 
csoport a kultúrház könyvtárszobájában tanul. Kicsit kényel-
metlennek, ám egyben kalandosnak, izgalmasnak ígérkezik ez 
a tanév, de örülnünk kell, hogy ebben a helyzetben volt hová 
költöznünk. Rendkívüli év lesz ez mindannyiunknak, hiszen 
az építési munkálatok a szomszédban fognak zajlani, sok türe-
lemre, kitartásra, óvatosságra és jó együttműködésre lesz 
szükségünk.  

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet 
mondjak az Önkormányzatnak, külön Skrapitsné Jurasits Ág-
nes polgármester asszonynak a segítségért és a pozitív hozzáál-
lásért. Köszönöm a pedagógusoknak, az iskola dolgozóinak, ta-
nulóknak és szülőknek, hogy a nyár folyamán  segítettek a 
költözködésben. 

Az elmúlt tanév végén tizenhárom nyolcadikos diáktól bú-
csúztunk, szeptemberben pedig ugyancsak tizenhárom kis el-
sőst köszönthettünk. A tanévnyitó ünnepélyt – rendhagyó mó-
don – az alsó iskola udvarán tartottuk meg. 

A szeptember és október hónapok sok érdekes, izgalmas 
programot kínáltak diákjainknak. Szeptember 17-én a Pályaori-
entációs nap keretében a felsősök egy része a körmendi ADA 
bútorgyárban a bútorkészítés fortélyaival ismerkedett meg, míg 
a nagyobbak Felsőberkifaluban Mészáros Imre segítségével a 
kőfaragás rejtelmeibe pillanthattak be. Csiszár István, a Pin-

kamindszenti Agrár Kft. vezetője mind a négy osztálynak lelke-
sen mesélt a mezőgazdaság szépségeiről, nehézségeiről, majd az 
ottani IKSZT-ben egy kis játék után mindannyian ebédre vol-
tunk hivatalosak Rajner Ágota kultúrotthonos jóvoltából.

Az alsósok egy héttel később, helyben ismerkedtek a különbö-
ző foglalkozásokkal: Zsarnay Attila tűzoltóparancsnok a bemu-
tató mellett egy falukörre is elvitte a kicsiket az óriási tűzoltóau-
tóval. Temmel Péter asztalosmester a fa megmunkálásának 
szépségeit mutatta be asztalosműhelyében. Ezúton köszönöm 
mindannyiuk kedvességét, segítőkészségét!

A 4. és 5. osztályosok rendőrségi bemutatón jártak Szombat-
helyen.

A szeptember végi kultúrműsorban felléptek tamburásaink 
Rajmund bácsi vezetésével, a csengő hangú kislányok pedig Sza-
bina néni segítségével, énekükkel kísérték őket.

A szüreti felvonuláson szinte az összes tanuló részt vett: az 
alsósok egy nagy traktor platóján ülve járták körbe a falut, míg 
a felsősök görkorin, biciklin, sétálva, más járművön vagy éppen 
Lego figurának öltözve jelentek meg a színes forgatagban. 

Az alsósok a Népmese Világnapján magyar népmeséket néz-
tek a könyvtárban.

A felsős fiúk 3. helyezést értek el labdarúgásban. A nyolcadi-
kosok – Benczik Lajos, Németh Zita, Temmel Mirko - másodi-
kak lettek a közlekedési versenyen, közülük Zita egyéni 2. he-
lyen végzett.

Októberben iskolánk huszonnégy tanulója, négy pedagógusa 
és két kísérő szülő vett részt az „Egy a természettel” című buda-
pesti világkiállításon.

A kultúrház udvarán felépített Összetartozás Emlékhely át-
adásán iskolánk nevében két tanuló, Filipovits Dusán és Tem-
mel Nikolina helyezett el lakatot.

A 7. és 8. osztályosok pályaválasztási vásáron jártak Szombat-
helyen.
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Školske Visti 5

In memoriam... 

Kocsis Jolán (1948–2021)
Búcsúzunk Joli nénitől, iskolánk pe-

dagógusától, aki 45 éven át pél-
dát mutatott szentpéterfai ta-

nítványainak. Ő volt A 
PEDAGÓGUS, aki nevelt és 
tanított, de rengeteg feladata 
közül talán a ’lámpás’ szerep 

volt a legfontosabb, a szerető 
példaadás, példamutatás. Sze-

retetből adta legjobb tudását diá-
kok generációinak, de nem csak a tu-

dását adta, hanem a személyiségét, lényét, egész életét. 
Emlékezzünk Rá szeretettel!

Iskolánk tizenkét tanulója vett részt Kópházán a Nakovich 
szépkiejtési versenyen. Közülük Molnár Levente (2. o.) különdí-
jas lett, Skrapits Helga (5. o.) és Filipovits Dusán (7. o.) első he-
lyezést értek el, Temmel Nikolina (8. o.) pedig 2. helyen végzett. 
Gratulálunk minden résztvevőnek!

A Nemzeti ünnep alkalmából október 22-én adtak műsort a 
nyolcadikosok és felsős társaik a kultúrház nagytermében.

A sok iskolai feladat és program után egyhetes pihenés várta 
mind a tanulókat, mind a pedagógusokat az őszi szünetben, 
hogy aztán újult erővel folytathassuk a megkezdett munkát. Bí-
zunk benne, hogy az aggasztó járványügyi helyzet ellenére meg 
tudjuk tartani a betervezett programokat, és nem kényszerü-
lünk ismételten a négy fal fogságába, a digitális oktatás keretei 
közé.

Timárné Skrapits Anna
intézményvezető

Iz žitka naše škole

U žitku naše škole se u zadnje vrime čuda što minja. Zahval-
jujući vladinoj potpori će se „nova škola” obnovit, a u dvoru će se 
uzidat nova zgrada. U liti smo imali jako čuda dila, kad smo se 
morali iselit iz škole. Na sriću smo se samo u susidstvo morali 
zaselit, zahvaljujući selskoj samoupravi.

Na kraju školskoga lita smo se od trinaest školarov oprostili, a 
prvoga septembera su trinadestimi prekoraknuli školski prag.

U septemberu i okotoberu smo čuda programov imali, školari 
su se obogatili s lipimi doživljaji.

Ufamo se da te se naši planirani programi ostvarit, i da nas 
neće zopet presilit pandemija med četire stine.

Na kraju septembera je došla tužna vist, da je po dugoj boles-
ti preminula naša kolegica, nastavnica, Jolanka Kočiš. Do zadn-
jega je dilala u školi, u juniušu smo se za 45 lit oprostili od nje. 
Generacijam je naprik dala ne samo jačke i ljubav k mužiki, 
nego i najvažnije ljudske vridnosti: poštenje, pravičnost, izdržl-
jivost i skromnost. U spominku će nam na sve vijeke ostat. Neka 
počiva u miru Božjem!

Ana Škrapić-Timar
ravnateljica

Rétbirtokossági pályázat
Az iskola diákjai és pedagógusai nevében ezúton köszönöm a 
Szentpéterfai Rétbirtokosság nagylelkű támogatását, amelyet 
intézményünk számára nyújtott. 

A 100 000 Ft összegű támogatást kültéri asztalokra és pa-
dokra kaptuk. A két egybeépített kerti bútort Mersits Tamás 
egyéni vállalkozó és munkatársai készítették el. Alsós tanu-
lóink örömmel vették birtokba a padokat, így jó idő esetén 
szabad levegőn, kényelmesen és kellemes környezetben tölt-
hetik el a délelőtti tanórákat, valamint a délutáni napközis 
foglalkozásokat. 
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Nehéz, bizonytalanságokkal teli nevelési évet tudhatunk ma-
gunk mögött. Programjaink az első félévben a COVID második 
hulláma miatt szinte elmaradtak, vagy más módon kerültek 
megrendezésre. A nevelési év első ügyeletét november 5-én 
kezdtük meg, mely három hétig tartott. A rendkívüli helyzet 
miatt még a Mikulást is csak az ablakon keresztül láthatták a 
gyerekek, az ajándékok becsempészve kerültek a kiscsizmákba. 
A második félév is nehézkesen indult, a farsangi jelmezes bált 
csak az óvoda falain belül tudtuk megtartani, de így is felejthe-
tetlen mulatságban volt részük a gyerekeknek. 

2021. március 06-tól az országos járványügyi helyzet negatív 
alakulása miatt a fenntartó rendkívüli szünet elrendelése mel-
lett döntött. Március 19-től ügyeleti rendszert biztosítottunk, 

így a húsvéti nyuszi is késve érkezhetett meg a gye-
rekekhez. Az édesanyák köszöntésére is eltérő for-
mát alakítottunk ki, az érkezés sorrendjében a tera-
szon adták át a gyerekek kis ajándékaikat az 
édesanyáknak egy rövidke vers kíséretében. Május 
végére aztán visszaállt a rend, és meg tudtuk tartani 
az évzáró és ballagási ünnepségünket. Tizenhárom 
gyermek búcsúzott el az intézménytől: Bedőcs Bel-
la, Bögöti Anna, Harangozó Gábor, Harangozó Lana, Kohuth 
Emilia, Mező Letícia, Paukovits Lilla, Paukovits Misi, Sunyovsz-
ki-Németh Csenge, Takács Emma, Temmel Filip, Völgyi Szofi 
és Zsidai Fruzsina. 

Ballagási ünnepségünkön búcsúztunk el kolléganőnktől, 
Nusa óvónénitől, aki 40 évi munkaviszony után kezdte meg jól 

megérdemelt nyugdíjas éveit. Ezúton is köszönjük sok évi szere-
tetteljes munkáját, kívánunk neki erőben, egészségben, örö-
mökben kiteljesedő nyugdíjas éveket szeretett családja körében.

Intézményünk gyermekei részére egy felejthetetlen gyermek-
napot szerveztünk érdekes programokkal: volt ugrálóvár, dottó 
kisvonat, Bohóc doktor előadás, tűzoltóautós kocsikázás, fagy-
laltozás, arcfestés. A programot a Szülői szervezet támogatta. 
Ezzel a rendezvény helyettesítettük hagyományos kirándulá-
sunkat.

Egy nagyon változatos és nehéz év áll mögöttünk. A folyama-
tos változások nyomon követése, törvényes ségi háttérnek való 
megfelelés, a vezetői feladatok széleskörű ellátása nemegyszer 
próbára tette az óvodai közösséget, de úgy gondolom, egy jól 
összeszokott csapat munkája átlendített minket e nehéz hely-
zetben is.

A munkatervben 
előírt feladatainkat 
sikeresen megvalósí-
tottuk, ősszel és ta-
vasszal a megszokot-
tól eltérő körülmé-
nyekhez rugalmasan 
a lka lmazkodtunk, 
maximálisan igye-
keztünk az otthon 
töltött időt és az 

ügyeleti heteket a leghatékonyabban kihasználni. 

Ezúton is szeretném teljes szívemből megköszönni minden 
munkatársamnak a 2020/21-es nevelési évben végzett, minden 
nehézség ellenére is kitartó, odaadó munkáját! 

„Az együttműködésért, a szorgalomért a gyerekek őszinte 
szeretete és mosolya a legnagyobb elismerés!”

Németh Gáborné óvodavezető
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2021. június 14-én véradás volt falunkban, melyen huszonkét fő 
jelent meg, akiknek ezúton is köszönetet mondunk. Évről évre 
egyre nehezebb megszervezni megyei szinten a kisebb települé-
sekre történő kiszállást, de a számok az Önök jóságának kö-
szönhetően azt mutatják, hogy igen, Szentpéterfára érdemes 
kijönni. Köszönjük Wágner-Geosits Annának, aki minden vér-
adáson képviseli szervezetünket és koordinálja a véradást. 

A nyár folyamán a čakovec-i Vöröskereszt megkeresett min-
ket, hogy szükségük lenne gyerekruhákra. Július 9-én délután a 
kultúrház nagytermébe sorban érkeztek a nekik szánt ruhaado-
mányok. Szinte válogatni sem kellett, hiszen az adományozók 
méret szerint kiválogatva hozták a kitűnő állapotban lévő ruhá-
kat, volt, amelyiken még címke is volt. Szentpéterfa lakóin kívül 

érkezett még adomány falunkból elszármazott családoktól, va-
lamint tizenkét nagy doboz gyerekruhát kaptunk a jáki Caritas-
tól is. Az összegyűlt körülbelül 75 doboz és tucatnyi zsák ruhá-
ért személyesen a čakovec-i Vöröskereszt vezetője, Kristijan 
Valkaj jött el a pályázatokért felelős kolléganőjével, Vlatka Vin-
cetić-csel. Ebből az alkalomból meghívtuk a Magyar Vöröske-
reszt Vas Megyei Szervezetének szombathelyi területi vezetőjét, 
Czirók Tamást is, akit Csire Enikő, a szervezet Támogató Szol-
gálatának munkatársa kísért el. A találkozón volt alkalma 
mindkét szervezetnek bemutatkozni, szóba került határon át-
nyúló projektek tervezése is. Ezúton szeretnénk megköszönni 

minden felajánlónak az adományt, és bízunk benne, hogy sok 
gyermek arcára mosolyt csaltunk. Hálásak vagyunk Kohuth 
Miklósnak a horvátországi kapcsolatért és a szállításban való 
koordiná cióért. 

Sajnos a tavalyi évben a COVID miatt az idősek napját nem 
tudtuk megszervezni. Illetékesekkel egyeztetve ez az idén sem 
lesz másképp, elővigyázatosságból le kell mondanunk a szép-
korúak hagyományos közös köszöntését. Nagyon sajnáljuk, de 
egészségügyileg jobbnak látjuk ennek a rendezvénynek az elha-
lasztását. Bízunk benne, hogy a 2022-es évben be tudjuk pótolni 
ezeket a közös együttléteket. 

A karácsonyi angyalkák már ötletelnek, gyűjtögetnek, sürög-
nek-forognak, ezt a hagyományunkat szeretnénk megtartani és 
örömet szerezni karácsony ünnepén. 

Wágner-Kapitár Szabina

Mert segíteni jó…

(2021. 06. 14.)
 1. Skrapits Péter
 2. Jánny Ramóna 
 3. Filipovits Rajmund 
 4. Kohuth Miklós 
 5. Pataki György 
 6. Kozma Rita 
 7. Kozmáné Jánny Bernadett 
 8. Frányi István 
 9. Frányi Kíra 
10. Kupó Adrienn
11. Kupó Noémi 
12. Filipovits-Horváth 

Hajnalka 
13. Wágner Csaba 
14. Patakiné Wágner Beatrix 
15. Filipovits Róbert 
16. Jurasits Miklós 
17. Jurasitsné Bálint Tímea 
18. Pártli Péter 
19. Henits Zsoltné 
20. Timár Dusán Péter
21. Gaál Tamás 
22. Haklits Attila

(2021. 10. 14.)
 1. Horváth Péter
 2. Patakiné Wágner Beatrix
 3. Frányi István
 4. Kohuth Miklós
 5. Geosits Rudolf
 6. Windisch Barbara
 7. Kozma Rita
 8. Kozma István
 9. Handler András
10. Kundák Gábor
11. Patakiné Podani Viktória
12. Pataki György
13. Gaál Ádám István
14. Pártli Péter
15. Handler-Jurasits Nóra
16. Haklits Tamás
17. Temmel Miklós
18. Filipovits Tamás
19. Góber Dániel Imre
20. Timár Dusán Péter

Köszönjük!

Véradók névsora

Hvala! 
     Köszönjük!
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 egyházi hírek8

Egyházi események, történések   
2021 április – november

2021. május 16-án a 10 órai szentmise keretében került sor az 
idei elsőáldozásra, heten járultak első alkalommal az Oltári-
szentség vételéhez, majd szeptember 5-én Budapesten, a Hősök 
terén, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus keretében to-
vábbi öt fiatalunk részesült az első szentáldozás ajándékában. 
Pünkösdhétfőn, május 24-én délután a bérmálás szentségéhez 
járultak plébániánk 8. osztályosai, összesen huszonnyolc bér-
málkozónk volt idén. A szertartást Császár István püspöki hely-
nök végezte.

Június 25-én a nagytemplomban a szokásos évi szentségimá-
dási napra jöhettünk össze. Bár eredetileg aznaptól ötnapos 
ünnepségsorozatot terveztünk a község első fenntmaradt írásos 
említésének 800. évfordulója alkalmából, ezt a pandémia miat-
ti bizonytalan helyzet keresztülhúzta, így június 28-án, előesti 
(vigília) búcsúi szentmisével nyitottuk meg az emlékévet. A 
szentmisét a sziszeki és a szombathelyi megyéspüspök celebrál-
ta. A szentmisében igyekeztünk a község valamennyi csoportját 
bevonni, megemlékezve az ősökről és kérve a Jó Isten további 
áldását. Ekkor áldottuk meg a felújított Szent Flórián mellékol-
tárt, valamint helyeztük el a Tóth testvérek adományképét, 
amely a Boldogságos Szűz Máriát ábrázolja. Érdekességként 
említem, hogy a Szent Flórián oltár fa felépítménye egy 1753-as 
évszámot rejtett. Az ünnepre igyekeztünk elvégezni a szükséges 
belső javításokat, festési munkálatokat, a sekrestyebútor megú-
jult és bővült, valamint az énekszám kijelzők is modernek let-
tek. Köszönjük valamennyi mesterember, közreműködő és a 

takarításnál segédkezők munkáját, segítségét, felajánlásait! 
A  szentmise keretében püspökükön keresztül további pénz-
adománnyal segítettük a horvát földrengés károsultjait. Ezt is-
mételten köszönjük a nagylelkű adakozóknak! A jubileumi év 
kapcsán emléktáblát helyeztünk el a temető sarkánál, amit vi-
rágszőnyeggel díszítettek az asszonyok az ünnepre. 

Július 11–17. között Zalalövőn volt az idei Imatábor, ahol 
Szentpéterfáról huszonhat fiatalunk vett részt.

Augusztus 1-jétől községünk szülötte, Harangozó Vilmos 
kőszegi esperes-plébános nyugdíjba vonult s hazaköltözött, 
ezért itthon aktívan tudja segíteni plébániánk lelkipásztori ellá-
tását. Köszönjük áldozatos lelki munkáját, s köszönjük mind-
azoknak a segítségét, akik a költözködésnél közreműködtek! 
Idén augusztus 15-én Vilmos atya celebrálta a kertesi Nagybol-
dogasszony napi búcsúi magyar szentmisét és helyben a kápol-
nabúcsút augusztus 20-án.

Augusztus 14-én sikerült eljutnunk Celindorfba a Mariazel-
li Vándor Szűzanya szobrához gyalogos, illetve autóbuszos 
zarándoklat keretében. Augusztus végén idén szerényebb lét-
számmal, de ismét sikerült eljutni Mariazellbe a horvát zarán-
doklat kapcsán.

Augusztus 23–27. között az elballagott ministránsaink római 
vakáción vehettek részt.

Szeptember 12-én, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus záró szentmiséjét plébániánkról többen a helyszí-
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nen, sokan pedig a televízió képernyőjén 
keresztül követték. Ferenc pápa ezzel a 
magyar mondattal zárta látogatását: „Vele-
tek és értetek mondom: Isten, áldd meg a 
magyart!” 

Szeptember 26-án ministránsaink egy 
csoportja vidám „építőelemei” voltak a 
szüreti felvonulásnak.

Felsőcsatáron október 10-én délután ke-
rült sor az idei plébániai Egyházi Kórus-
találkozónkra. A hat nemzetiségi kórus 
megemlékezett az elhunyt kórustagokról, 
köztük Kocsis Jolánról, akivel annakide-
jén, 14 éve útnak indítottuk ezt a kezdemé-
nyezést. Október 31-én, a nagymise végén 
Egyházközségi Tanácsadó Testületünk 
világi elnökét, sekrestyésünket, Filipovits 
Imrét köszöntöttük 70. születésnapja al-
kalmából. Isten éltesse és segítse életét, 
egészségét! Ugyanakkor két egykori egy-
házközségi tagunktól, Timár Ferenctől és 
Handler Andrástól is búcsút kellett ven-
nünk. Mindketten lelkiismeretesen és 
szorgalmasan segítették egyházközségünk 
életét. Isten jutalmazza meg halhatatlan 
lelküket odaát az örök élet boldogságával!

Mindenszentek és Halottak napján 
imádságosan is megemlékeztünk elhunyt-
jainkról. Október folyamán közösségi 
szinten rózsafüzért imádkoztunk a kápolnában, illetve a LipaTV 
által hónapok óta esténként szentolvasó mondásába is be lehet 
odahaza kapcsolódni. Szükség is van minél több őszintén imád-
kozó emberre!

A Plébánia pályázatot adott be templomaink orgonáinak 
tisztítására és újrahangolására. A Horvát Önkormányzat sike-
res pályázata által, a Kormány pénzügyi adományából megújul-
hatott az „amerikai kereszt”. (Plébániánk több más községében 
is így újulhattak meg őszre a szabadtéri keresztek, szobrok.) 
A  Szentpéterfa Községért Alapítvány vállalta az elbontott 
Betlehem újraépítését és annak finanszírozását. 

Terveink között szerepel az idén 10 éves plébániai játszótér 
Szent Erzsébet napi (nov. 19.) játékos ünnepsége. Itt szeretném 
megköszönni mindazok áldozatos munkáját s figyelmességét, 
akik a játszótér karbantartásában segítik Egyházközségünket. 

Kérem továbbra is a szülők, kísérők együtt-
működését a játszótér élettartamának és 
minőségének fenntartásában, megőrzé-
sében, hogy az még sokáig szolgálhassa a 
gyerekek jókedvét és szórakozását. Kö-
szönjük!

November 21-én vasárnapi perselyado-
mányainkkal a katolikus szeretetszolgálat, 
az idén 30 éves Szombathelyi Egyházme-
gyei Karitász munkáját támogatjuk. Ha a 
következő hetek rendelkezései lehetővé te-
szik, november 27-én, szombaton délelőtt 
újra szeretnénk megtartani a közös adven-
tikoszorú-készítést a diákoknak plébániai 
keretek között, este pedig a szentmise ke-
retében megáldásra kerülnének az elkészí-
tett koszorúk. Az adventi hajnalokkal meg-
kezdődnek az idei zornicák, karácsonyra 
való lelki készületünk időszaka. A hajnali 
szentmisék után a szokott módon lesz le-
hetőség a 2022-es esztendőre szentmisék 
íratására a plébánián. Ekkor (szokás sze-
rint) lehet rendezni az idei vagy a jövő évi 
egyházi hozzájárulást (adó) is. Sem a 
szentmisék, sem az egyházi hozzájárulás 
mértékében nem lesz változás a jövő évre 
vonatkozóan. Aki átutalással kívánja ren-
dezni az egyházi hozzájárulását, a követke-
ző bankszámlaszámon teheti meg: Szent-

péterfai RK. Plébánia, 10702088-47621501-51100005 (A 
köz leménynél kérjük feltüntetni az adott személy(eke)t és esz-
tendő(ke)t, amelyre a befizetés történik.) Köszönjük!

A kézbe áldozás kapcsán fontos szempont, hogy a kezeink 
tiszták legyenek, s méltón kérjük a szentostyát, azaz megfelelő 
magasságba tartsuk a kezeinket, egyik kezünk a másikon, te-
nyérrel felfelé. Amikor az áldoztató pap tenyerünkbe helyezi a 
szentostyát, akkor ott azonnal magunkhoz vesszük, nem hátra 
fordulva, nem a helyünkre menet közben, hanem ott közvetle-
nül, az oltár felé nézve. Ezt nekünk, atyáknak, szigorúan kell 
vennünk, mert sajnálatos módon bizonyos helyeken történtek 
és történnek visszaélések a kézbe áldozás során, s meggyalázzák 
az Oltáriszentséget, tehát figyelemmel kell kísérnünk, hogy az 
áldozó valóban megáldozik-e vagy sem. Ebben is kérjük szíves 
együttműködésüket! Tamás atya
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2020 február – márciusától teljesen megváltozott az életünk, a 
mindennapi tevékenységünk, munkánk, szórakozásunk, család-
tagjainkkal, barátainkkal való kapcsolattartásunk. A mögöttünk 
hagyott csaknem két esztendő komoly próbatételt jelentett, sú-
lyos leckét kaptunk a közösségért érzett felelősségtudatból. A 
járványügyi intézkedések iránt érzett kezdeti ellenérzés miatt 
nagy árat fizetett Szentpéterfa. A COVID járvány első két hullá-
mában több mint százan fertőződtek meg, és a koronavírus fer-
tőzés következményeként nyolc lakos vesztette életét.

A járvány harmadik hullámában súlyos szövődmény a fertő-
zöttek csekély hányadában alakult ki. Azonban a betegségen 
átesettek körében fél évet is meghaladó panaszok és tünetek 
maradtak vissza, melyek orvoslása, enyhítése rendkívül lassú 
folyamat.

A 2021 januárjától induló COVID-19 elleni védőoltás lehető-
sége reményt adott arra, hogy megfékezhető lesz a pandémia. 
Jelen adatok szerint a településen 130-150 olyan 12 évnél idő-
sebb személy él, akik nem estek át a fertőzésen és védőoltásban 
sem részesültek. Ez annyit jelent, hogy a lakosság kb. 80%-a va-
lamennyire védett: elsősorban védőoltásban részesült, másrészt 
átesett a fertőzésen és feltételezhető, hogy még rendelkezik kel-
lő mennyiségű antitesttel.

Az oltások felvételének lehetősége folyamatos. Akik igényel-
ték, igénylik a 3. oltást, azok július-augusztustól folyamatosan 
hozzájuthatnak az emlékeztető oltáshoz is.

A járvány negyedik hullámában vagyunk. Praxisomban a 
COVID fertőzés miatt megbetegedett személyek nagyobb része 
nem részesült védőoltásban. A jelenlegi helyzetben a koronaví-
rus elleni oltás egyéni védelmet nyújt. Közösségi védelem csak 
akkor alakulhat ki, ha a lakosság átoltottsága nagyon magas – ez 
a nyájimmunitás. A lakossági mobilitás okán a nyájimmunitás 
egy-egy településen nem értelmezhető.

A COVID-19 elleni védőoltásban részesült személyek, ha a 
fertőzést meg is kapják, nem betegszenek meg, vagy az rendsze-
rint lényegesen enyhébb lefolyású lesz, és elkerülhetők a szö-
vődmények, illetve a halálos következmény. A beoltottak ví-
rusürítése alacsonyabb vírusterhelést jelent a környezet 
számára, kevésbé fertőzőek, mint a be nem oltottak. Ha az ol-
tottak szoros kapcsolatba kerülnek egy olyan személlyel, akinek 
pozitív a SARS-CoV-2 tesztje, akkor ők (az 1. dózis utáni 22. 
naptól legfeljebb a 2. dózis utáni 6 hónapig) II. kategóriájú kon-
taktszemélynek tekinthetők, őket nem kell karanténba helyezni.

A fertőzésen átesett személyek is újra megkaphatják a fertő-
zést, de valószínű, hogy ők sem játszanak alapvető szerepet a 
betegség átadásában, ameddig kellő mennyiségű antitesttel ren-
delkeznek.

A korábban keringő variánsokkal való fertőzést követően 6–8 
hónapig tartó védelem volt valószínűsíthető. A jelenlegi járvá-
nyügyi körülmények nagyobb óvatosságra intenek. A járvá-
nyügyi szakemberek a fertőzést vagy a megbetegedést követő 
kb. 4 hét után (a gyógyulást követően) javasolják az oltás felvé-
telét a delta és a lehetséges új, fertőzőbb variánsok megjelenése 
miatt. 

A koronavírus elleni védőoltás után gyakran léphetnek fel re-
akciók, de ezek néhány napon belül általában maguktól alább-
hagynak. A védőoltás tünetei nem hasonlíthatók össze egy eset-
leges fertőzés által kiváltott megbetegedéssel.

Orvosi hírek

Néhány gondolat a tűzoltók életéből 

Szakemberek szerint a koronavírus delta variánsa mindazo-
kat meg fogja találni és megfertőzni, akik semmilyen védettség-
gel nem rendelkeznek. Hangsúlyozom, a védőoltás felvétele nem 
csupán egyéni, hanem közöségi érdek. Lehet magánügynek te-
kinteni, de az nem felelősségteljes gondolkodás. Kérem és javas-
lom, az oltatlanok tegyék még egyszer mérlegre döntésüket és 
kérjék a védőoltást!

Az Önök egészségét felelősen óvó háziorvos
Dr. László Eszter

Szentpéterfa fontos rendezvényein a tűzoltók is képviseltetik 
magukat, gondolok itt a június végén megrendezett 800. jubile-
umi év megnyitására, a szüreti felvonulásra vagy az  Összetar-
tozás Emlékhely átadására, ahol egyesületünk is elhelyezett egy 
lakatot. Tűzoltóink nagy része részt vett az október végi ka-
tasztrófavédelmi gyakorlaton is, amit községünkben rendeztek 
meg közel háromszáz fő részvételével. 

Az idei évben a szerházban bevezetésre került a gáz. Ez na-
gyon nagy segítség, hiszen minden nap fűteni kellett az épületet 
a téli időben, hogy az autó tartályában lévő víz ne fagyjon meg. 
Külön köszönet az önkormányzat és a mindig támogató szemé-
lyek anyagi segítségéért! Szeretném tájékoztatni a lakókat, aki 
esetleg nem tudja, a tűzoltóautó, ha a faluban csak úgy cirkál, az 
azért van, mert muszáj néha járatni. 

Sok rendezvény az idei évben is elmaradt, ahogy tavaly is, a 
járvány miatt. Szeptemberben volt a „mi Jancsi bácsink” 75. 
születésnapja, amit barátai és második családja, a tűzoltók köré-
ben ünnepelt meg. Tavasszal, sajnos, őt is megtalálta ez a ször-
nyű járvány és nagyon legyengítette, majdnem elvitte... de az 
emberek szeretete, a hit és az ima segített neki átvészelni ezt a 
szörnyűséget. Nagyon sokan izgultak érte és üzentek, telefonál-
tak neki, hogy ne adja fel. Sikerült, és büszkék vagyunk rá! Kö-
szönjük mindenkinek! Közeleg az advent és a karácsonyi ünne-
pek, mindenki legyen óvatos az adventi koszorú gyertyáival, 
csillagszóróval, tűzijátékkal! Vigyázzunk egymásra! 

A szentpéterfai ÖTE nevében
Nagyné Skrapits Mónika
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Maszk nélkül!
Nyugdíjas klubtalálkozó Szentpéterfán

A falu több mint egy esztendeje üresen kongó kultúrháza a 
COVID járvány lecsengőben levő harmadik hulláma után elő-
ször adott otthont közösségi rendezvénynek. A nyugdíjas klub 
tagjai előbb a temetőbe indultak, hogy megemlékezzenek azok-
ról, akiket a koronavírus járvány ideje alatt veszítettek el, és sír-
jaiknál imát mondva, szent énekekkel búcsúzzanak tőlük. A 
megemlékezés gyertyáinak gyújtását követően a kultúrotthon 
kistermébe indultak, ahol a hagymás zsíros és tepertős kenye-
rekkel, frissítő italokkal terített asztal köré telepedtek. A meg-
hitt percek után kissé nehezen indult a beszélgetés, ám rövide-
sen oldódott a feszültség, hiszen oly régen volt együtt a csapat, 
és oly sok volt a megbeszélni való. Szó esett a járvány megtépáz-
ta faluról, arról, hogy kit, hogyan betegített meg a koronavírus, 
és azt hogy vészelték át, de a tavaszi fagyok miatt várható gyen-
ge gyümölcstermésről, a virágos kertekről, klubtagsági díjról, 
kirándulási elképzelésekről, falubeli hírekről is. Hol horvát, hol 
magyar nyelven folyt a társalgás, szinte észrevétlenül váltottak 
nyelvet, hiszen ez köztük teljesen természetes. Észre sem vették, 
hogy beesteledett, minthogy oly jól esett újból felszabadultan, 
maszk nélkül együtt lenni.

Kirándulás
A pandémia hullámvölgyét kihasználva a Szentpéterfai Nyug-
díjas Klub folytatta hazánk nevezetességeinek megismerését 
szolgáló turista utazások szervezését. Uticél ezúttal a hajdani 
Alba Regia királyi székhely és a kora középkorig Magyarország 
fővárosa Székesfehérvár. Az egykori várfal maradványainál Pin-
tér Ildikó idegenvezető – a fehérvári sarokerkélyek szerelmese 
– várta a kirándulókat, hogy a nemzetközi hírű barokk óváros 
nevezetességeit bemutassa. 

A városnéző séta innen a háromszög alakú Szent István térre 
vezetett, melyet barokk és klasszicista épületek öveznek. A vá-
rosba települő szerzetesek, valamint a polgárság is pompás 
templomokkal, rendházakkal, illetve lakóépületekkel gazdagí-
tották Alba Regiát. 

A Szent István szobor előtt készült csoportkép után a körséta 
ódon és felújított paloták között széles tereken és szűk utcákon 

keresztül a főtér irányába tartott egy eldugott udvaron keresz-
tül. Itt egy meseszerű órajátékot csodálhatott meg a csoport, 
amelyen kétóránként a magyar történelem jeles személyiségei 
jelennek meg és középkori zene kíséretében forognak körbe. 

Innen csak néhány percnyi távolságra a Szent István székes-
egyház előtti tágas téren a magasba nyúló tornyokat és a teret 
övező középkori épületekkel teli utcácskákat csodálhatta a ki-
ránduló társaság. A katedrális a Géza fejedelem által a város 
megalapításakor építtetett négykarélyos templom helyére épült. 
A bazilika mellett szerényen ácsorgó Szent Anna kápolna a vá-
ros egyetlen épségben megmaradt középkori épülete.

A főtér felé tartva többen meg simogatták a sült liba- és kacsa-
fertályokat és egyéb házi portékákat még 93 éves korában is 
árusitó, kézikocsijával együtt szoborba öntött Kati néni kifénye-
sedett kofa orrát, mert a legenda szent a simogató szerencsés 
lesz. 

Az óváros közepén terpeszkedő tágas Városház tér közép-
pontján az országalmával bőséges látnivalót kínált a szentpéter-
fai kirándulóknak. A teret övező barokk épületek, a városháza, 
a püspöki palota, a Szent Imre templom csodás keretbe foglalja 
az ide szervezett kulturális rendezvényeket, vásárokat. És innen 
néhány lépésnyire a romkert.

A Szent István által épített bazilika romjai alatt 15 uralkodó 
földi maradványai lelhetők fel. A bazilika a középkori Magyar-
ország szakrális központja volt, falai között 37 király és 39 ki-
rályné fejére tették fel a koronázási jelvényeket. A bazilika egy-
ben az ország kincstára, levéltára is volt, itt hirdették ki 1222-ben 
az aranybullát. A székesegyház a török időkben dzsámivá ala-
kult, nagyrészt lerombolták, majd kifosztották. 

A városnéző kisvonat az óváros bejárása után a távolabb eső 
nevezetességekhez kalauzolta el turistáinkat. 

A Bory vár a magyar Tadzs Mahal, a hitvesi odaadás, a szere-
lem emlékműve. A látványos külcsín és a tartalmas belbecs egy-
aránt lenyűgözte a csoportból azokat is, akik nem először itt 
járva érzékelték, hogy a „kövek beszélnek”, és szinte hallhatóan 
fejezik ki az alkotó Bory Jenő hitvallását korának művészetéről, 
művész alkotóiról történelmi, alakjairól, hitvese iránti érzelme-
iről. A két kezével 40 éven keresztül építette, öntötte formába 
boltíveit, oszlopait, tornyait, történelmi alakokat formázó szob-
rait, mára művészi alkotásokkal megrakott műtermeit. A kirán-
dulók megmászták a csúcsos torony dekoratív lépcsőit, hogy 
magasból tekinthessenek a százoszlopos udvarra, a városra, vé-
gig járták a Komócsin Ilona által ihletett és általa alkotott mű-
remekekkel teli termeket.

A vár teraszán elfogyasztott frissítő kávé után tovább indult a 
busz a közeli Dinnyés településre, hogy annak határában külö-
nös, történelmet idéző park előtt tegye ki utasait. 

A látványosság elkészítése Alexi Zoltán nevéhez fűződik, aki 
a történelmi Magyarország kicsinyített várait eredeti anyagok-
ból a hajdani Magyarországon belül valamikori elhelyezkedé-
sük szerint építette fel. Ma már a bemutatott várak egyike sem 
áll épen, vagy teljesen megsemmisült, vagy romos állapotban 
található. A várparkot egy az egykori kézműves foglalkozásokat 
és a paraszti életet bemutató skanzen veszi körül.

Megéhezett kirándulóink a Balaton partján Badacsonyban 
álltak meg legközelebb, hogy éhségüket elűzve, frissítő badacso-
nyi borok kóstolgatása után hazafelé induljanak. A kirándulás 
hangulatát a hazáig tartó magyar és horvát slágereket idéző nó-
taszó tette teljessé.

 Dr. László Antal
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Őrizzük mosolyodat…

Bár korábban elképzelhetetlen volt és 
még mindig felfoghatatlan, a Ljubičica 
kórus alapítója és vezetője, Kocsis Jolán, 
Joli, felejthetetlen Jolcsink nélkül műkö-
dik tovább. Utóda, új karvezetőnk Wág-
ner-Kapitár Szabina, akit a kórus egyhan-
gúlag és teljes egyetértésben bízott meg a 
megtisztelő, de nehéz feladattal. 

A pandémia-okozta hosszú hallgatás 
után először Bükön énekelt az énekkar 
2021. július 31-én a Büki Kisebbségi Ön-
kormányzat Horvát Kulturális Napján. 
Jolcsi itt állt velünk utoljára színpadra, 
nem sokkal ezután kórházba került. Szeptember 7-én megtisz-
telő meghívásnak eleget téve a kórus hat tagja a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus szentmiséjén énekelhette el a 
Krist na žalu című egyházi éneket a pécsi és Pécs környéki 
énekkarok tagjaival, a Vizin zenekar kíséretével. Felemelő ér-
zés volt, mert tudtuk, hogy Jolcsi kívánságát is teljesítjük ezzel, 
aki később azt mondta a felvételt hallgatva mosollyal az arcán: 
„Bámulatos...” 

A Magyarországi Gradistyei Horvátok Egyesülete 30 éves ju-
bileumán szeptember 25-én még Jolcsi instrukciói szerint sze-
repeltünk horvát népdalokkal, de ő akkor már nem állt velünk a 
színpadon, ahogy a gradistyei horvát kultúráért végzett munká-
jáért elnyert emlékplakettet sem tudta átvenni. Az október 3-án 
rendezett Összetartozás emlékhely átadási ünnepsége már a 
róla szóló megemlékezéssel kezdődött, a mindannyiunk össze-
tartozását jelképező lakatot a Ljubičica kórus nevében, az ő tisz-
teletére, Wágner-Kapitár Szabina és Frányi Annamária helyez-
ték el a falon. 

2021. október 10-én a hagyományos, 14. alkalommal megren-
dezett Plébániai Kórustalálkozón a vendéglátó Felsőcsatár, va-

lamint  Horvátlövő, Narda, Pornóapáti és Vaskeresztes énekka-
raival együtt emlékeztünk Jolcsira és azokra a kórustagokra, 
zenészekre is, akik már nincsenek köztünk. 

Bár Ő már nincs velünk, a kórus énekel tovább, hálásan kö-
szöni a ’zenész fiúk’ lelkes kíséretét és szeretettel várja új tagjait, 
hogy még hosszú évekig ápolhassa felejthetetlen vezetőjének 
örökségét, aki dalainkban, szívünkben örökre velünk marad. 

Wagner Anikó

Dr. Handler András temetési búcsúbeszéde:
Tisztelt Tanárnő, Kórusvezető, Kolléga,  

kedves Jolcsi!
Sohasem gondoltam volna, hogy egyszer nekem kell majd itt áll-
nom koporsód mellett, hogy remegő hangon búcsúzzak Tőled 
Szentpéterfa Önkormányzata, az általános iskola, a Ljubičica 
Kórus, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, a Szentpéterfa 
Községért Alapítvány, kultúrcsoportjaink és Szentpéterfa teljes 
közössége nevében.

Egy éve kórustársatoktól, Magditól búcsúztál megrendülten a 
ravatalánál és most, fájdalommal szí-
vünkben, téged kísérünk utolsó utadra. 
Hiszem, hogy látod, mennyien kísértek 
el erre az útra a faluból, amely fiatal ta-
nárnőként befogadott, és amelyet te is 
szívedbe zártál.

Szüleid, Kocsis Endre és Jolán taní-
tók, ott bábáskodtak néptáncegyütte-
sünk megalakulása körül, te pedig foly-
tattad a megkezdett utat, és magyar 
anyanyelvűként a horvát kórus motor-
jává, vezetőjévé váltál. Mindent elkö-
vettél azért, hogy érvényt szerezzél Ko-
dály Zoltán szavainak, amelyek szerint 
„zene nélkül nincs teljes ember”. Az is-
kolai énekórákon és a kórusban is ezen 
gondolatok vezéreltek, az általad szer-
vezett iskolai és községi műsorokat pe-
dig ugyancsak áthatotta a zene.

Sve je tiho po svem selu… mondja a 
horvát dal. Igen, kicsit csendesebb lett a 

A Ljubičica kórus hírei
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IN MEMORIAM JOLANKA KOCSIS
(1948.–2021.)
Jafče zvon petroviske vanjske crikve. Bolno zariže u sivilo utorka. Jafče za dobrom, skromnom 
dušom ka se je ugradila u petrovisku povijest i sadašnjost. U ljeti u Bika na Hrvatskom festivalu 
još nismo znali da će to biti Tvoj zadnji nastup s Ljubičicami, tvoje zadnje gostovanje med Hr-
vati. Znali smo da tvoje tijelo spolom trpi da nosiš mistični beteg, kojega vračiti nisu znali. I sad 
mi ostavljeni, zavolj toga, jedan drugomu i postavljamo pitanje. Gdo je kriv? Gdo je falingu uči-
nio? Bila si svim ta draga Jolika, čiji roditelji kulturni fundamenat su vrigli negda davno u našem 
selu. Kot mlada učiteljica, od 1976. ljeta, u mjesnoj školi si generacije poslala u žitak sa znanjem 
ugarskoga jezika, s jačkami na usta. I u mirovini nisi pustila dirigentsku palicu, sve do junija 
ovoga ljeta si učila i dicu u Dvojezičnoj školi. Na kraju školskoga ljeta lučili su se od Tebe kolege, 
školari i djelatniki, ali si ostala na čelu zborovnoga djelovanja. U subotu, kad Ti je izručena 
nagrada Društva Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj, u sambotelskoj špitaljskoj stelji već nisi 

bila pri svisti. Znali smo, mora se zgodati i podmuče smo i mislili da nek neka čim kraće dura ova zemaljska muka. 
Jafče zvon petroviske vanjske crikve i svi mi, koje sad neizrecivo iritira ov glas, pustimo suzu, za Te se pominamo, ali uprav 
tiho u sebi mrmljamo „Otac naš”, za dobru i poniznu dušu Petrovoga Sela…. Zbogom Jolika, sanjaj litnje noći, sanjaj tamo 
daleko kraj morja, sanjaj našu Pinčenu dolinu, na sve vijeke…

Timea Horvat/Hrvatski glasnik/MCC

falu azon a napon, amikor körbeért a hír halálodról. Kopogós 
cipőd zaja, amelyben számtalanszor felkerested a ljubičicákat 
egy egyeztetés miatt, a zenekari tagokat a műsorlistával, vagy 
diákjaidat a tananyaggal, többé nem veri fel ezt a csendet.

A „Szentpéterfáért” kapott kitüntetésed nyomán neved felke-
rült az emléktáblára azon nevek mellé, akik sokat tettek falun-
kért, de bizton állíthatjuk, hogy emlékedet nemcsak az a már-
ványtábla fogja őrizni, hanem a közösség kollektív emlékezete 
is, amelynek fontos, megbecsült tagja, építőeleme voltál.

Pedagógusként, kórustagként, alapítványi tagként, öröksé-
gül kapott humán értelmiségi létedből fakadóan híd voltál 
kulturális egyesületeink, csoportjaink között. Figyeltél rá, 
hogy mindig mindenki, a legkisebbektől a legnagyobbakig, 
szerepet kapjon a rendezvényeken. Köszönjük kulturális téren 
tett fáradozásaidat!

A tanítás, az iskola, a gyerekek pályád kezdete óta szívügyed 
volt. 1976-ban kezdted meg pedagógusi munkádat a szentpéter-
fai általános iskolában. Hosszú, aranydiplomával elismert ma-
gyar- és énektanári életutadon a legvégsőkig kitartottál, több 
mint 50 évnyi szolgálat után idén nyáron köszöntél el a diákok-
tól és a tantestülettől, akik most együtt egykori tanítványaiddal, 

ugyancsak mély fájdalommal a szívükben búcsúznak tőled. Kö-
szönünk mindent kedves Joli néni, drága kollégánk!

Nyáron, a kórus büki fellépése után nem jöttél vissza a szín-
padra a nagy fináléra. Akkor már a jelenlévő testvéreid és mi is 
éreztük, hogy baj van, és pár hónapra rá, mindannyiunk bána-
tára, megérkeztél az életnek hívott színpad fináléjába. Ma min-
den ima, minden elénekelt dal, minden eljátszott hang érted 
szól. Legyen könnyű az utad az örök, mennyei kórus felé! Poči-
vaj u miru Božjemu! Isten veled!

Köszönetnyilvánítás
Őszinte hálával mondunk köszönetet Szentpéterfa önkor-
mányzatának, az általános iskola nevelőinek, diákjainak, a 
volt kollégáknak, barátoknak, az Alapítványnak, egyesüle-
teknek, a Ljubičica női karnak, a település minden lakójá-
nak, akik szeretett nővérünk,

KOCSIS JOLÁN
halála alkalmával bármilyen módon kifejezték részvétüket, 
együttérzésüket, és sírját elhalmozták a szeretet, a megemlé-
kezés koszorúival, virágaival.

Köszönjük Tamás atyának a gyászmise és a gyászszertar-
tás bensőségességét, a péterfaiak búcsúzó szavait tolmácsoló 
ifj. Handler Andrásnak a méltatást, a kórusnak és a tam-
burazenekarnak a szívbe markoló énekeket, zenét. Tudtuk, 
hogy Joli sokat és szívből tevékenykedett, de az most derült ki 
számunkra, hogy ekkora szeretet és tisztelet övezi. Jóleső ér-
zés volt, hogy rég elhunyt szüleinkre még több mint 60 év 
távlatából is emlékeznek. 

Nem felejtjük el Szentpéterfát, s kérjük, őrizzék meg nővé-
rünk emlékét. A Ljubičica kórusnak kívánjuk, hogy mielőbb 
találjanak új karnagyot, s vigyék tovább a horvát dalkultúra 
ápolását, őrzését, ezzel is folytatva a megkezdett és oly sok 
sikert hozó utat. Nővérünk is ezt kívánná.

Köszönettel és hálával:  gyászoló testvérei
 Bük, Szombathely
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Az idei év kezdetén még rejtély volt, hogy a pandémia okozta 
kényszerpihenő, ami már az előző évet is merőben meghatároz-
ta, még meddig kíséri tovább tánccsoportunk életét. A várako-
zás a téli és tavaszi időszak egészét átjárta.

A nagy visszatérés, amelyre újult erővel készültünk, a nyár be-
köszöntével következett be. Kezdetben, amikor a kultúrház lá-
togatására még nem volt mód, a pálya adta lehetőségeket hasz-
náltuk ki a próbák megtartásához. A fokozatos engedmények 
életbe lépése nyomán júliusban ismét a 
megszokott környezetben, a kultúrház ter-
mében folytattuk a táncolást.

A nyári szezon már hozta magával a kü-
lönféle felkéréseket. Nagy örömünkre szol-
gált, amikor megtudtuk, hogy az idei évben 
júniusban megrendezésre kerül Jerant 
György koreográfus vezetésével a tánctábor 
Balatonfenyvesen. Egy teljes hetet töltöt-
tünk el, hogy táncbéli ismereteinket gyara-
pítsuk, és nem utolsó sorban élményekben 
gazdagodjunk, illetve hogy új kapcsolatokat 
építsünk ki. Az első fellépésre július 31-én 
került sor a büki Horvát napon. A hosszú 
kihagyás után a megszokottnál nagyobb iz-
galommal léptünk színpadra. A délutáni 
folklórt követően a Pinka Band és Koprive 
zenekarok gondoskodtak a vidám, fergete-
ges estéről. Augusztus 19-én a körmendi 
Néptáncfesztivál – Néptáncgála rendezvényen vettünk részt a 
Batthyány-Strattmann-kastély udvarán. Az estét a minden év-
ben megrendezésre kerülő tűzijáték színesítette. A fesztivált vi-
dám, együttes zenéléssel zártuk. Az augusztus 20-i sportnapon 
a hagyományokhoz híven a fiúk megmérettették magukat foci-
ban, hogy a labdát is ”megtáncoltassák”. Este várt még ránk egy 
táncház az Uránia udvaron megtartott Žgano zenekar koncert-
jét követően. Augusztus 22-én a nardai Horvát napon szerepel-
tünk, a szívélyes fogadtatás ezúttal sem maradt el. Az este folya-
mán a Pinka Band zenéjét élvezhettük. A nyarat a szombathelyi 

Berzsenyi téren, a Savaria Napok keretében megrendezett 
táncházzal zártuk, a Koprive zenekar kíséretében.

A szeptemberi időszak sem maradt események nélkül. Szep-
tember 11-én az őriszentpéteri Tökfesztiválon mutathattunk be 
egy hosszabb műsort, amit aztán a különféle, kézzel készített 
termékek hosszú sorának feltérképezése követett, élőzene mel-
lett. Szeptember 12-én a Nádasdon megrendezett szüreti felvo-
nulás után mutattuk be öt táncunkat a lelkes közönségnek. 
Szeptember 18-án várt ránk a Gencsi Söprű Regionális Nép-
táncfesztivál, ahol szakmai zsűri előtt léphettünk színpadra. Az 
este vidám hangulatban telt, a népzenei koncerteket táncházak 
kísérték. Szeptember 25-én ismét itthon, a Gradišćei Fesztivá-
lon járhattuk el két táncunkat. Különleges volt ez a fellépés, 

ugyanis az újonnan érkezett fiatalok itt léptek először színpad-
ra. Ezúton is gratulálunk nekik! A fesztivál napján, illetve már 
az előkészületek során is igyekeztünk aktívan kivenni a részün-
ket a feladatokból. A helyi zenekarok megtöltötték tánccal meg-
fűszerezett élettel a sátrat. Képviseltettük magunkat szeptem-
ber 26-án, a szüreti felvonuláson is, amely során Star Wars 
szereplők bőrébe bújtunk. Kétségtelen, hogy „Az erő velünk 
volt”! Október 2-án délelőtt gasztronómiai fesztiválon adtunk 
műsort Győrváron. A fesztivál a böllérverseny körül forgott, 
így számos ”disznóság” közül válogathattunk ínyünkre. Dél-

után a Szombathelyen megrendezett Vasi 
Néptáncpanoráma programon vettünk részt, 
ahol táncházat is tartottunk az érdeklődők 
számára. 

Október 8-án elkísértük szeretett Joli nénin-
ket utolsó útjára. Angyalok őrizzék álmát!

Az idei évet szereplések terén október 17-én 
Horvátlövőn zártuk.

Munkánk ezzel nem ér véget, ugyanis egy új 
tánc megtanulása mellett köteleztük el ma-
gunkat, amit még az őszi szezonban szeret-
nénk megvalósítani.

Bízunk abban, hogy ez a fellépésekben, lehe-
tőségekben gazdag ”újraindulás” a korábbi 
évekhez hasonlóan folytatódhat tovább. Szív-
ből örülünk új, lelkes, tettre kész fiataljaink-
nak.

Skrapits Klaudia

HKD Gradišće
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Početkom ove godine još nismo znali da li će prisilni odmor 
uzrokovan pandemijom i dalje biti dio života folklornoga društ-
va. Cijelu zimu i proljeće smo čekali ponovne susrete. 

Veliki povratak, na koji smo se pripremali novom snagom, 
došao je dolaskom ljeta. Na početku su nam probe bile na nogo-
metnom igralištu, jer zbog pandemije u kulturnom domu za to 
još nismo imali mogućnosti. No, nakon što se situacija malo 
smirila, u srpnju smo mogli nastaviti probe na uobičajenom 
mjestu. 

Početkom ljetne sezone smo dobili sve više poziva na razne 
nastupe. S velikim veseljem smo čuli da će u lipnju ove godine 
biti održan folklorni kamp u Balatonfenyvesu  pod vodstvom 
koreografa György Jeranta. U ovom kampu smo proveli tjedan 
dana, usavršavali smo svoje plesne vještine, upoznali mnogo lju-
di i vratili de doma sa puno novih iskustva i lijepih doživljaja. 
Prvi nastup smo imali 31. srpnja na hrvatskom danu u Biku. 
Zbog duge pauze smo na pozornicu izašli s više uzbuđenja nego 
inače. Nakon folklornog programa su svirali Pinka Band i grupa 
Koprive. 19. kolovoza smo sudjelovali na Festivalu narodnih 
plesova u  Kermendu. Na tradicionalnom sportskom danu od-
ržanom 20. kolovoza su naši dečki igrali nogomet. Istog dana 
smo u Sambotelu bili sudionici na plesnoj večeri nakon koncer-

ta grupe Žgano. Slijedeći nastup je bio 22. kolovoza na Hrvat-
skom danu u Nardi, gdje su nas domaćini i sada srdačno doče-
kali. Na večernjoj zabavi je svirala grupa Pinka Band. Ljeto smo 
zatvorili u Sambotelu, sa plesnjakom na danima Savaria uz svir-
ku grupe Koprive.   

Jesen je isto bila bogata i šarena sa raznim programima. 11. 
rujna smo jednosatnim nastupom obogatili Festival bundeva u 
Őriszentpéteru. Dan kasnije smo u selu Nádasd pokazali pet 
naših plesova veseloj i oduševljenoj publici. Naš nastup je 18. 
rujna na regionalnom festivalu narodnih plesova „Gencsi Söp-
rű” osim publike pogledao i ocijenio i stručni žiri. 25. rujna smo 
ponovo pred domaćom publikom otplesali dva naša plesova na 
Gradiščanskom festivalu, gdje su se prvi put predstavili naši 
najmlađi. Jako smo ponosni na njih i čestitamo im! Za veselu 
noć i dobru glazbu su se brinuli lokalni bendovi. Na targadben-
oj povorci su se naši članovi pretvorili u likove iz filmova Star 
Wars. 2. listopada smo u jutarnjim satima dali program na gast-
ro festivalu u Győrváru, a poslijepodne smo sudjelovali na pri-
redbi „Vasi Néptáncpanoráma”. 8. listopada smo našu Jolanku 
Kocsis otpratili na njezin zadnji put. Neka joj anđeli čuvaju san! 

Ove godine smo zadnji put na pozornicu stali 17. listopada u 
Hrvatskim Šicama.  

No naš rad nije završio, odlučili smo još ove jeseni naučiti jed-
nu novu koreografiju. Nadamo se da će i slijedeća godina biti 
barem ovako bogata nastupima i događajima. I od srca se vese-
limo svim novim članovima.  Ivan Vujčić 

HKD Gradišće

30 ljet Društva Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj
Na lanjsko, pandemijsko lito je čuda događanjov porinulo na 2021. lito, med njimi i jubilarno svečevanje Društva Gradišćanskih 
Hrvatov u Ugarskoj. Novoizabrani termin su strefili organizatori. Nit na vrime, nit na broj ljudi se ni moglo tužit.

Kad se 1990. lita u orsagu izminul sistem, novi zakoni su dopustili da se civilne organizacije i službeno registriraju, tako se na 
inicijativu angažiranih ljudi iz Željezne i Đursko-šopronske županije 10. septembera 1990. ljeta u Sambotelu osnovalo Društvo 
Gradišćnaskih Hrvatov u Ugarskoj (DGHU). Ova krovna organizacija Hrvatov na zapadu Ugarske je zastupala njeve interese, 
ona je je povezivala od Kemlje do Petrovoga Sela. Međuvrimeno su se stvari zopet prominile, formirale su se hrvatske samoup-
rave, a DGHU se polafku pretvoril u protokolarnu, zastupničku formu.

Prema dogovoru od prošloga lita, 25. septembera u Petrovom Selu su skupa došli peljači i kotrigi društva, da bi se prik svetač-
ne sjednice i kulturnog programa spomenuli od minulih 30 lit. U maloj dvorani kulturnoga doma, na sjednici je predsjednik 
društva Vince Hergović prema zakonu izvještaj dal o prošlom litu, o programima koje se nagodalo organizirat, i naravno o 
sadašnjem financijskom stanju. Na kraju je o planovima, o budućnosti  isto tako bilo riči.

Po sjednici su se diozimatelji preselili pod šator na dvoru kulturnuga doma, kadi je je skupa s publikom iz sela i s drugimi 
gosti čekal šareni, bogati folklorni program. Nastupili su: Zbor hrvatske samouprave iz Staroga Grada, Čakavci iz Hrvatskog 
Židana, Veseli Gradišćanci iz Unde, Zbor Zora iz Kisega, a Petrovo Selo su predstavili školski tamburaši, Zbor Ljubičica i HKD 
Gradišće.

Po kulturnom programu su tancoši i jačkari prikdali pozornicu grupam iz Petrovog Sela, a Koprive, Pinka Band i Žgano su s 
punim elanom zabavljali goste do kasne noći. aha
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U SPOMEN ANDRAŠU HANDLERU
(1945. – 2021.)
Tuga i bol pljuska, trza spolom nas, Petrovišćane. Od tajedne do tajed-
ne. S neizrečenom težinom se spušća na nas večer srijede, zbog odlaska 
„našega oca”, Andraša Handlera st. Našega oca, da, po prvom skupnom 
našem igrokazu Szigligetijevoga Cigana iz 1996. ljeta, kade je Zoltan 
Kurcz, sad jur i on na pokoju, bio njev sin, a ja, njeva kći. Odnud i rod-
binski naziv, kojega smo i potom hasnovali iz šale. Andriš bačija svi su 
znali kot jednoga od najboljega komedijaša petroviskoga Igrokazačkoga 
društva, kot odličnoga jačkara, zvanarednoga tancoša. Svu tu, od Boga 
darovanu, talentiranost su mogli svako ljeto na kazališni daska spro-
hadjati ne samo Petrovišćani, nego i Hrvati, od Pariza do Hercegovca, 
od Amerike do Vojvodine. Pod objavom smrti petroviske stranice fejsa 
dugo u noć se redaju poruke sućuti, žalosti. Teško je razumiti, zašto 
nam projdu vig nek najbolji. Ako pomislimo samo na naše igrokazače,p-
red ljetodan Klara Harangozo, pred dvimi ljeti Zoltan Kurcz, a prošloga 
petka zakapana je familijarna prijateljica i dirigentica jačkarnoga zbora 
Ljubičica, Jolanka Kocsis. Bezobrazna, sirova i nemilosrdna bolest gnja-
vi i muči. Zahtjeva trpljenje i strpljenje od svih, tako je bilo pri vas i s 
Vami. Kako ćemo sad u toj petroviskoj glumi, kad smo vam lipo rekli pri 

zadnjem spravišću, mi, „stari, rutinirani” još jednoč moramo skupastati i igrati, igrati, igrati. Kako se sad sabrati i iskobacati 
iz ove manufakture boli i smrti? U spominku su nam putovanja, turneje, lipo nafarbane kulise, ke ste svako ljeto već dani s 
ogromnom ljubavlju pripravili. Spomenemo se na svaki naš nastup pred publikom, unutar i van granic. Mi smo još imali sriću 
vidit u vaši oči sjaj i hrvatsku radost, zbog uspješnoga spektakla. „Ovo će nam biti zadnje” govorili smo pred premijerom sva-
koga novoga igrokaza. I ovo, sad je zaistinu zadnje. Najteža uloga ljudskoga žitka…Prazan je pogled, a suze se naticaju na ig-
rališću obraza, koja će prlje zajti u cilj. 
Putujte srićno u nebesko utočišće i okripite se u Božjoj ljubavi, tamo Vas jur čekaju naši. 
Zgubitniki smo svi mi, na sve vijeke... Timea Šandorova

„Jesen je tužna u mom kraju...”

Igrokazačko društvo je lani svečevalo svoj 30. jubilej, kojega smo zbog pand-
emije tako obdržali, da smo nanovič pogledali sve igrokaze na kablovskoj te-

leviziji TV LIPA. Čuda 
smo se nasmijali,  ali i  
naplakali.  Da,  i napla-
kali, kad smo vidli sve 
one koji već nisu med 
nami. A suze se ne moru 
izajt!  Igrokazačka  sezo-
na se svako lito u okto-
beru začela, a sad ur 
treći oktober samo za-
kapamo. Predlani Zoli, 
lani Klara, ovo lito Ond-
riš Handlarov. Ni za 
vjerovanje, da ste nas 
vako naglo i nečekano 
ostavili! Sve većimi ste 
jur na nebeskoj pozorni-
ci, kadi morete dalje  igrat glavnu ulogu: molit za nas, ki smo za vami 
ostali... S tužnim srcem mislimo na sve Vas, neka vam bude lafka petro-
viska zemlja!

U ime Igrokazačkoga društva,
Ana Škrapić-TimarFo
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Szeptember végén
Szentpéterfán sok év óta már az ősz színpompáját, a betakarí-
tás, a szüret vidám hangulatát képezi le Szent Mihály hetének 
végén a falu utcáin megjelenő karneváli forgatag, az együttlét 
ünnepe. A koronavírus járvány által megnyomorított közösségi 

lét nyomott hangulatából, a kényszerű bezártságból felszaba-
dulva, kicsik és nagyok boldogan vették fel a napok óta készített, 
farsangot idéző jelmezeket, állították sorba az ötletgazdag de-
korációkkal és feliratokkal tarkított járműveket, vontatmányo-
kat a falu közepén. Mint minden alkalommal, a szüreti felvonu-
lás a teljes lakosságot mozgósította. Vagy jelmezben vonult, 
vagy a kapuból szemlélte a hangos zenével, tánccal, mutatvá-
nyokkal fűszerezett vonulást mindenki, még a betegek is az ágy-
ból felkelve, az ablakon keresztül bámulták a derűs tarkaságot. 
A vonulókat sok helyen süteményekkel, szendvicsekkel, frissí-
tőkkel kínálták, vagy a menetelők ajánlották a korai szüret után 
már leforrt boraikat. Késő délutánra hajlott, mire a falut megke-
rülve visszaértek a kiinduló helyre, ahol a rendezvénysátor szin-
te azonnal fergeteges hangulat színhelyévé vált, ugyanis Erik 
legújabb dalait adta elő, nem a színpadon, hanem előtte, körül-

véve az alig iskolás gyerekekkel, akik meglepetésre vele együtt 
táncoltak és énekelték az alig megjelent slágereit. Erik műsorát 
követően a szombathelyi Varnyú Country zenekar adott kon-
certet, mellyel tovább fokozták a már felfűtött hangulatot, tán-
cos bulivá alakítva fellépésüket. Az együttes a fellépés után nem 

ment el, kíváncsi volt a folytatásra, melynek so-
rán a falu zenészei: tamburások, gitárosok, har-
monikások kíséretével a vendégek által megren-
delt régi nótákat, slágereket énekelték együtt 
valamennyien. Befejezésként a „Magyarország, 
szeretlek” mozgalomhoz csatlakozva, tábortűz 
mellett hangzott el a magyar, a horvát és a szé-
kely himnusz.

Szentpéterfa őszi rendezvénysorozata, köztük 
a szüreti felvonulás és kapcsolódó programjai, 
évek óta vonzza nemcsak a helyieket, hanem a 
környező vagy távolabbi települések lakóit is. 
Most is érkeztek vendégek Sopronból, Érdről, 
Budapestről és több vasi településről, valameny-
nyien élményekkel gazdagodva vitték tovább 
’Petrovo Selo’ hírnevét. 

A Pinka mentén is „még nyílnak a völgyben a 
kerti virágok”. Dr. László Antal

PETROVISKA TRGADBENA PROŠECIJA -KAD 
SE SMIH NE BRIŠE S OBRAZA
Dokle je prvi dan vikenda posvećen regionalnomu, gradišćans-
komu svetku u Petrovom Selu, za nedilju otpodne se je pobrinu-

la Seoska samouprava u organizacijskom ob-
jamljenju sa Zakladom Petrovoga Sela. Dugi je 
red maškarantov, veselih vinogradarov, pio-
nirov, jedna cijela prikolica blaga, mužikaši, ra-
fankeri, motoristi, jesenske kraljice, svakarčko-
ve peršone iz povidajkov i fantastike, čekao na 
štart povorke polag Kulturnoga doma. Uz Pet-
rovišćane došli su i predstavniki šopronskih 
Hrvatov ki su trefili u šalu i bedaviju, a pojavio 
se je i izaslanik Fer Kroida, Drum Kroid ki se je 
pobrinuo za dobru vibraciju priredbe i isto tako 
je molio i za Petrovišćane. Pri Kulturnom domu 
dobar štimung su dalje nosili u šator veseljaki, a 
atmosferu su još na turbo kopčili Erik i Varnyú 
Country. Tiho/Hrvatski glasnik/MCC
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Immár megszokottá vált, hogy Szentpéterfa jeles esemé-
nyein feldübörögnek a 2013-ban alakult Nyugati Szél 
Motoros Egyesület tagjainak motorjai. Legyen az gye-
reknap, sportnap vagy szüreti felvonulás, impozáns jár-
műveikkel,  egyedi motoros szerelésükben színt visznek 
a falu életébe. Szívesen és önzetlenül róják a köröket pót-
utassal a hátuk mögött,  izgalmas perceket szerezve gye-
reknek, felnőttnek egyaránt. Október végén, az Össze-
tartozás emlékhely átadásán az egyesület képviselői is 
elhelyezték a lakatot, ami az egység és a közösséghez való 
tartozás jelképe.

Nyugati Szél Motoros Egyesület
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Gyertyalángokban születő,

örökké tartó emlékezet.

Síron túlra könyörgő,

soha nem múló szeretet!

Hűvös éjben pislákoló,

könnyes mécsesek ezrei.

Nincs oly ének, nincs oly szó,

mi hiányotok feledteti!

Az emlékek maradnak,

földbe zárva, mellettünk.

Szívünk beszél, ők tán hallanak,

milyen nagyon szerettünk!

Milyen volt az az élet,

és milyen most a világ?

Miért is nem élhet,

miért a sírjukon nő csak virág?

Földkéreg és márvány páncél

őrzi már a sírjukat!

Szívünk nem, csak lelkünk fél,

vajon ők is szenvedik hiányunkat?

Örökké tartó emlékezet,

soha nem múló szeretet!

Ez a dolgunk, ez a felelet,

gyertyalángokba bújt üzenet! 

Míg világ a világ, nem változik,

hiányotok kegyetlen!

De szívünk most is esküszik:

nem felejtünk sohasem!

Iszak Péter: EMlékEzéS
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A Szentpéterfai SE – többek között a Szentpéterfai Rétbirtokos-
ság és a Vas Megyei Közgyűlés támogatásával – a nyár zárása-
ként már a 11. Szentpéterfai Sportnapot rendezte meg. Két na-
pon át zajlottak az események, három helyszín adott otthont a 
versenyeknek. Tizenhét különféle sportágban tehették próbára 
tudásukat a vállalkozó kedvű „sportemberek”. A kipróbált, jól 
bevált versenyszámok mellett próbálunk minden évben újítani, 
idén a sör-virsli verseny aratott nagy sikert, a győztes, Varga Mi-
lán, 3 perc 50 másodperc alatt tüntette el a két korsó sört, a há-
rom pár virslit és az egy jégkrémet. A kötélhúzás is látványosra 
sikeredett: a „bevándorlók” 2-1-re legyőzték a tősgyökeres pé-
terfaiakat. A Sportnap közös, ünnepélyes eredményhirdetéssel 
zárult. Sztárvendégként a Körmend emblematikus kosarasa, 
csapatkapitánya, Ferenc Csaba segédkezett a díjkiosztásnál.

EREDMéNyEK

Asztalitenisz, felnőtt: 1. Hets Zoltán, 2. Harangozó Péter, 3. 
Varga Barnabás. Legjobb női: Jánny Ramóna. Gyerek, fiú: 1. Fi-
lipovits Dusán, 2. Temmel Mirko, 3. Geosits Levente. Lány: 1. 
Geosits Dina, 2. Skrapits Dóra. Sakk, felnőtt: 1. Alan Garger, 
Marc Garger, 3. Filipovits Rajmund. Gyerek: 1. Skrapits Gorán, 
2. Paukovits Norbert, 3. Skrapits Iván. Futás, férfi: 1. Wágner 
Áron, 2. Kovács András, 3. Wágner Zoltán. Női: 1. Gázsits Luca, 
2. Pataki Vivien. Gyerek: 1. Temmel Mirko, 2. Tímár Leó, 3. He-
nits Bálint. E-sport, felnőtt: 1. Pataki Ádám, 2. Gaál Ádám. Gye-
rek: 1. Garger Valentin, 2. Tóth Gábor, 3. Paukovits Levente. 
Legjobb lány: Nagy Jana. Horgászat, felnőtt: 1. Skrapits Mónika, 
2. Horváth Dániel, 3. Teklits Zoltán. Gyerek: 1. Skrapits Gorán, 
2. Skrapits Iván, 3. Pataki Kornél. Kerékpár, felnőtt: 1. Handler 
András, 2. Filipovits Róbert, 3. Palkovits Imre. Gyerek: 1. Pau-
kovits Norbert, 2. Temmel Mirko.

Kispályás foci: 1. Grafit FC (Skrapits Dániel, Hoós Gergő, Wág-
ner Kevin, Bárdics Erik, Pataki Ádám, Sákovits Zoltán, Jurasits 
Ákos, Hoós Áron, Skrapits Iván), 2. R-Steel (Márfi Dániel, Ben-
csics Bálint, Baranyai László, Horváth Dániel, Németh Péter, 
Bazsó Ádám, Farkas Attila, Vizserálek István, Balogh Zoltán), 
3. Haladás Szurkolói kör (Márkus Norbert, Márkus Szabolcs, 
Molnár Péter, Németh Tamás, Bonti Tamás, Polakovics János, 
Harmuts Tibor, Tóth László, Keringer Zsolt). Legjobb játékos: 
Hoós Áron (Grafit). Legjobb kapus: Márkus Norbert (HSZK). 
Gólkirály: Bazsó Ádám (R-Steel). Íjászat, férfi: 1. Udvardi And-
rás, 2. Kundák Gábor, 3. Skrapits Ferenc. Női: 1. Windisch Bar-
bara, 2. Jánny Ramóna, 3. Skrapits Klaudia. Gyerek: 1. Skrapits 
Gorán, 2. Horváth Mátyás, 3. Temmel Mirko. Lövészet: 1. Skra-
pitsok (Skrapits Gorán, Skrapits Iván, Skrapits Péter), 2. Csapat-
név (Kreinbacher Nikol, Kreinbacher Elena, Al-Hakim Kerim), 
3. MTE (Jánny Benjamin, Paukovits Imre, Pataki György). Leg-
jobb férfi egyéni: Dombi Csaba. Legjobb női egyéni: Kreinba-
cher Nikol. Legjobb gyerek: Skrapits Gorán. 11-es rúgás, felnőtt: 
1. Horváth Csongor, 2. Skrapits Iván. Gyerek: 1. Gombás Máté, 
2. Filipovits Dusán, 3. Németh Barnabás. Célbarúgás, gyerek: 1. 
Garger Valentin, 2. Temmel Mirko, 3. Horváth Mátyás. Snap-
szer: 1. Sütő Ferenc, 2. Földvárszki István, 3. Németh Róbert. 
Legjobb szentpéterfai: Skrapits Balázs. Streetball: 1. 2+1 (Ba-
logh Zoltán, Bindics Ádám, Juranovits Marcell, Bazsó Ádám), 2. 
+1 (Udvardi Tamás, Gábor Máté, dr. Nagy Norbert, Wágner Ri-
chárd, Gaál Richárd), 3. Sharks (Jurasits András, Jánny Tamás, 
Völgyi Levente, Wágner Szabolcs, Dezső Vilmos). Dobóverseny, 
felnőtt: 1. Jánny Tamás. Gyerek: 1. Juranovits Marcell, 2. Tímár 
Leo, 3. Filipovits Dusán. Darts, férfi: 1. Németh Bálint, 2. Dom-
bi Csaba, 3. Augusztin Roland. Női: 1. Jánny Ramóna, 2. Wágner 
Zsófia, 3. Molnárné Fehér Zita. Gyerek: 1. Geosits Levente, 2. 
Filipovits Dusán, 3. Temmel Mirko. Exatlon: 1. Nyekenyókák 
(Nagy Jana, Völgyi Levente, Horváth Mátyás, Henits Bálint, 
Soós Bence), 2. Az Igaziak (Tóth Gábor, Geosits Dániel, Geosits 
Levente, Kincses Levente, Szabó-Haklits Benjamin). Bud Spen-
cer-Terence Hill kihívás (sör-virsli verseny): 1. Varga Milán, 2. 
Molnár Péter, 3. Temmel Miklós. 

11. Szentpéterfai Sportnap

Kiemelt támogatók:
Szentpéterfai Rétbirtokosság
Vas Megyei Közgyűlés
Castrum Sec/Czvitkovics László
Szombathelyi Szabadidősport 
Szövetség
Magyar Snapszer Szövetség
Szentpéterfa Községi Önkormányzat
Jenei Galéria Szombathely
Pinka Söröző/Gaál Kriszti
Sporthorgász Egyesületek Vas 
Megyei Szövetsége
Portaszolgálat/Vas Népe
Dohánybolt Szentpéterfa/ Hirschl 
József
Út-Piktor Kft./Harmuth Tibor

Támogatók:
Arborétum Sportlétesítmény/Rezgő 
Étterem
Art-Ko/Kovács Attila
Bartik és Bartik Kft.
Blöff Club Szombathely/Kálmán 
Laci
Bolt/Lányok

Croatica Kft./Horváth Csaba
Dancsó Zoltán
Danielo Pizzéria Körmend/Zsebe 
Ferenc
Egis Körmend
Falco KC Szombathely
Fórum Étterem/Varga Gábor
Frányi István
Galamb Csaba
Garger Malerei/Garger Zoltán
Gradišće HKE
Guzmics Richárd
Haladás Szurkolói Kör
Haladás VSE
Haladás VSE Futsal
Horgászok Szentpéterfa
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
Szentpéterfa
Hozer Kft./Horváth Csaba
Illés Akadémia Szombathely
Intersport
Jani kocsma Harasztifalu
Jánny „Jampi” Zoltán
Palotai Zoltán
Klub Kantin Körmend/Nagy Máté

Koprive
Közösségi Színtér Szentpéterfa
Mészáros Imre/kőfaragó
MLSZ Vas Megyei Igazgatóság
Nazdravlje Kisvendéglő
Nyugati Szél Motoros Egyesület
Palkovics Lajos
Papp Tamás
Piac Café/Táncsics Péter
R-Steel Kft./Balogh Zoltán
Skrapits Tamás
Sütő Ferenc
Szabó-Haklits család
Szentpéterfáért Alapítvány
Szombathely Önkormányzata
Szombathelyi Egyetemi SE
Szombathelyi Horvátok Egyesülete
Szombathelyi Haladás
Takács Gábor
Takép 2000 Kft./id. Takács Ferenc
Táncsics Bandi
Teke Panzió Körmend/Budai Miklós
Temmel Emil
Tímár és Társa Kft.
Trummerikum/Trummer Rudolf

TT Pink/ifj. Takács Ferenc
Varga Jenő
vasitakaritas.hu/Handler Tamás
Vasivíz Zrt.
Vass László
Vas Megyei Kosárlabda Szövetség
Vas Népe
Vidóczi József
Wágner István
Wágner Péter
Windisch Roland és családja
Zékori Kft.
Zsennye Horgásztó

Külön köszönet:
Windisch Roland és családja, 
Jánny Tamás, Jánny Benjamin, 
Dezső Vilmos, Skrapits Péter, 
Skrapits Balázs, Gerencsér Beáta, 
Handler András, Geosits Gergely, 
ifj. Skrapits János, Gaál Gyula,
 Jánny Ramóna, Filipovits Rajmund, 
Wágner-Kapitár Szabina



Petroviski glasnik – Szentpéterfai Hírmondó • Kiadó: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa
Felelős szerkesztő: Timárné Skrapits Anna • Munkatársak: Filipovits Rajmund, Handler András, Wagner Anikó

Nyomdai munkák: Croatica Kft. • Nyomdai előkészítés: Kondor Anna • Felelős vezető: Horváth Csaba

Szentpéterfa, 
lépj előre 
digitálisan!
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Válts a Telekom gigaerős hálózatára!

A Telekom optikai hálózatáról érhető el,  
műszaki felméréstől függően.

telekom.hu/gigaeros
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