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Szentpéterszeg község közéleti havilapja
Michel Legrand : Az idősek tisztelete!
Amíg fiatal vagy,
Sosem gondolsz arra,
Hogy eljön az ősz is,
S elszállnak a darvak.
Amíg fiatal vagy,
Nincsen sosem gondod,
Nem érdekel semmi,
Csak a saját dolgod.
Pedig gondolnod kell,
Azon sok emberre,
Akik annyit tettek,
S jártak a kedvedbe.
Legalább e napon,
Jussanak eszedbe,
Legyél hálás nekik,
S ne legyen feledve.

Szentpéterszeg Község Önkormányzata

Szüleid, akik az
Életedet adták,
Nagymamák, nagyapák,
Ne legyenek árvák.

tisztelettel meghívja
falunk idős, nyugdíjas lakóit
a 2017. november 10-én, pénteken 10 órai

Tanítóid, kiktől
Csak a jót tanultad.
Gondolj szeretettel
Tiszteleted rójad.

kezdettel tartandó
IDŐSEK NAPJA

Törődjél és szeress,
Mindenki azt mondja:
Hogy amennyit most adsz
Annyit kapsz, majd vissza!

rendezvényére a Faluházba.
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
SZENTPÉTERSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.
26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára
a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje:
2017. november 7.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve,
onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
a)
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti
hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről.
b)
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c)
A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minősül.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy
a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül
folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is,
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a
pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott
hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
SZENTPÉTERSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény
keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik a 2018. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt

felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019.
tanévben ténylegesen megkezdik.
2. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje:
2017. november 7.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve,
onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
1.
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2.
A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minősül.

A felhívás nem teljes körű, a részletes felhívás a www.szentpeterszeg.hu oldalon olvasható!
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A SZENTPÉTERSZEG MESEVILÁG ÓVODA HÍREI
Lehullott a falevél,
felkapta az őszi szél,
a bársonyos napsütésben,
vígan táncolt fenn az égen.

Muzsikált néki a szél,
perdült, fordult a levél,
ám amikor este lett,
a földre lesietett.

Belebújt a friss avarba,
mély álomba szenderült,
álmában a holddal táncolt,
s tücsök koma hegedült.

/Hermann Marika: A falevél/

Az elmúlt időszak eseményei a Napraforgó (kis-középső) csoportban
A csoport létszáma: 23 fő
Óvodapedagógusok: Tóthné Gara Márta
Balogh Anikó
Dajka néni: Baloghné Gál Klára

homokoztak,
hintáztak,
motoroztak,
stb.
Sokat
szaladgáltak, és ugyancsak itt zajlott a mindennapi mozgás
is játékosan, amit nagyon megszerettek és a legtöbb
gyermek szívesen részt vesz benne.

Nagy izgalommal és kíváncsisággal kezdtük meg az első
napjainkat az idei nevelési évben. Már nagyon vártuk, hogy
megismerhessük az új gyermekeket, akik a Napraforgó
csoportban kezdik meg, illetve folytatják az óvodás
éveiket. Örömmel és megnyugvással töltött el bennünket,
hogy a csoportjukat ismétlő gyermekek nagyon könnyen
vették az akadályokat. Folyamatosan érkeztek az új
gyermekek is. Volt, aki sírás nélkül maradt ott játszani, de
azért egy kis pityergés is előfordult a nap folyamán. A
vigasztalás könnyen ment, hamar sikerült elterelnünk a
gondolataikat, mesével, énekkel, játékkal. Az udvaron már
nagyon jókat játszottunk, azonban még lefekvéskor
előfordult egy kis elérzékenyülés, ám kis idő után mindenki
álomba szenderült.

Körbejárhatták az óvoda helyiségeit, megismerkedtek az
óvodában dolgozó felnőttekkel és a nevükkel. Minden nap
gyakoroltuk a gyermekek nevét és jelét is. Egyszer már
tettünk egy kis sétát is az óvoda környékén, lementünk a
műfüves pályára. Itt önfeledt játék kezdődött a számukra
hatalmas területen. visszafelé kincseket gyűjtöttünk, főleg
gesztenyét, makkot, bogyókat, faleveleket. Úgy gondoljuk,
hogy a beszoktatás időszaka sok izgalommal, új élménnyel
és örömmel volt fűszerezve a gyermekek és a felnőttek
számára egyaránt.

Természetesen minden a játék körül forgott. Nagyon sokat
játszottunk együtt. Volt, aki igényelte, hogy mindig ott
legyünk vele, aztán ahogy teltek a napok, egyre „távolabb”
merészkedtünk, hagytuk, hogy találják meg egymást,
kibontakozzanak, csak akkor mentünk oda játszani, ha
hívtak. Sokat mondókáztunk, verselgettünk, meséltünk.
Szerencsére a legtöbb időt a szabadban sikerült
eltöltenünk. A gyerekeknek így lehetőségük volt, hogy
megismerkedjenek a kinti játékokkal, csúszdáztak,
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Nagycsoportosok lettünk! Micimackó (nagy-középső) csoport
A csoport létszáma: 20 fő
Óvodapedagógusok: Nagyné Nagy Judit
Kolozsváriné Pálfi Ildikó
Dajka néni: Papp Lajosné
A gyermekek a nyári – szabadabb életből – gyorsan
visszaszoktak a velük egykorú társaikkal közös
életformába. Jó volt látni, hogy a barátok, akik a nyár
folyamán nem találkoztak, ott folytatták a közös játékot,
tevékenységet, ahol abbahagyták. A csoportba újabb
gyermekek is érkeztek. A korcsoportjukat ismétlő
gyerekek hamar beilleszkedtek, feltalálták magukat.

környezettudatos magatartásának a kialakításához. Most
is törekedtünk az óvoda környékének a szebbé, tisztábbá
tételére.
Nagy örömünkre ellátogattak hozzánk a Mézlovagok és a
2017-es év Mézkirálynője is, egy vidám mézes reggelire.
Hangsúlyozták a méz jelentőségét a mindennapjainkban és
különféle finom mézeket kóstolgathattunk. Minden
gyermek még ajándékot is vihetett haza. Köszönjük a
lehetőséget!

Szeptember második felében már programjaink is
elkezdődtek, így ellátogattunk ismét a Derecskei
Gyümölcsösbe, ahol részt vettünk egy élménykert
programon. traktorvontatású almavonaton járhattuk körbe
a kertet, almát szedhettünk, feladatokat oldhattunk meg a
különböző állomásokon, és még egy csemete almafát is
örökbe fogadhattunk, amire büszkén tűztük fel az óvodánk
nevét. Jövőre reméljük már szép fává cseperedik mire
meglátogatjuk.

Talán az egyik legnagyobb élmény az volt a csoport
számára, hogy részt vettünk és műsort adhattunk a
szüreti felvonuláson. A gyerekek csodálkozva figyelték a
lovas rendőröket és lovas kocsikat, és izgatottan vonultak
az első kis táncos műsorukat előadni. A sok készülés
meghozta a gyümölcsét, ugyanis mindenki nagyon ügyesen
szerepelt. A nap végére mindenki kellőképpen elfáradt, de
még máig is emlegetik az élményeket.
A következő időszakban is tervezünk kimozdulásokat,
programokat,
hiszen
úgy
gondoljuk,
minél
több
tapasztalással
hozzájárulunk
ahhoz,
hogy
élményszerűbbek, boldogabbak legyenek a gyermekeink
mindennapjai és bővüljenek ismeretanyagai.

Megünnepeltük Október 4-én az Állatok Világnapját,
belebújtunk az állatok bőrébe és egész nap játszottunk,
vetélkedtünk, végül Noé bárkájára is felszálltunk.
Évek óta részt veszünk a „Te szedd!” hulladékgyűjtési
akcióban, amivel nagyban hozzájárulunk a gyermekek

Kolozsváriné Pálfi Ildikó
óvodavezető
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Elkezdődött a 2017/2018-as tanév
Újra elérkezett az ősz, becsengettek az iskolában, ismét
gyermekzsivaj zengi be az udvart. Elkezdődött a 2017/2018as tanév.
 Tanévnyitó ünnepségünket idén is szeptember 1-jén
8 órától tartottuk az iskola tornatermében, ahol a negyedik
osztályosok kedves műsorral, virágcsokorral fogadták
iskolánk legújabb tanulóit, az elsősöket. A műsort Gazsóné
Cser Irma tanító néni tanította be, aki az első osztályosok
osztályfőnöke lett. Az ünnepség után került sor a tankönyvek
kiosztására.
 A következő hetekben beindultak a szakköreink.
Lehetőség van idén is néptánc szakkörre, rajz szakkörre,
színjátszó szakkörre, énekkarra és sportkörre járni.
 Szeptember 12-én lehetőségünk nyílt ellátogatni
Debrecenbe, ahol a Déri Múzeum által szervezett
múzeumpedagógiai órán részt venni. A téma az ókori
Egyiptom és a múmiák világa címet viselte. A gyerekek
végignézhették az Egyiptomról szóló érdekes, interaktív
kiállítást, majd egy külön teremben kézműveskedhettek. A
programon iskolánk minden osztálya részt vehetett.

látogatására is lehetőségünk nyílik még az idei évben. A
honfoglalás témája és az 1956-os forradalom és
szabadságharc témája kerül feldolgozásra ezeken a
múzeumpedagógiai órákon.

 Tanulóink részt vesznek a Bozsik Intézményi
Programban. A labdarúgó mérkőzések őszi fordulói
októberben lezajlottak a műfüves pályán, ahol a péterszegi
gyerekek berettyóújfalui, hencidai és esztári csapatokkal
mérkőztek meg.

 Szeptember 15-én bekapcsolódtunk a TeSzedd!
szemétszedő akcióba, melynek alkalmával végigjártuk a
falut, és szemetet szedtünk a gyerekekkel. A jó időben a
gyerekek szívesen tisztították meg a falut az utcai
hulladéktól.
 Névadók, Fekete Borbála születéséről emlékeztünk
meg a község temetőjében az idelátogató vendégekkel együtt
szeptember 21-én. Borika néni pályatársai, rokonai, volt
tanítványai emlékeztek meg róla sírja mellett. Iskolánk
néhány tanulója is részt vett a megemlékezésen, Szilágyi
Amanda 8. osztályos tanuló szavalattal tisztelgett Borika néni
emléke előtt.
 Az aradi vértanúkra emlékeztünk október 6-án az
iskolánk nagytermében. A méltó műsort a 6. osztály adta elő
az iskola diákjainak és pedagógusainak. Korabeli képekkel,
versekkel elevenítettük fel az aradi hősök alakját.
 Idén is több tanórán kívüli lehetőség várja a
tanulókat. Szeptember 26-án és november 9-én
úszásoktatáson vehetnek részt az 5. és 6. osztályos gyerekek
Berettyóújfaluban. Tavasszal még két alkalmat vehetnek
majd igénybe tanulóink.
 A berettyóújfalui Bihari Múzeum szervezett óráinak

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepére
emlékműsort adott a 8. osztály az iskola tornatermében, majd
az önkormányzat falán elhelyezett emléktáblánál tartottak
koszorúzást.
Kissné Balogh Krisztina
pedagógus
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Szüreti mulatság Szentjobbon és Szentpéterszegen
Testvértelepülésünkön, Szentjobbon szeptember 30-án
tartották a szüreti felvonulást, melyre szokás szerint a
Péterszegi Rozmaring Néptánccsoport is meghívást kapott. A
tánccsoportot elkísérték a szülők is, egyrészt segítettek a
gyerekek öltöztetésében, másrészt ők is részesei lehettek
ennek a vidám eseménynek.

táncolnak a fiatalok, van óvodás csoportjuk, általános
iskolások csoportja és a nagyok, akik már középiskolások
vagy nagyobbak. Vendég volt még a gáborjáni
Hagyományőrző Citerazenekar is, ők is végigkísérték a
menetet, énekeltek és zenéltek a lakosságnak a szentjobbi
Hagyományőrző Népdalkörrel egyetemben.

Gyönyörű időben, igazi őszi napsütésben kezdődött a
program. Legelőször a református templomban vettünk részt
az istentiszteleten. Ebéd után pedig kezdődött a felvonulás, a
táncosok mind szekerekre szálltak és számos helyen táncolva
hívogattak az esti bálba. Szentjobbon három csoportban is

Minden megállónál szeretettel, terített asztallal fogadták a
táncosokat, süteménnyel, üdítővel, szőlővel kínálták a
gyerekeket. Este pedig a vacsora után bál kezdődött, de
sajnos arra mi már nem maradtunk, indulni kellett hazafelé.

Szentpéterszeg
Egy héttel később, október 7-én Szentpéterszegen is
megrendeztük a szüreti felvonulást, melyre meghívtuk a
szentjobbi néptánccsoportot, a népdalkört is és természetesen
a Szentpéterszegi Mesevilág Óvoda kis táncosait is.
A Faluháztól indult a menet a Főtérig, ahol legelőször a kis
ovisok mutatták be lakodalmas táncukat nagy sikert aratva.
Volt ott kis menyasszony, vőlegény, pap, s járták a csárdást
az apró lábak. Köszönjük szépen a felkészítő óvónőknek a
színvonalas előadást!
/folytatás a következő oldalon/
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Sándor állított össze, és a néptánccsoport vezetők, Pénzes
László, Harasztosiné Kéri Edit és Pénzes Lászlóné tanított be.
Köszönjük szépen munkájukat!
A lovas szekerek és a városnéző kisvonat is megtelt, amivel a
falu további bemutatóhelyeire vonultak a táncosok, ott is
bemutatván a produkciókat.
Legnagyobb
meglepetésünkre
a
Berettyóújfalui
Rendőrkapitányságnak és Ökrös Attila körzeti megbízottnak
köszönhetően lovas rendőrök is csatlakoztak hozzánk, ők
vezették a menetet végig a faluban. Köszönjük szépen!
Közben meghívott vendégeink még az utolsó pillantásokat
vetették a falu portáira, mivel este a bál előtt még sor került a
Takaros porta faluszépítő verseny és a Legszebb
konyhakertek ünnepélyes eredményhirdetésére is. A napot
egy nagyon jól sikerült fergeteges bállal zártuk.
Köszönjük szépen mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a
nap sikeréhez, az önkormányzatnak, a főző csapatnak, a
Faluház dolgozóinak, az óvoda konyha dolgozóinak és a
számos önkéntesnek.
Vadászné Balogh Mária
Faluház vezető

Ezután a Szentjobbi Hagyományőrző Népdalkör dalcsokra
következett, akik stílusosan szürettel kapcsolatos nótákat
énekeltek a nagyszámú közönségnek.
A szentjobbi néptánccsoport „nagyjai” következtek gyönyörű
magyaros ruháikban, akiknek a táncát nagy tapssal köszönték
meg. Befejezésül a házigazdák, a Péterszegi Rozmaring
Néptánccsoport mutatta be koreográfiáját, melyet Markovics

Legszebb konyhakertek

Fekete Borbálára emlékeztünk

Mini kategória:
I. hely: Kocsis Vince és Kocsis Vincéné Kossuth u.

Szeptember 27-én Fekete Borbála festőművész, tanár
halálának 25. évfordulója alkalmából megemlékezés volt a
temetőben. A megemlékezés virágait helyezték el a
hajdúszoboszlói Fekete Borbála Alapítvány részéről Tatár
Éva alapító és munkatársai, az önkormányzat, a Baráti Kör, a
művésznőről elnevezett általános iskola pedagógusai és
tanulói, családtagjai és tisztelői. Az elhunyt emlékére
imádságot mondott Tóth József lelkipásztor.

Normál 1000 m2 feletti kategória:
I. hely: Demeter Mihály Somogyi u.
Normál 500 m2 alatti kategória:
I. hely: Nagy Sándor és Nagy Sándorné Somogyi u.
Normál 500 m2 alatti kategória:
II. hely: Nagy Zoltán és Nagy Zoltánné Kossuth u.
Közösségi kert kategória:
I. hely: Szentpéterszegi Református Egyház

Takaros Porta
Legvirágosabb porta:
Szabó Sándor és Szabó Sándorné Dózsa u.
Legszebben parkosított porta: Bocska Andrásné Klapka u.
Összhatásában legszebben érvényesülő porta:
Furka Irma József Attila u.
Különdíj: Gazsó Vince és Gazsó Vincéné Dózsa u.
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Nyugdíjas Klubunk életéből
A nyugdíjas klubunk nyáron csak
havi egy alkalommal gyűlik össze a
Faluházban, ilyenkor ünnepeljük meg
a névnapokat, születésnapokat. Ezen
a nyáron két tagunk: Vadász Vincéné
Margit és a klubvezetőnk, Nagy
Vincéné Erzsike is betöltötte a 80.
évet, ezen alkalomból köszöntöttük
őket, kívánván továbbra is minden
jót, sok boldogságot, jó egészséget.

Klubvezetőnket a következő verssel
köszöntöttük:
Születésnapodra
Születésnapodon csak úgy
megjelentünk,
Hosszú útról jőve, hogy Téged
köszöntsünk.
Hála Teremtőnknek a nyolcvan
évedért,
Munkás küzdelmekért és a sok
sikerért.

Adjon az Úr Neked erőt, egészséget,
Családod körében meghitt
békességet.
Adjon továbbra is boldog, szép
életet,
Hogy még tudj gyűjteni örök
emlékeket.
Isten éltessen sokáig!

Összetartó erőd felülmúlhatatlan,
Lényed szeretete bölcs és olthatatlan.
Minek szaporítanám továbbra is a
szót,
Jó szívvel köszöntünk, s kívánunk
minden jót.

Honismereti kirándulás
Szeptember 9-én egy
honismereti
kiránduláson vettünk
részt a Baráti Kör
tagjaival együtt. Az
úti cél Bodaszőlő és
Hajdúböszörmény
volt.
Legelőször a Zeleméri
templomromot
tekintettük
meg
Bodaszőlő határában,
majd a művelődési
háznál már szálltunk
is be egy szekérbe,
mely
a
szőlőskertekhez
és
Bodaszőlő
látnivalóihoz vitt el
bennünket.
Leírhatatlanul jól szórakoztunk a homokos úton, mely végig
az erdőben, a fák között vezetett. Elhaladtunk a vadaskert

mellett, ahol őzek és vaddisznók legeltek, majd odaértünk a
Baltazár-kastélyhoz.
Ezt a nagyon szép kastélyt az idén nyáron állították helyre és
mostantól látogatható. Egykor Baltazár Dezső református
püspök rezidenciája volt, nagy angolparkkal körülvéve az
erdő közepén. A kastély mostani gazdája, Barabás János és
felesége nagyon kedvesen fogadtak, és végigvezettek a
szépen berendezett kastélyban.
Következő úti célunk Hajdúböszörmény volt, ahol legelőször
a főtér látnivalóit csodáltuk meg, a szép szökőkutat, a
szobrokat, a templomot és körben a szép épületeket.
Ellátogattunk a fürdő melletti térre is, ahol a Bezermeni
vigasságok c. fesztivál zajlott, megkóstoltuk a rekordként
elkészült „jóasszony ragu tanyasi csirkéből” nevű ételt és jól
szórakoztunk a fesztivál kínálta látnivalók megtekintésével.
Köszönjük a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatását
a honismereti kirándulás megvalósításához.
/Vné/
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Vöröskeresztes kirándulás Füzérre
2017. szeptember 2-án, szombaton a helyi Vöröskereszt
autóbuszos kirándulást szervezett a vöröskeresztes tagok és a
lakosság részére. Az úti cél a Füzéri vár és a Füzérradványi

nyolc termét nyitották meg a látogatók előtt, melyeket
vezetéssel lehet látogatni. A földszinti termekben a főúri
világ hangulatát élhettük át, megcsodáltuk az egykori
könyvtárszobát, a grófi szalont, a hálószobát, az ebédlőt és a
márványmedencés fürdőszobát. Történelmi érdekesség az a
hatalmas íróasztal, melyen Károlyi Sándor kuruc tábornok
aláírta a Rákóczi szabadságharcot lezáró szatmári békét
1711-ben. Az 1930-as években Károlyi István luxusszállóvá

kastély volt.
A Füzéri vár Magyarország 7 természeti csodájának egyike.
A hatalmas, szabályos hegycsúcson álló vár távolról nézve
hazánk egyik leglátványosabb vára, melyet 2016-ra teljesen
felújítottak és újjáépítettek. Kissé embert próbáló út vezet fel
a bejáratig a hozzánk hasonló alföldi embernek, de megéri
leküzdeni a meredek lépcsőfokok és sziklalépcsők sokaságát,
olyan szép fentről a panoráma és a nagy élmény bejárni a
várat. A csoportot korhű ruhába öltözött idegenvezető várta,
aki élvezetes leírását adta a vár történetének és az ott folyó
életnek. A leglátványosabb a várkápolna volt a szép intarziás
ablakokkal, valamint a koronaőrző terem a hatalmas
vasládákkal, hiszen mint megtudtuk, a mohácsi csatát
követően egy évig itt őrizték a magyar koronát. Az egész
délelőttöt eltöltöttük, mire bejártuk a vár minden zegzugát, és
gyönyörködtünk a csodaszép kilátásban, körbe-körben csupa
hegyvonulat, dombhajlat, erdők.

alakíttatta, s itt fogadta az akkori magyar felső tízezer tagjait.
A 140 hektáros park több száz éves faóriásairól híres, láttunk
250-300 éves tölgyeket, gyertyánokat, de a legnépszerűbb fa
az 1721-ben ültetett, gigantikus Rákóczi platán a
kastélyparkban csordogáló patak mellett. Közvetlenül
mellette egy másik impozáns platánt is láthatunk. Ezek a
különleges fák, az ország legnagyobb példányai közé
tartoznak. A XIX-XX. században változatos összetételű
fenyőcsoportokkal ültették be a kastélykert külső részeit, és a
teraszos franciakert is ekkor épült, ahonnan csodálatos kilátás
nyílik a parkra.

Tartalmas, szép kirándulás volt, sok látnivalóval. Hazafelé
Délután a Zemplén egyik legszebb kastélyát, az erdők által jövet még megálltunk Tokajban, mindenki megkóstolhatta a
körülölelt,
neoreneszánsz-romantikus
stílusban épült finom tokaji borokat, majd hazafelé vettük az irányt.
füzérradványi Károlyi-kastélyt látogattuk meg. A ’90-es évek
Balogh Gyuláné
óta felújítás alatt áll a kastély, mely a második világháború
vöröskeresztes
titkár
után tüdőszanatóriumként funkcionált. Jelenleg a kastély
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

9

PÉTERSZEGI KÖRKÉP

VISSZATEKINTŐ

2017. október

megtanultak mintát tervezni, így akár otthon is folytathatják a
gyöngyszövés mesterségét. Nagyon élvezetes volt a tábor,
minden gyermek kifejezte azt a kívánságát, hogy remélik,
jövőre is lesz alkalmuk gyöngyözni.
Köszönjük a Megyei Önkormányzat támogatását!

Konyári Arató Fesztivál

Főzőtanfolyam gyerekeknek

Július 8-án Konyáron tartották a Kárpát-medencei
aratókalákák kézi aratóversenyét, melyen két szentpéterszegi
csapat is részt vett.
Már kora reggel, 6 órakor gyülekeztek a csapatok a konyári
művelődési ház udvarán, ahonnan fogatokkal indult a menet a
határba. 18 csapat nevezett be a versenyre, köztük több
erdélyi, parciumi és vajdasági csapat is, akik már évek óta
vesznek részt ezen a rendezvényen.
A parasztreggeli, vagyis a szalonnasütés után kötélverés,
kaszakalapálás következett, majd rajtszóra az egyformán
kimért területek kaszálása, aratása. Embert próbáló munka
volt ez még így, kisebb területen is, ugyancsak megizzadtak a
melegben az aratóink: Harasztosi Sándor, Vadász Jenő,
Szabó Gyuláné, valamint a második csapat: Nagy Sándor,
Nagy Sándorné és Nagy Károly.
A fáradságnak meg is lett a jutalma, a délutáni
eredményhirdetésen különdíjas lett a péterszegi csapat.
Gratulálunk!

Tavaly olyan nagy sikere volt a Faluház gyerekeknek szóló
főzőtanfolyamának, hogy az idén is megszerveztük.
Augusztus elején egy hétig kuktáskodtak a gyerekek, sokféle
konyhatechnikai fogást megtanultak, minden nap reggelit és
egy menüt készítettünk el. Az elkészült ételeket azonnal le is
meózták, vagyis elfogyasztották, de hogy maradjon valami
nyoma, így minden ételreceptet leírtak, hogy a későbbiekben
is el tudják készíteni. Nagyon jó hangulatban telt el ez a hét,
sokat nevettünk, sokat tanultunk. Reméljük jövőre is lesznek
kis kukták, akik meg akarnak tanulni főzni.

TeSzedd!
Idén szeptember 15-17. között zajlott a TeSzedd –
Önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció, melyre
településünk is benevezett. 15-én délelőtt az óvodások, az
általános iskolások és önkéntesek részvételével megtisztultak
a falu közterületei. Reggel még úgy látszott, hogy eső mossa
el a programot, de délelőttre kisütött a nap, semmi akadálya
nem volt a hulladékgyűjtésnek. A pedagógusok és óvónők
irányításával az előre kijelölt területeket lelkesen járták be a
gyerekek, valamint a Faluház önkéntesei. Az akció keretében
10 zsák szemetet szedtek össze. Köszönjük mindenki
részvételét!

Gyöngytábor

Nyári alkotótábort szervezett a Faluház július 24-től egy hétig
az általános iskolás gyermekek számára. A központi téma a
gyöngy és a gyöngyszövés, gyöngyékszerek készítése volt.
Papp Katalin debreceni pedagógus volt a tábor szakmai
vezetője, munkáját több önkéntes segítette. A tábor ideje alatt
a gyerekek nagyon sokat dolgoztak, mindenki, még a
legkisebbek is több gyöngykarkötőt szőttek, a nagyobbak
nyakékeket is készítettek, valamint sok kis gyöngyállatkát.
Megtanulták hogyan kell felvetni a gyöngyszövő kereteket,
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A Borsi Káposztafesztiválon
Tizenegyedik alkalommal rendezték meg Borson a
Káposztafesztivált, mely az egyik legnagyobb ünnep a
településen. Idén meghívást kapott a Baráti Kör is. Az
esemény főzőverseny is egyben, emellett pedig pontozzák a
csapat megjelenését, (valamilyen humoros egyenruha az
előírás), számít a díszítés és előre megadott szavak
beiktatásával humoros bemutatkozást kell készíteni.
Csapatunk bajor ruhába öltözött, és a feldíszített
káposztafejekkel egy humoros táncot adott elő, mellyel
elnyertük a legkülönlegesebb és leghumorosabb uniformis
díját. Nagyon hangulatos fesztivál volt, kézművesek,
termelők árulták portékáikat, a színpadon pedig egész nap
színvonalas műsor ment, melynek csúcspontja Oszvald
Marika és operett társulatának előadása volt.

Akikre büszkék vagyunk
Október 7-én az IFBB Fitbalance Nemzetközi Testépítő És
Fitnesz Kupán Budapesten Tóth Dániel a 182 cm-es Mens
Physique kategóriában I. helyezést ért el, illetve a Mens
Physique Junior kategóriában a 3. helyezett lett.

vizet köt meg a szervezetünkben. Egy ilyen diéta nagyon
megviseli az embert fizikálisan és mentálisan is, de ha teljes
odaadással csinálja az ember magát ezt a sportot és ezt az
életmódot, akkor ez sem lesz akadály.
Amikor nem versenyre készülsz, akkor mennyiben
más a táplálkozásod, a napi edzésed?
- Versenyszezonon kívül én sem tartózkodok a finom
falatoktól, tulajdonképpen mindent megeszek, amit
megkívánok, viszont arra próbálok odafigyelni, hogy a
főétkezéseim által meglegyen az a meghatározott
mennyiségű fehérje és szénhidrátbevitel, ami kell az
izomtömeg növeléséhez. Verseny felkészülés közben heti 5
edzésem volt, jelenleg a tömegnövelésem időszakában ez 3,
illetve 4 edzésre csökkent, mivel ilyenkor nagyobb
hangsúlyt kell fektetnünk a megfelelő regenerálódási időre
is.
- Indítottál egy saját csatornát is, melyen sok hasznos
tanácsot, információt, még recepteket is adsz azoknak, akik
edzeni akarnak. Mi adta az ötletet ehhez?
- Az internetes csatornáimhoz tulajdonképpen a sport
iránti „szerelem” adta a késztetést, nekem ez egyben
kikapcsolódás is, illetve szeretek segíteni azoknak az
embereknek, akik szintén el akarják ezt kezdeni, de nem
tudják, hogy mégis hogyan vágjanak ebbe bele. A jövőben,
ahogy időm engedi mindenképpen fejleszteni akarom az
internetes csatornáim, és köszönöm azoknak az embereknek
a visszajelzését és a támogatását, akik jelen vannak az
oldalaimon.
- Milyen pályára készülsz és mik a terveid a testépítéssel
kapcsolatban?
- Jelenleg hivatásosként dolgozom egy rendvédelmi
szervnél, de mellette ugyanúgy foglalkozok a testépítéssel is.
Idei évben már nem tervezek versenyezni, a jövő szezonban
viszont szeretnék indulni országos, illetve világbajnokságon
is, a Nemzetközi Testépítő És Fitnesz szövetség által,
aminek az idei évben lettem tagja. A mostani versenyemen
kaptam a szövetség elnökétől egy megkeresést, hogy
szeretné, ha a jövő évi szezonban tudnának engem indítani a
világbajnokságon és akár külföldi versenyeken is. Ezeket a
lehetőségeket mindenképpen ki fogom használni.
- Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánunk!

- Kedves Dani, gratulálunk a teljesítményedhez és az elért
I. ill. III. helyezéshez. Mióta és miért kezdtél bele a
testépítésbe?
- Nagyon szépen köszönöm! Magával a testépítéssel kb. 3
éve foglalkozom, és azért kezdtem el, mert nem voltam
megelégedve magammal, a kinézetemmel, nagyon vékony
srác voltam, és ezen akartam változtatni.
- Édesanyádtól hallottam, hogy milyen szigorú speciális
diétát kíván a versenyre való felkészülés. Hogyan zajlik ez?
- Egy testépítőnek a versenyre való felkészülés a
legnehezebb időszak. Az étrendünket nagyon pontosan meg
kell tervezni, illetve be kell tartani, mivel ennek a sportnak a
táplálkozás az alapja.
A mostani versenyemre 10 hetet diétáztam. Ez alatt az idő
alatt kizárólag teljesen tiszta, zsír-, -olaj-, és cukormentes
ételeket fogyasztottam, amiket édesanyám készített el nekem
szinte minden nap, és ezt itt is szeretném neki megköszönni,
nagyon nagy segítség volt számomra. A verseny előtti utolsó
két hétben már szinte semennyi szénhidrátot nem vittem be a
szervezetembe, csak csirkemellet és zöldséget, illetve
tojásfehérjét. Az utolsó héten úgynevezett vízhajtást kell
csinálnunk, hogy az izmok kidolgozottsága és szálkássága
még inkább szembetűnő legyen a színpadon. Ekkor már a só
bevitelünket is szinte a nullára kell csökkenteni, mivel a só

/Vné/
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Anyakönyvi hírek
Köszöntjük őket!
Búcsúzunk tőlük
Mocan Grigore Constantin /1945/
Élt: 72 évet
Solymosi József /1964/
Élt: 52 évet
Diószegi Károly /1947/
Élt: 69 évet

Dési Liána
Szül.: 2017. 05.16.
Szülők: Dési Tamás
Kun Mariann

Pásztor László /1945/
Élt: 72 évet
Bedő József /1959/
Élt: 58 évet
/volt Kossuth u. 27. sz alatti lakos/

Varga Botond
Szül.: 2017.07.04.
Szülők: Varga Balázs
Csizmadia Enikő

Gazsó Vince /1927/
Élt: 89 évet
Szabó Sándor /1964/
Élt: 53 évet
Szabó Vincéné /1928/
Szül.: Karika Julianna
Élt: 89 évet

Megemlékezés
Szabó Gyuláné /1929-2016/
sz.: Tikász Irma
halálának 1. évfordulóján.
„Sosem halványul szívünkben emléked,
Sosem szűnik meg lelkünk gyásza
Érted,
Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
Míg élünk velünk lesz fájó emléked.
Nyugodj csendesen, legyen békés
álmod,
Találj odafönn örök boldogságot.”

Kiss Alíz Lea
Szül.: 2017. 07. 28.
Szülők: Kiss Imre
Fónyad Csilla

Patakfalvi Bence
Szül.: 2017. 07. 29.
Szülők: Patakfalvi Bence
Kun Éva

Fájó szívvel emlékezünk
B. Nagy Sándor
(élt 81 évet)
halálának 3. évfordulójára
szeptember 14-én.
„Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
akik szívből szerettek, nem felednek
Téged.”

Szerető családja
Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az
ORVOSI RENDELŐ
átépítési munkák miatt a volt
Takarékszövetkezet
épületébe
költözött, a Fekete Borbála u. 1. sz.
alá.

Gyászolja családja és rokonai
Szeretettel emlékezünk
Vadász Ferenc /1933-1997/
és felesége
Vadász Ferencné /1939-1997/
Szül.: Duró Ilona
halálának 20. évfordulójára
Családjuk
„Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, évek.”
/Juhász Gyula/

20 éves a néptánccsoport

Góz Zsófia
Szül.: 2017.08. 19.
Szülők: Góz János
Szökőcs Enikő

Megemlékezés
Veress Lajosné
Szül. Szakács Irén /1918 – 1997
halálának 21. évfordulójára
„A jó szülőket feledni nem lehet,
Míg élünk, ide hív a szeretet.”
Emlékeznek gyermekei, 10 unokája
és 7 dédunokája

Használt ruha gyűjtés
November végén ismét szeretnénk
Használt ruha Börzét
tartani, ezért kérjük a lakosságot,
hogy akinek van feleslegessé vált, de
még jó állapotú használt férfi, női és
gyermek ruhaneműje, lábbelije, az
hozza be a Faluházba.

Értesítés

A Péterszegi Rozmaring Néptánccsoport fennállásának 20 éves
évfordulója alkalmából a 2017. 12. 9-én szervezett ünnepségre
szeretettel meghívunk minden volt és jelenlegi
néptáncosunkat. Kérjük, hogy aki részt szeretne venni az
ünnepségen, az jelezze elérhetőségével együtt a Faluházban,
mert csak úgy tudunk meghívót küldeni. A részvétel ingyenes,
de regisztrációhoz kötött. Ezen kívül kérjük, hogy akiknek van
régi fényképe az 1997-98-99-es évekből, az jelezze számunkra,
mert szeretnénk egy fotókiállítást is készíteni.

Értesítjük a lakosságot, hogy a presbitérium döntése alapján
2017. évtől 5.000 Ft-ról 6.000 Ft-ra emelkedett a családos,
2.000 Ft-ról 3.000 Ft-ra pedig az egyedülállók
egyházfenntartói járuléka, a díszharang 2 ezerről 3 ezerre.
Kérjük, hogy aki még nem fizetett, az Vadász Sándor
egyházgondoknál befizetheti támogatását.
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