Péterszegi
Körkép

2017. XVI. évf. 1. sz.

Szentpéterszeg község közéleti havilapja

Meghívó
Sok szeretettel meghívjuk a lakosságot a 2017. április 8-án tartandó

Tavaszköszöntő Napra
Versenyt hirdetünk saját készítésű termékek körében
az alábbi kategóriákban:
1./ A legízletesebb disznótoros,
2./ A legfinomabb szalonna
3./ A legfinomabb hidegtál, reform étel
4./ A legfinomabb édes sütemények
5./ A legfinomabb édes kelt tészták

6./ A legfinomabb sós sütemények
7./ A legzamatosabb befőttek, lekvárok szörpök
8./ A legjobb savanyúságok
9./ A legfinomabb pálinkák
10./ A legfinomabb borok

A benevezett termékeket a Faluházban fogadjuk 13-tól 14 óráig.
Minden benevező hölgy vagy úr garantált ajándékot kap!
Díjazás: kategóriánként 1. helyezetteknek 3.500 Ft-os vásárlási utalvány,
kategóriánként a 2-3. helyezetteknek 2.500 – 2.500 Ft-os vásárlási utalvány
Programok:

15:30-tól: Gasztronómiai verseny saját készítésű termékekből
A zsűri tagjai: Jäger Istvánné séf és Boros László Venesz-díjas mesterszakács
 16.30: Pártai Lúcia meteorológus előadása:
„Mi lesz veled éghajlat, avagy hová tart a természet – Az éghajlatváltozásról őszintén”
 17:00 óra Műsor
Fellépnek:
- Szőllősi Loretta
- a Péterszegi Rozmaring Néptánccsoport
- az Általános Iskola színjátszó köre



17:30: Sztárvendégeink:
ő
Monzinger Ferenc, Drágán Lajos ésKolostyák Gyula nótaénekesek



Énekl Szakácsok

18:20 Eredményhirdetés
20:00 órától

Tavaszköszöntő Bál
Játszik a Rokko Brothers
Előzetes asztalfoglalás szükséges!

Belépődíj a bálra: 800 Ft
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Tisztelt Lakosság!
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30) Korm. rendelet szerint a közterületen lévő fás szárú növények
kivágása
ENGEDÉLYKÖTELES!
A közterületen lévő fás szárú növények kivágását a fás szárú növény helye szerinti illetékes jegyző engedélyezi.
Az engedély kiadására irányuló kérelem a formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be (a kérelemre
3.000 Ft-os illetékbélyeg szükséges).
Szentpéterszeg, 2017. február 6.
Dr. Karancsi-Vámosi Margit
jegyző

Tájékoztatás lomtalanításról
A Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy az évi egyszeri lomtalanítást
Szentpéterszeg településen

2017. május 2-án, kedden délután biztosítja.

A Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda hírei
„ Jöjjön a tavasz,
Vesszen a tél.”
A
magyar
nép
farsangi
szokásai,
hagyományai komoly alapokon nyugszanak,
amelyek az évek során változásokon mentek keresztül.
Fontos nevelői feladatunknak tartjuk, hogy felhívjuk
gyermekeink figyelmét hazánk hagyományainak értékeire,
kultúrájának gazdagságára. Az autentikus és a modern
elemek keveredésével mi, pedagógusok feladata olyan
értékek közvetítése a gyermekek felé, melyek által örömteli
élményhez juthatnak. A hagyományápolás közvetítése
különböző projektekben valósult meg óvodánkban. /szövés,
fonás, süteménykészítés, pogácsasütés, álarcok, maszkok
készítése…/
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A projektek minden napja a farsangi ráhangolódást szolgálták
a március 3.-án megrendezésre kerülő farsangi mulatsághoz.
Hagyományunkhoz híven a két óvodai csoport együtt
karneválozott jótékonysági céllal a Faluházban.
Nagy
örömünkre az ügyes szülők közreműködésével kreatív
jelmezekbe bújhattak gyermekeink. Fontos számunkra a
szülők bevonása az óvoda életébe. Elmondhatjuk, hogy a
farsangi mulatságunk lebonyolításában is sok segítséget
kaptunk részükről. A sütemények, torták, üdítők, a farsangi
fánk hozzávalóinak felajánlása, és az energiát nem kímélő
táncfellépés azt bizonyítja számunkra, hogy az Óvoda és a
szülők kapcsolata rendkívül jó. Ezúton szeretnénk
megköszönni a kedves szülőknek azt a sok felajánlást,
segítséget, hozzájárulást, amellyel óvodánkat, gyermekeinket
támogatták. A farsangi bevételünket kirándulásra fogjuk
felhasználni a debreceni Kerekerdő Élményparkba.
Az idei télűzésünk is rendkívül jó hangulatban telt el,
reméljük ennek hatására megérkezik a varázslatos tavasz.

Balogh Anikó
óvodapedagógus
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Végre a kemény tél engedett a szorításából és megérkezett a
tavasz. Tanulóink a nagy hideg dacára is megtalálták
örömüket a téli időszakban.

Január 22-e a magyar kultúra napja. Ebből az alkalomból
január 24-én a diákönkormányzat műveltségi vetélkedőt
szervezett, ahol a felsős osztályok háromfős csapatai vehettek
részt. A legtájékozottabbak a hetedikes fiúk voltak, így ők
vehették át az első helyezettnek járó könyvjutalmat.
Gratulálunk Zsiga Zsombornak, Harasztosi Balázsnak és
Lányi Lászlónak!

Vékony Sándor tanár bácsi téli tornaórái rendhagyóak voltak.
A szertárból előkerültek a hokiütők, és a tó jegén kezdetét
vette a játék. Míg mi, felnőttek a hidegre panaszkodtunk, a
gyerekek egy zokszó nélkül indultak játszani, csúszkálni a
tóra. Az alsósok az iskola udvarán kialakított „jégpályán”
csúszkálhattak. Havazás után pedig a szünetek könyörtelen
hócsatákkal vagy hóemberépítéssel teltek.
Két alkalommal a gyerekeknek lehetőségük adódott Vékony
Sándor és Bukus Péter tanár urak kíséretében a Morotva
Műjégpályán gyakorolni a korcsolyázást. Tanulóink
rendkívül élvezték ezt a téli sportot is, sokan már
biztonsággal megtanultak korcsolyázni.

Hetedikes és nyolcadikos diákjaink közül öten január 27-én a
Bessenyei György Szakközépiskolában részt vettek a
„Középiskolára fel!” című vetélkedőn, ahol műveltségi és
ügyességi feladatok megoldása várt rájuk. Tanulóink az
ügyességi
fordulókon
bizonyultak
a
legjobbnak.
Gratulálunk!

Persze, közben a kötelező programjainkat is lebonyolítottuk.
December 22-én tornatermünkben tartottuk meg a karácsonyi
ünnepségünket, melyre meghívtuk az óvodásokat is. A
gyerekek színdarabokkal és dalokkal készültek a szeretet
ünnepére.
Január
elején
a
diákönkormányzat
szervezésében
megrendeztük téli kézilabda gálánkat. A felsős lányok közötti
versenyen a nyolcadikos lányok bizonyultak a legjobbnak.
Gratulálunk!
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Március 8-án a délután a DÖK és Kissné Balogh Krisztina
DÖK segítő pedagógus farsangi jelmezkészítő foglalkozást
tartott az érdeklődő alsó tagozatos tanulóknak.

2017. március

Kiscsoportos táncok:
I.
Szepesi Petra-Ráduly Vanessza
II.
Gyöngyösi Mercédesz - Horváth Bianka
III.
Gyöngyösi Laura – László Emerencia – Ajtai
Rozália

A 7. osztály szervezésében március 11-én tartottuk meg a
Farsangi ünnepségünket a Faluházban. Míg a kisebbek
inkább jelmezt öltöttek, addig a felsőtagozatosok tánc
produkciókat mutattak be.

Csoportos táncok:
I.
6. osztály Felkészítő pedagógus: Mercs
Györgyné
II.
5. osztály Felkészítő pedagógus: Kissné Balogh
Krisztina
III.
12 lány 6. osztály Felkészítő pedagógus: Mercs
Györgyné
Különdíj: 4. osztály Felkészítő pedagógus: Keresztesi
Anikó

Az eredmények:
Egyéni jelmezesek:
I.
Tűzoltó – Mácsi Ottó
II.
Kereszteslovag – Szilágyi Kevin
III.
Szegénylegény – Lakatos Attila
Különdíj: Pillangó – Tóth Réka

Új levelezős versenyeink is indultak az elmúlt hónapokban
matematika és történelem tantárgyakból a felsős tanulók
számára.
Nyolcadik osztályosaink elküldték jelentkezési lapjaikat a
középiskolákba, és a felvételiken is túl vannak már. Bízunk
benne, hogy mindannyian bejutnak a kívánt szakokra.

Programjaink, versenyeink nagy része azonban ezután kerül
megrendezésre, úgyhogy nagy várakozással állunk a tavaszi
hónapok előtt!
Kissné Balogh Krisztina
pedagógus

Faluház és Könyvtár hírek
20 éves a Péterszegi Rozmaring Néptánccsoport!
1997 őszén alakult meg a Péterszegi Rozmaring Néptánccsoport 32 fővel. A korábbi években csak a szüreti felvonulás
alkalmával verbuválódott össze a fiatalság, ekkor viszont a tánctanítást olyan személy vállalta fel, aki maga is sokáig táncolt az
ártándi Tamota néptáncegyüttesben: Pénzes László. Egy év múlva csatlakozott hozzá a szintén volt népitáncos Harasztosiné
Kéri Edit, így a szakmai munkát azóta is ők végzik, míg a szervezést, eszközbeszerzést stb. Pénzes Lászlóné Kati végzi.
Húsz év nagy idő, generációk nemzedéke tanulta a kezük alatt a népitáncot. A csoport nagyon szép eredményeket ért el, 2008ban bronz, 2009-ben és 2010-ben pedig ezüst minősítést szerzett a megyei minősítő versenyen, több díjat hoztak el regionális
néptánc versenyeken. Koreográfusként csatlakozott a csoporthoz Markovics Sándor, akivel most is töretlen a kapcsolat.

Szeretnénk az évforduló tiszteletére egy gálaműsort adni az év folyamán, ezért
felhívással fordulunk a volt néptáncos tagokhoz:
kérjük, hogy akinek lenne kedve fellépni ezen a gálaműsoron és hajlandó egy kis időt áldozni a
gyakorlásra, az jelentkezzen a Faluházban.
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Hurka- és Kolbásztöltő Fesztivál
a helyi civil szervezetekkel és a
Faluházzal közösen. Voltak, akik
csapattal jöttek hurkát és kolbászt
tölteni, voltak, akiket a hagyományos
disznótoros ételek vonzottak és voltak,
akik a neves fellépők, a zenés
szórakoztató műsorok miatt jöttek.

2017. február 11-én a térség egyik
legnagyobb téli fesztiválja zajlott
Szentpéterszegen.
A Hurkaés
Kolbásztöltő Fesztivált tizenegyedik
alkalommal rendezte meg a Baráti Kör

Idén huszonegy csapat versenyezett a
töltésben, jöttek a baráti társaságok, a
határontúli
testvértelepülések
(Szentjobb, Kémer, Magyarremete)
csapatai, de az ország más helyeiről is
voltak jelentkezők, pl. Békéscsabáról,
Martfűről, sőt még Dániából is érkezett
látogató. A versenyt szakavatott zsűri
felügyelte, Mile József olimpiai bajnok
mesterszakács és Jäger Istvánné séf.
Aki nem akart hurkát és kolbászt
gyúrni, az is versenyezhetett a
fogópálinkák versenyében, melynek
zsűri elnöke Szalay Csaba, Váncsod
polgármestere volt.
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A
fesztivál
kiemelt
célja
a
hagyományőrzésen túl mindig is a
közösségépítés volt, a generációk
közelítése egymáshoz. Rendszeresen
részt vesznek a programon olyan
csapatok,
melynek
tagjai
már
nyugdíjasak, de vannak olyan csapatok
is szép számmal, akik a fiatal
generációból kerülnek ki, ők is
szeretnék megmutatni, mi az, amit már
megtanultak otthon a szüleiktől a
hagyományos disznótoros ételek terén.
Mert finom ételekből itt nem volt
hiány, sült a hagymás vér, a
pecsenyehús, fogyott a sült hurka és a
sült kolbász, délre pedig elkészült az
orjaleves és a toroskáposzta bihari
módra. A rendezvényen nagyon sok
önkéntes
dolgozott
több
napon
keresztül a fesztivál sikeréért. Ezúton is
köszönjük a munkájukat!
/Vné/
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A verseny eredménye:
Tépei Sasfiókok

Kolbász kategória

Hurka kategória

I.
Szentjobb
II. Martfűi Gasztronómiai Egyesület
III. Kerékforgatók – Szentpéterszeg

I. Tépei Sasfiókok
II.
Kémer
III.
Kisasszonyok – Szentpéterszeg
Különdíj:
Régi
csibészek
Szentpéterszeg

Különdíj: Szentpéterszegi
Tűzoltó Egyesület

Önkéntes

Vándorserlegdíj:

Fogópálinka eredmények:
I. Lévai Sándor - birspálinka
II. Lőrincz Attila - muskotály szőlő
III. Lévai Sándor – földieper
Legjobb szilva: Puskás Gábor
Legjobb alma: Csige István
Legjobb barack: Tamás Matilda

Recept Klub
Zöldséges tavaszi felüdülés
sós vízben puhára főzzük. Rögtön leszűrjük és hagyjuk
teljesen kihűlni. A majonézt a tejföllel, sóval, borssal
elkeverjük, bátran ízesítsünk, nehogy a végeredmény sótlan
legyen! A mártást összekeverjük a zöldségekkel.
2,5 dl zöldséglevesben elkeverjük a zselatint és folytonos
keveréssel kis lángon feloldjuk benne. Félretesszük hűlni.
Az őzgerincformát kibéleljük folpackkal úgy, hogy
túlnyúljon a formán minden irányban. (Folpack helyett
használhatunk sonkát is - túl kell , hogy lógjon az őzgerincen,
hogy be tudjuk takargatni vele a masszát.)
A zselatinos levet hozzákeverjük a majonézes salátához. A
saláta felét elsimítjuk a forma alján és sorban beletesszük a
kemény tojásokat. Befedjük a saláta másik felével és
ráhajtjuk a fólia széleket minden irányból.
A formát az asztalhoz ütögetjük, hogy egyenletesen kitöltse a
saláta. Hűtőbe tesszük legalább 5 órára, de jobb, ha egy
éjszakát tud dermedni.
Másnap a tálalótálra borítjuk, eltávolítjuk róla a fóliát és
tetszés szerint díszítjük piros paprikából kivágott
virágszirmokkal, petrezselyem levelekkel.

Hozzávalók:
25
dkg
zöldborsó
(fagyasztott ), 20 dkg
sárgarépa
(tisztítva,
mérve), 3 kovászos
uborka, só, bors, 6
evőkanál majonéz, 3
evőkanál tejföl, 2,5 dl
zöldségleves
(húsleves),
2
dkg
zselatin, 5 tojás,
A díszítéshez:
1 piros kaliforniai paprika, 1 csokor petrezselyemzöld,
őzgerinc forma, folpack, 20 dkg sonka.
Elkészítés:
A tojásokat 12 perc alatt keményre főzzük, hideg vízben
hűlni hagyjuk, majd meghámozzuk. Az apró kockákra vágott
sárgarépát, tojást, uborkát és a zöldborsót külön-külön kevés

FELHÍVÁS!
Edzés helye: Szentpéterszeg Iskola (Tornaterem)

A Jigoro Kano Judo
Sportegyesület
jó
mozgású és szorgalmas
tanulókat (lányok fiúk) és felnőtteket
keres, akik szeretnének
megismerkedni
a
Judoval (Cselgánccsal).

Edzés ideje: minden hétfő - csütörtök: 16:30 órától – 18:30
óráig.

Az edzésekért nem kell fizetni!
Judo ruha vagy melegítő alsó felső, papucs, kötelező! Utcai
ruhában edzeni tilos!
Jelentkezni lehet személyesen a Faluházban 2017. 03.31-ig

A sport az egyik olyan kitörési lehetőség azok számára, akik
hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetben vannak.
Javasoljuk azoknak is, akik rendészeti területen, illetve
vagyonőrként szeretnének dolgozni, vagy versenyezni
szeretnének!

Érdeklődni: 06/30-715-7382
E-mail: j.k.j.sportegyesulet@gmail.com
Fogasy Gergely
Sportegyesület Elnök - Edző

Kiadja: Szentpéterszeg Község Önkormányzata, Főszerk.: Vadászné Balogh Mária,
Készült: KALIGRÁF 200 Bt. Nyomda, Db., ISSN 2061-1722,
Szerkesztőség címe: Szentpéterszeg, Kossuth u. 45., Tel: 54/416-910, 54/416 835
e-mail: sztpfaluhaz@gmail.com
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Anyakönyvi hírek
Köszöntjük őket!

Búcsúzunk tőlük
Gazsó Sándor /1926/
Élt: 90 évet
Bedő József /1931/
Élt: 86 évet
volt Kossuth u. 27. sz alatti lakos
Aranyi Sándor József /1973/
Élt: 44 évet
Fájó szívvel emlékezünk
id. Vadász Sándor
(1933-2015)
halálának 2. évfordulójára
„Egész életeden át dolgozva éltél
Bánatot ránk hagyva
csendesen elmentél
Örök álom zárta le drága két szemed
Megpihenni tért két dolgos kezed.”

Lénárt Dzsenifer
Szül.: 2017.01.04.
Szülők: Lénárt Andor;
Szabó Alexandra

Nagy Boglárka
Szül.: 2017. 01.24.
Szülők: Nagy Géza
Pető Kitti

Weitert Norina
Szül.: 2017.01.13
Szülők: Weitert Péter
Szabó Bettina

Nagy Zsombor
Szül.: 2017. 01.30.
Szülők: Nagy Balázs
Kardos Erika

Szerető feleséged és családod
Megemlékezés
Ifj. Kun Tibor (1979-2012)
halálának évfordulójára január 25-én
„Kit őriz szívünk, nem hal meg soha,
Kit lelkünkben látunk, nem hagy el soha.
Búcsú nélkül kellett távoznod a Földről,
Nem örülhetsz már, csak nézhetsz
odafentről.
Nem halljuk hangod, nem foghatjuk
kezed,
Nem lehetünk már soha többé Veled.
Fájdalom költözött 5 éve szívünkbe,
Nem múlik el soha, itt marad örökre.
Nincs erre gyógyír, a bánat marad
velünk,
El nem múló fájdalommal Örökké
szeretünk.”

Fájó szívvel emlékezünk
Kun Albert (1955-2014)
halálának 3. évfordulójára
„Kit éveken át annyira szerettünk,
nem lehet többé soha már mellettünk.
Teste a földbe, lelke az égbe szállt,
és minket egy életen át elkísér a gyász.
Emlék maradt csupán minden mozdulat
amelyet várunk naponta láttunk életünk
alatt
Elhagytál minket mindörökre már,
és helyetted ránk csak egy sírhalom vár.”

Szerető családja

Bánatos szülei és gyerekei
Megemlékezés
Vadász Jenőné /1940-2007/
Szül.: Gazsó Róza
halálának 10. évfordulójára.
Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel őt már nem hozhatjuk
vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan
jó várni.
Hazudni a szívnek, hogy ne
tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon
szerettünk,
Hiányzol nekünk, soha nem
feledünk.

Fájó szívvel emlékezünk
Veress Lajos /195-1971/
halálának 46. évfordulójára
február 28-án.
„Akinek szerető Édesapja nincsen,
Nem lehet az boldog, semmiféle kincsben.
Te a jóságodat két marokkal szórtad,
Önzetlenül adtál jónak és rossznak.
Mindig egy célod volt, a családért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni. „

Gyerekei, akik soha nem felejtik és
16 unokája, 18 dédunokája.

Szerető családja
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Fájó szívvel emlékezünk
Borsodi Gyuláné
szül: Oláh Gizella (1926-2015)
halálának 2. évfordulójára
„Nem várhatsz már minket ragyogó
szemekkel
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel
De egy könnycsepp a szemünkben Érted
él
Egy gyertya az asztalon Érted ég
S bennünk él egy arc, egy végtelen
szeretet
Amit tőlünk soha senki el nem vehet
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek
Szívből szeretünk, s nem feledünk téged.”

Szerető lánya, veje és unokái

Megemlékezés
Balogh Lajosné /1943-1997/
Szül.: Dancs Mária
halálának 20. évfordulójára
„Tudjuk, hogy nem jöhet,
mégis egyre várjuk,
Enyhíti hiányát,
ha álmainkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
hogy egyszer majd mi is elmegyünk,
ahol Ő van oda.
Az élet múlik, de akit szeretünk
arra életünk végéig
könnyes szemmel emlékezünk. „

Szerető családja

