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Szentpéterszeg község közéleti havilapja
A Péterszegi Rozmaring Néptánccsoport

A Péterszegi Rozmaring Néptánccsoport a Pünkösdi Sokadalom c. rendezvényen lépett fel 2017. június 3án Hajdúszoboszlón a Szabadtéri Színpadon. A táncosok Markovics Sándor A Kalocsai királylány c.
koreográfiáját adták elő nagy sikerrel. A fellépés jutalma az ingyenes fürdőzés volt a Hungarospa Strandés Gyógyfürdőben, melyet egyaránt nagyon élveztek a gyerekek és a kísérő szülők.
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Településképi Arculati Kézikönyv
A településkép védelméről szóló 2016. július 23-tól hatályos
2016. évi LXXIV. törvény kimondja, hogy az
önkormányzatoknak a Településkép védelmét szolgáló új
önkormányzati rendeletet kell alkotniuk 2017. október 1-jéig.

A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül.
Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság
tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A
jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és
mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség
környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.

A megalkotandó rendelet főbb elemei:

Településképi követelményeket határozhat meg, mellyel
meghatározhatja, hogy pontosan mihez kell igazodnia
az adott építkezésnek a település tekintetében.

Településképi önkormányzati támogatási és ösztönző
rendszert állíthat fel és alkalmazhat, amellyel az
önkéntes jogkövetést segítheti elő és segítséget nyújthat
a megvalósításhoz.
 Önkormányzat településkép-érvényesítési eszközökkel
szabályozhat, mellyel lehetőséget kap kötelezettségek
előírására és annak elmaradása esetén szankciók
alkalmazására.
A rendeletben meghatározható szempontokat komplexen
megnézve látható, hogy a települések erős befolyással
bírhatnak majd az épített környezet alakítására és védelmére,
mely egyben erősítését jelenti annak az új szemléletnek is,
hogy a települések nem közvetetetten az államigazgatási
hatóságokon
keresztül,
hanem
közvetlenül
saját
önkormányzati
hatósági
hatáskörrel
biztosítsák
a
településképi követelmények érvényre juttatását a helyi
sajátosságok figyelembevételével.

A kézikönyv meghatározza a település településképi
jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól
elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és
értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó
javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti
elemeket, beépítési vázlatokat, egyúttal irányt mutat az
építtetőknek.
Az arculati kézikönyv egy ezidáig nem létező, újonnan
bevezetett szabályozási műfaj.
Fontos, hogy a kézikönyv készítésének folyamatát széleskörű
helyi támogatás övezze. A Kézikönyv hosszú távon jelentősen
befolyásolja a település életét, ezért készítésébe be kell vonni
a lakosságot, a helyi civil szervezeteket, lokálpatriótákat,
hogy érdemi módon beleszólhassanak a lakóhelyük jövőjébe,
alakításába.
Kérjük a lakosságot, hogy javaslataikat, véleményüket,
észrevételeiket juttassák el az önkormányzathoz, hogy a
készülő rendelet alkotásnál figyelembe vehessük, ill. ezeket
a javaslatokat csatolhassuk a kézikönyvhöz.

A 2017. október 1-jéig meghozandó településképi
rendeletet megalapozó Településképi arculati
kézikönyvről:

Dr. Karancsi-Vámosi Margit
jegyző

A településkép védelméről szóló, 2016. évi LXXIV. törvény
egyik legfontosabb, gyakorlati megvalósulást segítő eszköze
a Településképi Arculati Kézikönyv.

A Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda hírei
Tavasszal számos esemény tarkította
óvodánk hétköznapjait. Igyekeztünk minél
több programot a szabadban megszervezni.

rendszeresen
gondoztuk
az
ágyásokat,
örömmel
fogyasztottuk a frissen szedett retket és a zöldhagymát.
Mesemondó délutánunkon a nagycsoportosok versekkel,
mesékkel szórakoztatták a szülőket és vendégeket, és
természetesen minden gyerek oklevéllel térhetett haza és az
óvó nénik meglepetésműsora sem maradhatott el.

Gyakori vendégek voltunk a Teleházban,
ahol szalonnát sütöttünk, szervezett
programokon vettünk részt, illetve veteményeztünk és

Ellátogattunk a Szász-tanyára is Berettyóújfaluba, ahol
megtekinthettük az őshonos állatokat, régi történeteket
hallgathattunk a házigazdától és frissen sült kenyérlángossal
csillapíthattuk éhségünket. A kirándulást pályázati forrásból
valósítottuk meg. (NTP-KKI-16)
A szülők, érdeklődők betekinthettek óvodai nyílt napunkba is
a nagycsoportban. Az „Ákom-bákom berkenye” húsvéti
projektünkből láthattak egy kis ízelítőt.
/folytatás a 3. oldalon/
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Áprilisban harmadik alkalommal vettünk részt az óvodánk
néptánc tehetségműhelyével a Hortobágyi Nemzeti Park által
meghirdetett „Hímzett kötény, kiscsizma” óvodai néptánc
versenyen, ahol ezüst minősítést szereztünk. Gratulálunk az
elért sikerhez!

2017. június

Tisza-tavi Ökocentrumba, ahova a tehetségműhelyekbe járó
gyermekek és kísérőik utazhattak el. Megismerhettünk
többféle állatot, megtekinthettük a pelikánok etetését,
vidrashow-t, megmásztuk a kilátót, csónakáztunk az
érintetlen nádasban és megnézhettünk egy kis természetfilmet
is 3D-ben. Tartalmas, jól sikerült, élménnyel teli kirándulás
volt ez a nap is.

A tavasz utolsó hónapja is több jeles napot a magáénak
tudhat. Kezdjük mindjárt a legelején, az anyák napjával.
Versekkel, dalokkal, táncokkal köszöntöttük az édesanyákat
és a nagymamákat.
A
nagycsoportosokkal
kirándulást
szerveztünk
Budapestre, amely felejthetetlen
élmény volt szülőnek, gyereknek
egyaránt.
Vonatoztunk,
hajóztunk,
METRO-val
közlekedtünk,
percenként
csodáltuk a látnivalókat. Három
tartalmas, játékkal teli órát
töltöttünk el a MINIPOLISZ-ban, ahol is egy egész város
elevenedett meg a gyermekek számára. Jó volt látni az
önfeledt gyermekarcokat és a szűnni nem akaró aktivitásukat.
Óvodánk pályázat keretében elnyerte a „BIZTONSÁGOS
ÓVODA” címet. Nagyon örülünk az elismerésnek, próbáljuk
ennek megfelelően szervezni továbbra is a gyermekek
mindennapjait.
Az NTP-KKI-16 „Síppal-dobbal, nádi hegedűvel”
projektünket sikeresen lezártuk, a három tehetségműhelyünk
színvonalas kis műsorral szórakoztatta a jelen lévőket.
Pályázatunk záró eseménye egy kirándulás volt ismét, a

Május végén Gyermeknapot tartottunk az oviban. Volt itt
minden, kalózos interaktív gyermekműsor, kisvonatozás a
faluban, jégkrém, játékos sportvetélkedők, zene, móka,
kacagás. A rendezvényünket a szülők támogatásával sikerült
megvalósítanunk.
Végül, de nem utolsósorban, június 2-án elballagtak
nagycsoportosaink is, akiknek kívánunk örömteli, boldog
iskolás éveket!
Megkezdődött a nyári élet az óvodánkban. Remélhetőleg a

családok sok, tartalmas szép napot tudnak eltölteni együtt,
élvezve a pihenés feltöltő erejét. Azoknak a
kisgyermekeknek, akik nyáron is sok időt töltenek az oviban,
igyekszünk kellemes időtöltést, tartalmas lehetőségeket
kínálni.
ÓVODAI NYÁRI ZÁRÁS IDŐPONTJA:
2017. JÚLIUS 10. – AUGUSZTUS 11.
NYITÁS NAPJA:
AUGUSZTUS 14. (HÉTFŐ)
Pihentető, vidám nyarat kívánunk mindenkinek,
tartsanak velünk az új nevelési évben is!
Kolozsváriné Pálfi Ildikó
óvodavezető
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Már csak néhány nap van hátra a 2017-2018-as tanévből,
lassan itt a várva várt nyári vakáció. Év vége lévén sok
eredményről, jó eredményről számolhatok be! Sikeres tanév
áll mögöttünk! A lebonyolított versenyek, programok mindmind ezt tükrözik.
 A leendő elsősöket láttuk vendégül iskolánk tornatermében március 9-én, ahol az 1. és a 2. osztályos tanulókkal
együtt sor- és váltóversenyeken vettek részt. A jó hangulatú
délutánon mindenki remekül érezte magát. A lebonyolítást
Veress Sándorné tagintézményvezető és Vadászné Farkas
Éva tanítónő vállalta.
 Április 20-án ismét ellátogattak a legkisebbek
intézményünkbe Tóthné Gara Márta óvó néni vezetésével,
ahol a színjátszó szakkörösök mesedarabját tekinthették meg.
A műsort követően pedig húsvéti dekorációt készíthettünk
közösen. Gyönyörű alkotások születtek a gyerekek kezei
alatt.
 Március 10-én a DÖK szervezésében jelmezkészítő
délutánt tartottunk az alsós tanulók számára. A farsangra
készülve papírjelmezeket készítettünk a gyerekek nagy
örömére, melyeket az iskolai farsangon viselhettek.
 Március 2-án ünnepeltük Arany János születésének
200. évfordulóját. Az idei év
„Arany-év”. Ebből az alkalomból
rengeteg
iskola,
könyvtár
hirdetett versmondó versenyt
Arany
János
műveiből.
Iskolánkból a berettyóújfalui
Arany János Gimnázium által
meghirdetett versenyre Kovács
Anita
8.
osztályos
tanuló
jelentkezett, aki szép szavalatával
méltón képviselte iskolánkat!
Felkészítését magam vállaltam.
 A farsangot kissé megkésve, de annál nagyobb
lelkesedéssel szervezte a 7. osztály Bukus Péter tanár úr és a
szülők segítségével. A jelmezes felvonuláson túl, csoportos
produkciókkal is készültek az osztályok. Főleg táncos
műsorral készültek a gyerekek. Köszönet a felkészítésért az
osztályfőnököknek!
 Március 14-én emlékeztünk meg az 1848/1849-es
forradalom és szabadságharc eseményeiről, hőseiről. A
műsort az 5. osztály adta a tornateremben, majd az
emlékműnél koszorúzásra került sor. Már-már hagyománnyá
válik, hogy Bojtra is meghívást kapunk nemzeti ünnepeinken.
Idén is így volt ez, a tanulók szépen szerepeltek Bojton is. A
felkészítést jómagam végeztem.
 Április 6-án idén is bekapcsolódtunk a Nárcisz-futás
elnevezésű programba, melynek lényege, hogy tanulóink
sárga pólóban futnak, hogy felhívják a figyelmet az emberi

2017. június

méltóság tiszteletére. Az esős időjárás ellenére a gyerekek
becsülettel teljesítették a távot.
 Idén tavasszal is meghirdetésre került razpályázatunk, melyet névadónk, Fekete Borbála tiszteletére
szervezünk. Az idei téma az „Arany-évhez” kapcsolódva,
Arany János Családi kör című verséhez való illusztráció
készítése volt. A pályaműveket az intézmény tagiskoláiból
vártuk. Az alkotásokat a Tavaszköszöntő Napon tekinthették
meg az érdeklődők.
 Április 19-én matematikából mérték össze tudásukat
intézményünk diákjai a MÖBIUSZ matematikaversenyen. 51
tanuló nevezett be 1-8. osztályig. A színvonalas versenyen az
alábbi tanulók értek el helyezést iskolánkból:
Lakatos Attila 2. oszt., Major Kincső 4. oszt., Kerekes
Orsolya 5. oszt., Baksa László Dániel 5. oszt., Gyöngyösi
Mercédesz 6. oszt. Ökrösi Attila 7. oszt., Szilágyi Amanda 7.
oszt., Bachsitz Petra 8. osztályos tanuló.
Gratulálunk a helyezetteknek, és köszönet illeti a szervezésért
és a lebonyolításért Mercs Györgyné, Gazsóné Cser Irma és
Keresztesi Anikó tanárnőket!
 Április 26-án idén is részt vettünk a biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskola által 22. alkalommal
meghirdetett
„Szülőföldem
Biharország”
elnevezésű
honismereti
vetélkedőn. Egy
alsós és három
felsős
csapat
nevezett be a
versenyre, ahol
kiválóan
helytálltak
diákjaink.
A 4. osztályosok
IV. helyezést értek el. A csapattagok: Makula Jázmin, Major
Kincső, Nagy Emília, Tyukodi Norbert, Kiss Benjámin.
Felkészítő pedagógus: Harasztosiné Vadász Ilona és
Keresztesi Anikó.
A felsősök közül a 6. osztályosok lelkes csapata szintén a IV.
helyezést szerezte meg. Tagok: Gyöngyösi Laura, Ajtai
Kornél, Horváth Bianka, Gyöngyösi Mercédesz, Ráduly
Vanessza.
Felkészítőjük Mercs Györgyné tanárnő.
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közös napon. A színjátszó szakkörösök mutatták be
mesedarabjukat a rendezvényen.
 Hosszú felkészülés után május 23-án Berekböszörményben
a
Kossuth
Lajos
Általános
Iskola
versenyfelhívásának tettünk eleget. Ez a történelmi verseny a
„Magyarok Mózese” címet viseli, és Kossuth Lajos életéről,
valamint az adott történelmi korról szól. Az előzetes feladatot
elvégezve, amely egy plakát készítése volt Kossuthról vagy a
reformkorról, egy csapattal indultunk el a versenyre. A
sokoldalú feladatokat ügyesen elvégezték a gyerekek, az
előzetesen elkészített munkadarabunk pedig olyan jól
sikerült, hogy vissza sem kaptuk! A versenyen a csapat az I.
helyezést érte el! Gratulálok a résztvevőknek, Bachsitz
Petrának, Kovács Anitának és Lányi Lászlónak. Felkészítő
pedagógus: Kissné Balogh Krisztina.
A 7.-8. osztályos csapata a II. és III. helyezést érték el.
III. helyezett csapattagok: Mészáros Sándor, Bachsitz Petra,
Kovács Anita, Fehér Dzsenifer, Lányi László
Felkészítő: Kissné Balogh Krisztina.
II. helyezett csapattagok:
Lakó Dániel, Bocska Roland, Pásztor Benjámin, Kelemen
Valéria, Mező László
Felkészítő pedagógus: Kissné Balogh Krisztina
 A hetedik és nyolcadik osztályos diákoknak érdekes
élményben volt részük május 2-án, amikor ellátogattak a
debreceni Bűvösvölgy Médiaértés és Oktatóközpontba
Veress Sándorné, Keresztesi Anikó és Bukus Péter
vezetésével. A gyerekeknek lehetőségük nyílt belesni a média
világába „kicsiben”. Készíthettek újságot, filmet, rádióműsort
is. Az elkészült filmeket megtekinthetik az iskola Facebook
oldalán az érdeklődők!

 A második félévben egy levelezős versenyre is
jelentkeztünk szintén történelmi témában. A HEBE Kft.
szervezte Időutazó című verseny volt ez. Három tanuló
kapcsolódott be csapatként, Kerekes Orsolya, Baksa László
Dániel és Lányi László. A három forduló három témát
dolgozott fel. A kreatív feladatok megírására két hét állt
rendelkezésünkre minden fordulóban. Gyönyörű rajzokat,
naplórészleteket kellett készítenünk, melyek közül egyiket az
év legszebb munkái közé válogattak. (Az interneten
megtekinthető Baksa László Dániel rajza.) A versenyben
száznál is több iskola vett részt az ország különböző
iskoláiból. A versenyt a mi csapatunk nyerte meg! Szívből
gratulálunk az eredményhez. A tanulók könyvjutalomban
részesültek! A felkészítést jómagam végeztem.
Ahogy a cikk elején is leírtam, mozgalmas, szép
eredményekkel teli év van mögöttünk. A tanulók és tanárok
mind sokat dolgoztak a tanév folyamán. Kívánok
mindannyiuknak kellemes nyári pihenést és feltöltődést a
következő tanévre!

 Május 18-án Hajdúböszörményben Diákolimpiát
rendeztek, ahova tanulóink is bejutottak. 600, illetve 800
méteres síkfutás versenyszámban indultak tanulóink. A
lányok közül Szepesi Petra 6. osztályos tanuló saját
korcsoportjában az I. helyezést szerezte meg. A fiúk között
800 méteren Ökrösi Attila 7. osztályos tanulónak nem akadt
legyőzője, ő is elsőként ért a célba! Ezzel a szép
teljesítménnyel
tanulóink
eljutottak
a
Miskolcon
megrendezett Kisiskolák Országos Döntőjébe, ahol 200 fő
alatti kisiskolák mérik össze ügyességüket. A versenyt június
18. és 21. között rendezik meg. Gratulálunk diákjainknak és a
felkészítőjüknek, Vékony Sándor tanár úrnak. A versenyre
pedig sok sikert kívánunk!
 Május 19-én Hencidán vettünk részt a nemzetiségi

Kissné Balogh Krisztina
pedagógus

5

PÉTERSZEGI KÖRKÉP

FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREK

2017. június

Tavaszköszöntő Nap
Eredmények
Disznótoros
I.
Olajos Mihály – Sonka tál
II.
Jula Roxana – Vaddisznó szalámi
III.
Szabó Gyuláné – Vegyes tál
Szalonna
I.
Vadászné Balogh Mária – Sós szalonna
II.
Bocska Andrásné – Füstölt szalonna
III.
Nagy Zoltán – Kolozsvári füstölt szalonna
Hidegtál, reform étel
I.
Szabó Gyuláné – Kavart krumplis palacsinta
II.
Bocska Andrásné – Tavaszi húsrolád tojásos
krumplisalátával
III.
özv. Farkas Jenőné - Babakocsi
Édes sütemény
I.
Óvoda konyha – Lekváros citromszelet
II.
Molnár Ibolya – Hájastészta
III.
Vadász Vincéné – Ízes meggyes túrós
Sós sütemény
I.
Aranyi Anita – Délvidéki sós
II.
Vadász Jenőné – Sajtos rolád
III.
Nagy Emese – Kapros krumplis lepény
Kelt tészta
I.
Szepesi Jenőné – Húsvéti diós kalácskoszorú
II.
Farkas Jenőné – Sulyom
III.
Gazsó Gyuláné – Kakaós kalács
Befőtt, lekvár, szörp
I.
Tóth Erzsébet – Bodzaszörp
II.
Jula Roxana – Babos húsos zakuszka
III.
Csávás Sándor - Eperdzsem

114 féle termék – finomabbnál finomabb ételek, italok
kavalkádja fogadta az idei Tavaszköszöntő Napra
ellátogatókat
április
8-án.
A
péterszegiek
és
testvértelepüléseink lakói egyaránt megmutatták mennyi
finomságot képesek előállítani, melyet a zsűri nem győzött
végigkóstolni. A gasztronómiai megmérettetésen túl a nap
programjához tartozott még a Takaros porta faluszépítő
mozgalom indítása, melyet falubejárással kezdtek, majd
délután egy kellemes kulturális program szórakoztatta a
publikumot, ahol fellépett Szőllősi Loretta, a Péterszegi
Rozmaring Néptánccsoport, az Általános Iskola színjátszó
szakköre és az Éneklő szakácsok formáció, majd Pártai Lucia
meteorológus tartott rövid előadást az éghajlatváltozásról. A
napot bállal zártuk.
Vné

Savanyúság
I.
Péterszegi Fanni – Csemege uborka
II.
Bocska András – Enyhén csípős töltött paprika
III.
Kovács Sándorné – Csípős almapaprika
Bor
I.
Nagy Katalin – Pinot noir
II.
Csizmadia József – Csemege vörös cuvée
III.
Bedő László – Vörös bor
Pálinka
I.
Nagy Zoltán – almapálinka
II.
Molnár József – Meggylikőr
III.
Csizmadia József – Kisüsti vegyes
Különdíj: Mészáros Mária – Kosaras tészta
Közönségdíj: Vadászné Szatmári Judit – Kovászos uborka
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Testvértelepülési találkozó
Az Európa a polgárokért program
támogatásával 2017. április 29-30május1-jén a „Beszéljünk a jövőnkről
– Aktív polgárokat az Európa
jövőjéről” címmel rendeztük meg
Szentpéterszeg és testvértelepüléseinek
találkozóját.
Meghívott
külföldi
partnereink
Szentjobb, Kémer, Bors, Magyarremete
Romániából
és
Velky
Folkmar
Szlovákiából. A program célja az volt,
hogy a testvértelepülési találkozó
résztvevői
együttgondolkodás
keretében elemezzék a csatlakozásuk
óta tapasztaltakat, egyben vitassák meg
Európa, köztük a tagállamok remélt és
várható jövőjét. Célunk a közéletben
való aktivitás erősítése, az állampolgári
felelősség érzésének erősítése, a
különböző kultúrák közötti párbeszéd, a
helyi
közösségek
megismerése,
kapcsolatok kialakítása, a kultúrák
közötti kölcsönös megismerés és
megértés
elmélyítése,
személyes
barátságok létrejöttének elősegítése.

Horgász tó volt. Vacsora után diszkóval
zárult a nap.
2. Szakmai fórumot tartottunk
április 29-én 14.00 órától „A
fenntartható
fejlődés
Európában”
címmel
a
lakosság
és
a
testvértelepülések felnőttjei számára,
melyre bárki ellátogathatott.
A hívó szavak:
 beszélhetünk-e/beszéljünk-e
fenntartható fejlődésről?
 mik ennek az elméleti alapjai?
 gyakorlati lehetőségek, a "kis"
szervezetek szerepe, lehetőségei
 hogyan tud ezzel, emellett
egzisztenciát/napi
megélhetést
teremteni a ma embere?
A szakmai fórumon részt vett Dr.
Vitányi István országgyűlési képviselő
úr, szakmai előadók voltak Dr. Dombi
Mihály adjunktus a Debreceni Egyetem
Környezetgazdaságtani
Tanszékéről,
Ács Sándorné a Mezőföldi Népfőiskola
és a Kishantosi Vidékfejlesztési

A testvértelepülési találkozó április 30án Majálissal folytatódott, melynek
helyszíne a Sportpálya volt, ahol a

szabadtéri főzésnek, a sportolásnak,
játéknak
bőven
van
hely,
a
kisgyermekes családoktól kezdve az
idősebbekig mindenki megtalálta a
maga szórakozását. A nagyszínpadnt
egész nap a helyi és a testvértelepülési
hagyományőrző
csoportok,
néptáncosok, népdalkörök, ill. más
szórakoztató előadók léptek fel, köztük

Többféle megközelítésben, többféle
módszerrel közelítettük meg a témát:

1. Ifjúsági találkozót szerveztünk,
melyen a fiatalok interaktív módon
dolgozták fel a kérdéseket, mondták el
véleményüket. A környezetvédelem
oldaláról közelítettük meg a témát,
ezért a program során felkértünk olyan
civil szervezeteket és előadókat, akik
ennek a témának a szakértői. Az
ifjúsági találkozó délutáni programja a
szabadban zajlott, öt állomásos
akadálypályát állítottunk fel a falu öt
pontján, melyen különféle ügyességi és
a környezetvédelemmel kapcsolatos
feladatokat kellett megoldani. A pályán
végigvonulva
a
fiatalok
megismerkedtek
Szentpéterszeg
természeti területeivel, a végállomás a

Központ munkatársa. Ezután a Gyilkos
szójamezők c. kisfilmet tekintették
meg,
mely
a
génmódosított
élelmiszerek káros hatását mutatja be, s
a témáról a hajdúböszörményi Zöld Kör
Egyesület aktivistájával folytattak
beszélgetést. Szorosan kapcsolódva a
témához az éghajlatváltozás hatásairól,
kiváltó okairól tartott előadást Pártai
Lucia meteorológus, majd a szakmai
fórumot Ékes Gyula helyi gazda
tanyájának felkeresése zárta.
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Oszvald Marika és az Operett Voices
Társulat és a Desperádó együttes.
A gyerekeket ugrálóvár, népi körhinta,
népi játszópark, arc- és csillámfestés,
lufihajtogatás
és
buborékjátszótér
szórakoztatta, valamint kirakodó vásár
és büfé is volt. A lakosságnak,
vendégeknek, a fellépőknek és a
szervezőknek közös üstben főtt a
marhapörkölt, ill. a testvértelepülések
mindegyike egy-egy saját speciális
hagyományos ételt készített, melyet
bárki megkóstolhatott. A május 1-jei
zárónap a hazautazás napja volt.
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"A szentpéterszegi református templom és parókia építéstörténete 1785-1815
Vadász Márton szentpéterszegi származású fiatalember, aki
fiatal kora ellenére már komoly érdeklődéssel fordul a
régészet és a történelem felé. Gyökereinek kutatása során
olyan anyagot gyűjtött össze, melyből egy kis füzetet sikerült
összeállítani a szentpéterszegi református templom
történetéről.
Május 13-án erről tartott előadást a szép számú érdeklődő
közönségnek. Felkészültségét, előadását látva bízva
bízhatunk abban, hogy az idén érettségiző fiatalember
ígéretes jövő előtt áll, s talán egyszer ő lesz az, aki
összeállítja majd Szentpéterszeg monográfiáját. Köszönjük
ezt az érdekes előadást Mártonnak és gratulálunk kiváló
munkájához.
/Vné/

Banyamosoda
„Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy feketelelkű boszorkány, továbbá egy királylány, egy királyfi, meg egy kicsit se
hétköznapi szerkezet, a Pucerátor 2000 (legújabb modell). Ez a kicsit se hétköznapi szerkezet arra is képes, hogy a gonosz
szerzetek fekete lelkét tisztára mossa. Például a boszorkányokét, igen! „ – Így kezdődött az a bábos-zenés vásári komédia
2017. június 12-én, melyet a Bohócok a Láthatáron Közhasznú Egyesület színészei adtak elő Gáborján és Szentpéterszeg
óvodásainak és kisiskolásainak.
Az egyesület színházi nevelési programjaival derűt és vidámságot visz a hátrányos helyzetben élő közösségekhez, valamint
társadalmilag sokakat érintő, de ritkán feldolgozott problémákat térképeznek fel. Adománygyűjtést is végeznek, így az előadás
végén a Penny Market jóvoltából egy-egy ajándékcsomaggal örvendeztették meg a gyerekeket, majd játékos foglalkozásokra
hívták őket. A jó hangulatú program lebonyolítását Tóth József református lelkész szervezte, melyet ezúton is megköszönünk.

HIRDETMÉNY – MEGHÍVÓ
Települési Agrárgazdasági Bizottság ülésére
Döntés a Szentpéterszeg települési agrárgazdasági bizottság
vezetőségének megválasztásáról.
4. Földügyi aktualitások – tájékoztató (dr. Szentpéteri Tamás –
földügyi referens)
Levezető: Szabó Sándor - Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke
Az ülés - határozatképtelenség esetén – azonos napirendi
pontokkal az eredetileg kitűzött időpontot követő 15 perc múlva
(16:15 órakor) megtartásra kerül. A megismételt ülés a jelen lévő
tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
Kérjük tagjainkat, hogy a kamarai nyilvántartási számot vagy
amennyiben van, kamarai kártyát és személyazonosító
okmányait az ülésre hozza magával.
Szabó Sándor sk.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke

Tisztelt Agrárgazdasági Kamarai Tag!

3.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályának IV. fejezet
O) pontja és X. fejezete, valamint a NAK Ügyvezető
elnökségének 66/2017 (VI.08.) határozata alapján tisztelettel
meghívom a Szentpéterszeg Települési Agrárgazdasági
Bizottság ülésére.
Az ülés helyszíne:
4121 Szentpéterszeg, Fekete Borbála utca 9. (Faluház)
Az ülés időpontja: 2017.07.12. 16 óra
Napirendi pontok:
1. Döntés az ülés jegyzőkönyvvezetőjének és hitelesítőinek
személyéről.
2. Döntés a Szentpéterszeg települési agrárgazdasági bizottság
elnökének megválasztásáról.
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Kedves régi Néptáncosaink!
Tudnotok kell, hogy a Péterszegi Rozmaring Néptánccsoport
fennállásának 20 éves jubileumát ünnepli ebben az évben.
A néptánccsoport életében húsz év nagy idő, hiszen
megszámlálhatatlan próba, felkészülés, rengeteg helyi,
megyei, határontúli fellépés, rendezvény, elismerés és siker
jellemzi eddigi tevékenységünket.

egymással ezt a lehetőséget, szóljatok a volt
csoporttagoknak!
Sajnos a személyes megkeresés kivitelezhetetlen, ezért
kérünk minden tagunkat, hogy segítsünk egymásnak
egymásra találni!
Minden
valaha
volt
szentpéterszegi
néptáncos
jelentkezését szeretettel várjuk!

A 20. születésnap mindig emlékezetes esemény. Tegyük
emlékezetessé ezt a kerek évfordulót! Mire is gondoltunk?
Készítünk egy jubileumi gálát a régi táncosaink
közreműködésével, szereplésével. A koreográfus: Markovics
Sándor.
Aki szeretne táncolni, szeretne részt venni ebben a jubileumi
műsorban, kérjük jelentkezzen! Kérünk Titeket, hogy a
facebook segítségével osszátok ezt a felhívást, tudassátok

Elérhetőség:
- Facebook oldalaink; Harasztosiné Kéri Edit, Pénzes
Lászlóné
- Faluház Szentpéteszeg e-mail: sztpfaluhaz@gmail.com
Harasztosiné Kéri Edit
csoportvezető

Recept Klub
A Tavaszköszöntő Nap nyertes süteményeinek receptjei:
Délvidéki sajtos sós tekercs:

Citrom szelet
Hozzávalók:
A tésztához: 50 dkg liszt, 25 dkg
margarin, 10 dkg cukor, 3
tojássárgája, 1 csomag sütőpor,
1 csomag vaníliás cukor, 2
evőkanál tejföl

Hozzávalók:
Tésztához: 80 dkg liszt, 1dl olaj,
1ek. cukor, 0,5 l tej, 5 dkg élesztő,
2 kk. só
Töltelékhez: 25 dkg puha
margarin vagy vaj, 3 tojássárgája,
2 kk. só
Tetejére: reszelt sajt, vagy köménymag, vagy szezámmag

A megkenéshez: sárgabaracklekvár, szilvalekvár
A krémhez: 1,5 csomag vaníliás puding, 15 dkg cukor, 4 dl
tej, 25 dkg margarin, 5 dkg porcukor, 1 citrom leve
A tetejére: porcukor

Elkészítés: A tejet meglangyosítjuk, beletesszük a cukrot,
majd elmorzsoljuk az élesztőt és felfuttatjuk. Közben a lisztet
a dagasztó tartályba öntjük, mehet bele a só is, majd hozzá
öntjük az élesztős tejet és az olajat. Bedagasztjuk (jól
kidolgozzuk), 4 cipóba vesszük.

A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, 4 egyenlő részre osztjuk,
kinyújtjuk, majd négy lapot sütünk belőle. A krémhez a
pudingport felfőzzük a cukorral és a tejjel. A margarint
kikeverjük a porcukorral, beletesszük a citrom levét, majd ha
kihűlt a puding, összekeverjük a margarinos krémmel.

Elkészítjük a tölteléket: a margarint a tojássárgájával és a
sóval habosra keverjük. A tésztát egyenként téglalap alakúra
nyújtjuk (kb. 1-2 cm vastagra), megkenjük a tojásos margarin
egynegyedével és szorosan feltekerjük, mint a piskóta
tekercset. Ferdén 4 cm-es darabokra vágjuk, felvert tojással
megkenjük, sajttal és magvakkal megszórjuk. Zsírpapírral
bélelt tepsibe egymástól távol rakjuk, mert megnőnek. Forró
sütőben sütjük. (Sütés előtt nem szoktuk még egyszer
keleszteni, de ha egy kicsit hagyod kelni, sokkal szebbek
lesznek)
Aranyi Anita

Összeállítás:
Az első lapot megkenjük szilvalekvárral, rá a második lap,
megkenjük a krémmel, harmadik lap, megkenjük a
baracklekvárral, rá a negyedik lap. Tetejét megszórjuk
porcukorral, másnap szeleteljük.
Nagyon mutatós, finom, nem túl édes sütemény.
az óvoda konyha dolgozói

Fogászati szűrés
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fogászati szűrőbusza az
OTP Bank Fogászati Roadshow keretében évek óta járja az
országot, rendszeresen ellátogat Szentpéterszegre is. Így történt ez
június 13-án is. A Szolgálat önkéntes fogorvosai ingyenes
fogászati szűrést, kezelést és szaktanácsadást biztosítottak a
gyermekek részére. A programot támogatja a Colgate-Palmolive
Magyarország. A cég a vizsgált gyerekeknek fogkefét és
fogkrémeket ajándékozott, segítve ezzel a helyes fogápolási
szokások kialakítását.
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Anyakönyvi hírek
Köszöntjük őket!

Búcsúzunk tőlük!
Nagy Julianna /1923/
Élt: 93 évet
Ékes Istvánné (1930)
Szül.: Tornyi Irén
Élt: 86 évet
Bedő József /1923/
Élt: 93 évet

Nagy Zorka
Szül: 2017. 03. 18.
Szülők: Nagy Szilárd
Szabó Adrienn

Karácsony Józsefné /1939/
Szül: Makhajda Rozália
Élt 77 évet

Szűcs Lilla
Szül.: 2017. 03. 28.
Szülők: Szűcs Tamás
Márkus Melinda

Nagy Nimród
Szül.: 2017. 04. 08.
Szülők: Nagy Krisztián
Gyöngyösi Éva

Kun Pálné /1925/
Szül.: Vadász Zsuzsanna
Élt: 91 évet

Fájó szívvel emlékezünk
ifj. Nagy Vince
(1958-2006)
halálának 11-ik évfordulójára
június 12-én.
Szerető családja

Szilágyi Liliána
Szül.: 2017. 05. 27.
Szülők: Szilágyi Levente
Kökény Alexandra

Köszöntő

Mátrai Márió Roland
Szül.: 2017. 06. 01.
Szülők: Makula Márió
Mátrai Katalin

Péterszegi Norbert
Szül.: 2017.06.08.
Szülők: Péterszegi Norbert
Gazsó Anikó

Makula Kálmán
1950.07.28.-2016.07.12.
Fájó szívvel emlékezünk az egy éves évfordulóján

„Az együtt töltött percekből legyenek órák, majd napok és
az örökkévalóság tartson addig, amíg velünk vagytok.”

„Hervadjatok útszéli virágok, ahogy én is elhervadtam
Egy éve már annak, hogy tőletek eltávoztam
Ne sirassatok engem, nekem már úgyis mindegy,
csak arra kérlek benneteket, szeressetek úgy, mint réges-régen
engem”

Nagy Vince –
Daróczi Erzsébet
1957.05.04.
Boldog
60.
házassági
évfordulót kíván
a kis családotok!

Fájó szívvel emlékezik rá bánatos felesége, drága
gyermekei, szerető 6 unokád, Dédi, sógornőd Manyi és
annak családtagjai.

„Soha nem szűnik lelkünk gyásza Érted,
Soha nem halványul szívünkben emléked
Tudjuk, hogy Téged pótolni nem lehet,
Örökké őrizzük drága emlékedet.”

Fájó szívvel emlékezünk
Szabó József (1937-1992)
halálának 25. évfordulójára július 02-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.”

Fájó szívvel emlékezünk
Balogh Sándor
(1951. 03.15 – 2015. 05. 20.)
halálának 2. évfordulójára
Párja, fia, nevelt lányai és unokái

Szerető családja

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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