Péterszegi
Körkép

2017. XVI. évf. 6. sz.

Szentpéterszeg község közéleti havilapja

20 éves a Péterszegi Rozmaring Néptánccsoport

December 9-én tartotta jubileumi rendezvényét néptánccsoportunk a Faluházban. A rendezvényre meghívtuk az alapító
tagokat, a volt kultúrházvezetőket, volt és jelenlegi táncosainkat, támogatóinkat, segítőinket, akik húsz éven keresztül
mellettünk voltak, segítették, támogatták munkánkat. A jelentőségteljes eseményre sokan érkeztek a meghívottak közül,
melynek nagyon örültünk. Jó volt találkozni az alapító tagokkal, az akkori „32 lelkes ifjúból” azóta már családapává és
családanyává lett fiatalokkal. Húsz esztendő nagy idő, azóta egy generáció nőtt fel és ma már a volt táncosaink gyermekei is itt
táncolnak.
/folytatás a 2. oldalon/

Minden kedves olvasónknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés,
Boldog Új Évet kívánunk!
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2017. december

De az igazi siker számunkra, ami ennél is fontosabb, hogy a
két évtized alatt összeforrt közösséget formált a népzene
ereje, húsz év alatt sok-sok szentpéterszegi gyereket, fiatalt
nevelt csoportunk a néptánc szeretetére, a magyar
hagyományaink ápolására.
A visszatekintést követően az est táncházzal folytatódott,
ahol mindenki táncra perdült a hajdúsági, szatmári és
mezőségi zenére. Szép emlékekkel, közös élményekkel
töltődtünk fel ezen a nosztalgikus és jó hangulatú napon. Jó
volt újból találkozni és együtt lenni a csoporttagokkal,
közösen ünnepelni.
A mostani néptáncos gyerekekkel, az „új generációval”
újabb táncokat tanulunk, folytatjuk a hagyományokat, újabb
tájegység néphagyományaival ismerkedünk, készülünk a
fellépésekre, gyakoroljuk a korábbi táncokat, és a jövő évi
szüreti felvonulásra már készülnek a tervek, hogy mely
táncanyagot, táncdialektust dolgozzuk fel.

A néptánccsoport húsz éves megalakulása óta sok-sok
rendezvényen, fellépésen vett részt, melyről a video
felvételek és dvd-k is tanúskodtak, ugyanis a
visszaemlékezést az archív felvételek megtekintésével
kezdtük. Régi történetek, elfeledett közös emlékek, a szüreti
felvonulások történései idéződtek fel ezen a délutánon.

A tánccsoport tagjai nevében, a csoportvezetők nevében
mérhetetlen köszönetünket és tiszteletünket fejezzük ki
mindazoknak
a
személyeknek,
intézményeknek,
szervezeteknek, támogatóknak, segítőknek, szülőknek,
ismerősöknek, a falu lakosainak, akik 20 éven keresztül
támogatták,
segítették
munkánkat,
bíztatták
néptánccsoportunkat.
A csoportvezetők

A csoport sikertörténetét a lejátszott videofelvételek mellett a
sok-sok kiállított fotó mennyisége és sokszínűsége
bizonyította a legjobban, valamint az elért eredmények, a
bronz és a háromszoros ezüst minősítés és számos fellépés
határon innen és túl.
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ÓVODAI HÍREK

Az év utolsó hónapjai, napjai rendkívül mozgalmasan teltek
óvodánkban. Kollegáimmal továbbképzéseken vettünk részt
az Óvodai esélyteremtő, intézményfejlesztési programban. A
folyamatos tanulás nagyon fontos számunkra. Az új
ismeretanyag elsajátításával hisszük, hogy a munkánkban is
megjelenik a megújulás, amely a szakmánk alapját képezi.

-

-

-

2017. december

izgalmát, szépségét megteremteni a szülőkkel
együttműködve. Az ünnepi készülődés mind a két
csoportban külön került megrendezésre. A szülők a
gyerekekkel közösen készíthettek különböző
karácsonyi díszeket, valamint idén sem maradhatott
el a mézeskalács sütés sem. Ezzel a közös délelőttel
szerettük volna megszépíteni az ünnep varázsát.

November 10.-én a Micimackó csoportos gyerekek
hagyományainkhoz
híven
részt
vettek
a
településünkön megrendezésre kerülő Idősek
Napján. Gyerekeink örömmel készültek a
szereplésre, fellépésüket nagy tapssal köszönték
meg a jelenlévők.
November hónapban idén is volt fotózás az
óvodánkban, amelyen rengeteg szülő élt a
lehetőséggel, és ez által egy örök emléket kaphatott
gyermekéről.
December 1-én az önkormányzati nyugdíjasokat
köszöntötték
óvodásaink,
és
ajándékkal
kedveskedtek minden vendégnek.
December 4.-én a Faluházban találkozhattak a
gyerekek a Mikulással, de előtte Molnár Orsi zenés,
mozgásos előadását élvezhették.

-

-

- December 12.én
a
Micimackó
csoportos Nagy Nórika
és Fehér Bécike a
Berettyóújfalui József
Attila
Általános
Iskolában
megrendezésre kerülő
„Adventi
versmondó
versenyen„ vettek részt.
A
gyerekek
lelkiismeretesen,
lelkesen készültek a
versenyre,
amelynek
meglett az eredménye,
hiszen Bécike első,
Nórika pedig második helyezést ért el.
A Faluház által megrendezésre kerülő Karácsonyi
vásáron óvodánk is árusította saját készítésű
termékeiket, óvodásaink pedig rövid műsorral
színesítették a vásári hangulatot.
Az óvodánk karácsonyi ünnepségére a gyerekeink
nagy-nagy izgalommal készültek, hiszen szüleiknek,
nagyszüleiknek szerepelhettek. Idén is mind a két
csoportban külön került megrendezésre az ünnepség.
A gyerekek dalokkal, versekkel, tánccal készültek.
A műsor végén jó érzés volt látni, hogy a gyerekek
hozzátartozóit is áthatotta az ünnep hangulata.

Óvodánk 2017.12.27 – től 2018.01.02 –ig

zárva tart!
Utolsó nyitvatartási nap: 2017.12.22 / péntek /
Első nyitvatartási nap: 2118.01.03. / szerda /
„ Az Adventi gyertyák fényében,
Állj meg egy röpke pillanatra,
Legyen egy-egy perc az életedben,
Melyben figyelhetsz szeretteidre, s önmagadra! „

-

A magam és a kollégáim nevében kívánok
mindenkinek Békés, Áldott Ünnepeket és
Boldog Új Esztendőt!

Óvodánkban már hagyomány az év legszebb
ünnepére való közös várakozás, az advent időszaka.
Megpróbáltuk a gyerekeknek az ünnepvárás

Balogh Anikó
óvodapedagógus

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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Egy tanévkezdés mindig izgatottsággal jár. Szeptemberben
legnagyobb izgalommal az elsősök várták az iskolát. Egy
gyönyörű terem várt mindenkit, sok virággal és színes
figurákkal díszítve. Megismerkedtek a tanító nénikkel.
Osztályfőnökük megmutatta nekik, milyen könyvekből
fognak tanulni.
1.Milyen változások történtek iskolánkban az elmúlt tanévhez
képest?
Az előző évekhez képest tanulólétszámunk csökkent. Az
elmúlt tanévben 119 tanulója volt iskolánknak, ebben a
tanévben 103-an tanulnak az Irinyi Károly Általános Iskola
Fekete Borbála Általános Iskolájában.
Az idei évben 8. osztályos tanulóink több segítséget kapnak
pályaválasztásukhoz: pl. a pedagógiai szakszolgálat
pályaorientációs kérdőív kitöltésével segíti őket; a környező
középiskolák nyílt napok rendezvényein is részt vehettek
diákjaink.

4. Milyen programok várnak még diákjainkra?
A 8. osztályosok múzeumpedagógiai órán vesznek részt,
téma: Emlékezzünk II. 1956. eseményei.

2. A Magyar Diákspot Szövetség által szervezett rendezvény
is (termálfürdőzés és futballmérkőzés) gazdagította a tanulók
szabadidős tevékenységét.
3. Milyen versenyzési, fellépési lehetőségek voltak, lesznek?
Programkínálat tekintetében gazdag és színes tanév vár ránk.
A szülőket szeretettel várjuk azokra a hagyományos
rendezvényeinkre, amelyek nyitottak a külső vendégek
számára. Versenyzésre is számos lehetőség kínálkozik,
hiszen hetente érkeznek a különböző versenyfelhívások
intézményünkbe:

2017. 12. 15-én Erzsébet-karácsony pályázat keretében 40 fő
diák utazik el a Fővárosi Nagycirkuszba, ahol a Varázsgömb
c. előadást tekinthetik meg tanulóink.
Ünnepi jókívánság
Advent öröme, a várakozás izgalma az iskolában is áthatja
mindennapjainkat. Szorgalmasan készülnek az iskola tanulói
a karácsonyi ünnepre.
A karácsony éj varázslatát valószínűleg mindnyájan ismerjük.
Bár napjainkra az ajándékozás rendkívül fontos momentuma
lett az ünnepnek, mégis a karácsony éj misztikuma, csodája
nem múlt el. Ez az ünnep, melynek valódi tartalma a
legelevenebben él ma is. Este minden elcsendesedik, a
közlekedés leáll, és ha olyan szerencsénk van, hogy hó is
esik, a csend még teljesebb. Míg advent a reményteli
várakozás ideje, a Szenteste maga a megvalósult és
beteljesedett csoda, a Megváltó születésének napja. A zord
téli időjárás is képes olyan meleg és szeretetteljes légkört
varázsolni, melyet az év egyetlen napján sem élünk át.
Karácsonykor mindenki kedvesebb és elnézőbb másokkal
szemben.

November 24-én Nagykerekiben mesemondó-versenyen
mérték össze tudásukat diákjaink (alsó tagozatból Lakatos
Attila, és Gyöngyösi Renátó, felső tagozatból Major Kincső
és Nagy Emília).
November 28-án Berekböszörményben versenyeztek 8.
osztályosaink Harasztosi Balázs, Lányi László és Ökrösi
Attila, ahol a Luther Márton és kora témában 8. helyezést
értek el.
Kossuth Zsuzsanna emlékversenyen Nagy Kristóf és Zsiga
Zsombor vett részt.

A következő sorokkal kívánok az iskola dolgozóinak,
tanulóinak, polgármester úrnak, jegyző asszonynak
Szentpéterszeg Község Önkormányzatának, minden
községbeli felnőttnek és gyermeknek szeretetteljes, békés
karácsonyt! Kívánok az új évben a közös munkához
mindenkinek kitartást, örömöt a munkában, tanulásban és
jókedvet a mindennapokban!
Keresztesi Anikó mb.igazgató

November 10-én köszöntöttük az idősek napja alkalmából a
település nyugdíjasait, az iskola részéről a műsort a színjátszó
csoport tagjai adták, kiknek felkészítő tanára Kissné Balogh
Krisztina.
December 1-én köszöntöttük az önkormányzat nyugdíjasait,
Nagy Emília mesét mondott, a 7. osztály pedig dalt énekelt az
ünnepelteknek, felkészítő tanáruk Keresztesi Anikó.
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Idősek Napja
kenyeret, építettek benne hajlékot s neveltek gyerekeket.
Amikor eljött az idő, azt a stafétabotot, amelyet szüleiktől
kaptak, a mi kezünkbe adták.
Jó lenne, ha az év minden napján ugyanilyen figyelem és
szeretet övezné a szép korúakat. Ne szégyelljük a ráncainkat,
hiszen a ránc az a hely, ahol a mosoly lakozik. A mosolygós
arcú idősektől pedig a fiatalok napjai is szebbek lesznek.
Kívánom Önöknek, hogy családtagjaik szeretete aranyozza
be hétköznapjaikat és ünnepeiket, ajándékozzák meg Önöket
vidámsággal, békességgel, figyelmükkel, szeretetükkel.
Kívánok Önöknek jó egészséget, tartalmas, boldog hosszú
nyugdíjas éveket.”
A megjelenteket ezután Olajos
Mihály polgármester úr is nagy
szeretettel
köszöntötte,
valamint Dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő úr is.
Virágcsokorral és egy üveg
itallal
köszöntötte
fel
polgármester úr az idei 50., 55.
és 60. házassági évfordulójukat
ünneplőket, valamint a 90 és
90 éven túli időseket is.
A program ezután az óvodások
műsorával folytatódott, majd az általános iskolások adtak elő
egy humoros jelenetet. Felléptek a Péterszegi Rozmaring
Néptánccsoport tagjai, végül pedig a Sanzon zenekar
szórakoztatta ebéd közben a vendégeket. A napot
tombolasorsolás zárta.

November 10-én tartottuk községünkben az Idősek napját a
Faluházban.
Balogh Gyuláné volt Idősek Klubja vezető köszöntő soraiból
idézünk: „Ebből az alkalomból köszöntök minden kedves
megjelent nyugdíjas embert, akik hosszú élet munkáját,
tapasztalatait tudják maguk mögött.
Hagyományok, tapasztalat, bölcsesség sokat idézett szavak,
mikor az idős emberekről, szüleinkről, nagyszüleinkről
beszélünk.
Egy hasonlattal élve mondhatnám azt is, hogy ők azok, akik
előttünk járnak a nagy országúton, azon az úton, amelyen
apáink, nagyapáink, dédapáink és őseink jártak a világ
kezdete óta. Tőlük tanultuk meg a nyelvet, amellyel szót
értünk egymással. Kemény munkával kerestek benne
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Adventi készülődés
A gyerekek imádnak mézeskalácsot sütni. Ez tény. December
2-án kedvükre süthettek a Faluházban az Adventi készülődés
c. családi napunkon, meg is kóstolgatták az elkészült
műveket.
Ezen kívül örökzöldekből is készíthettek díszeket. Legtöbben
a manapság oly felkapott és divatos grincsfát készítették el,
kisebb-nagyobb szülői segítséggel. Kellemes délelőttöt
töltöttünk el.
Köszönjük a Szentpéterszegiek Baráti Körének támogatását!
/Vné/

Mikulásváró Orsival
December 4-én izgatottan érkeztek az óvodások és az
alsótagozatos gyerekek a Faluházba, hiszen a Mikulással
készültek találkozni.
Orsi, az énekes manó vidám dalokkal készítette föl a
gyerekeket az élményre, s a műsor végén valóban el is jött
hozzánk a Mikulás, sőt még gitározott és énekelt is nekünk.
A Mikulás is meglepetésben részesült, ugyanis az óvónénik
egy kis énekkel kedveskedtek neki. Minden gyermek
elégedetten, egy kis édességgel mehetett haza a műsor végén.
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„Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind
addig, amíg odaérvén, megálla a hely fölött, ahol a gyermek vala. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel
örvendezének. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek neki; és
kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez
vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájokba.”
(Mt 2, 9-12)
És mivel álomban megintettek… más úton térének vissza
hazájukba. Isten Heródesnek nem jelentette ki magát, mert
Heródes nem várta Jézust. A keleti bölcsek megintettek, és
ezért Istennek engedelmeskedtek. A mennyei intelemnek
fogadtak szót. Isten Jézusban eljött a világra, hogy minket
életet adó, mennyei szavával örök életre Magához
hazahívjon. Mi minden tartja vissza az embert Isten
országától! Mi az Ő hívására induljunk el az örök haza felé!
A keleti bölcsek a hit és remény útján jöttek és „más úton”: a
szeretet és öröm útján mentek haza. Boldogok, mert
szívükben magukkal vitték Jézust. Mi is más úton megyünk
hazafelé, mert a Krisztussal való találkozás más útra, életre
kötelez.

Szeretett Testvéreim!

Az Ő gondviselésével, oltalmával haladunk országa felé. Mi
is vigyük szívünkben, életünkben magunkkal Jézust. Vigyük
az ünnepet, az istentiszteletet, Jézust a hétköznapokba.
Legyen a szeretet ünnepévé az egész élet, hogy ne csak itt és
most legyen békesség, ajándék, öröm, szeretetközösség,
hanem a hétköznapokban is. Ez a más út a Jézus útja. A
szeretetnek ez az útja ne múljék el az ünnepnapokkal! Jézus
azért jött, hogy megtaláljon, hogy megváltson, és az örök
karácsonyban részesítsen. Ezután Vele és mindnyájan együtt
menjünk mennyei hazánkba, Isten országába! Ámen.

A keleti bölcsek jövetelének célja: hogy imádják a
megszületett Urat, hogy tisztességet tegyenek, hódoljanak
Jézusnak. Leborulnak: elismerik maguk felett, Uruknak
fogadják. Felismerik benne a világ Megváltóját, a Királyok
Királyát. Olyan imádattal borulnak le, amely hódolat csak
Istent illeti. Több ez, mint alázatos köszöntés. Ez Isten
lélekben és igazságban való imádata.
Az Atya miért indított minket Jézushoz? Hogy együtt
imádkozzunk, énekeljünk, hálát adjunk, adakozzunk. Ez a
gyülekezet feladata. Mindig az imádat alázatával közeledjünk
Hozzá. És ha megtaláltuk az Üdvözítőt, hálát adunk-e neki és
az Atyának? Odaadjuk-e, amink van: szívünket, hogy új
szívet adjon; életünket, hogy örök életet adjon? A keleti
bölcsek kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki:
aranyat, tömjént, és mirhát. Az arany akkor is ma is nemcsak
a gazdagságot, de a munkát, az erőfeszítést, mások
megsegítését jelentette és jelenti. A jó illatú tömjén az
imádkozásra, az istentisztelet rendszeres gyakorlására
figyelmeztet. A mirha: balzsam és gyógyír. De halotti
kenetnek is használták. A bölcsek a mirhával tisztességüket
és hálájukat fejezték ki a megváltó Jézusnak. A mirha minket
a bűnbánatra, az óember megöldöklésére és megtérítésére
figyelmeztet.

Ünnepi alkalmaink:
-

-

Mi bűnbánattal, imádsággal és szeretetszolgálattal kell
hódoljunk Jézus Krisztusnak, mert Isten nemcsak imánkat
akarja igazzá tenni, hanem magunkat, hogy méltók legyünk
az örök életre, Szentháromság örök imádatára. Nem
Jézusnak, hanem nekünk van szükségünk Reá. Amit Neki
szánunk, adjuk „kicsinyeinek”: a szegényeknek, az
irgalmasságra szorulóknak és másoknak. Adjuk Jézus
szeretetét, békéjét, megbocsátását, az újjászületett élet
örömét. Továbbá mi, magyar reformátusok, ajándékozunk
Jézusnak engedelmességet, egy akaratot, egységet, hogy Ő
helyébe megmaradást, megtartatást adjon. Isten mindenek
felett Jézust, a legdrágább ajándékát adja, hogy Vele és Általa
– kegyelemből, hit által – örök életünk legyen.

-

December 22-én Pénteken 10 órára érkezik
gyülekezetünkbe a Vizsolyi vándor Biblia, amit
istentisztelet keretében veszünk át a Berettyóújfalui
gyülekezettől.
December 24-én Vasárnap délelőtt, 9:30- tól Advent IV.
vasárnapi istentisztelet
December 24-én Vasárnap délután, 15:30-tól Szentesti
Istentisztelet hittanos gyermekeink műsorával
December 25-én Karácsony I. napi 9:30-tól,
Úrvacsorás ünnepi istentisztelet
December 26-án Karácsony II. napi 9:30-tól, - Ünnepi
istentisztelet
December 31. Vasárnap 9:30-tól Óévi hálaadó ünnepi
Istentisztelet
2018. Január 1-jén 9:30-tól Újévi ünnepi istentisztelet

Isten iránti hálaadással köszönjük meg szeretett
testvéreinknek és mindazoknak, akik fenntartói járulékukkal,
adományaikkal hozzájárultak egyházközségünk zavartalan
működéséhez. Tisztelettel kérjük továbbá azokat, akik még
nem rendezték egyházfenntartói járulékukat legyenek
szívesek mihamarabb befizetni.
Községünk minden lakosának, kedves szeretteiknek
Istentől békességben, hitben, reménységben, örömökben
és szeretetben gazdagon megáldott karácsonyi ünnepeket
és boldog újesztendőt kívánok.
Tóth József lp.
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KÖZÉRDEKŰ HÍREK

2017. december

Anyakönyvi hírek
Köszöntjük őket!
Búcsúzunk tőlük
Vass Józsefné /1938/
Szül.: Szepesi Róza
Élt: 78 évet

Harasztosi Dezső /1952/
Élt: 64 évet

Mészáros Anna

Ékes Sándor /1944/
Élt: 73 évet

Megemlékezés
id. Mos Imre /19402011 okt. 25./
halálának 6
évfordulójára
„Elhagytad a házat,
amit úgy szerettél.
Itt hagytál mindent,
amiért küzdöttél.
Most már nélküled jön el a tél,
a nyár, az ősz, a tavasz.
De bármilyen szép is lehet,
nélküled már nem lesz ugyanaz.
Fájó szívemben ott élsz örökre,
áldott lelked nyugodjon békében.”

Örökké gyászoló feleséged.
Megemlékezés
Szabó Vince /1935-1982/
halálának 35. évfordulójára
„Lelked békére talált,
S te már a mennyekből
Vigyázol Ránk!
Soha nem felejtünk,
Szívünkben szeretünk,
S örökkön-örökké
Rád emlékezünk.”

Szerető családja
Fájó szívvel
emlékezünk
id. Tóth Sándor
/1919-1977/
halálának 40.
évfordulójára
„Telnek, múlnak az évek,
Soha nem feledünk téged.”

Tóth Dávid

Szül.: 2017. 05. 28.
Szülők: Mészáros Balázs
Dr. Mészáros Róza

Kovács Lilla

Szül.: 2017. 10.20.
Szülők: Tóth Attila
Tasnádi Orsolya

Fájó szívvel emlékezünk
Szabó Gyula (1921-2014)
halálának 4. évfordulója alkalmából
„Telhetnek hónapok,
múlhatnak évek
akik szívből szeretnek
nem felednek téged.”

Szerető családja
Solymosi Józsefné /1942-1991/
/szül. Bodnár Róza/
Fájó szívvel emlékezünk
december 24 én
halálának 26. évfordulójára
„Nem vársz minket szerető szíveddel
Nem ölel már minket dolgos két kezed.
De az asztalon egy szál gyertya csak
Érted ég,
Szívünkben az emlék csak Érted él.”

A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk
Kovács Imréné /1925-2007/
szül: Ékes Róza
halálának 10. évfordulójára és
Kovács Imre /1948-1993//
halálának 24. évfordulójára
„Előttem van az arcod, a tekinteted,
Látom, ahogy kinyújtod felém a kezed.
Szelíd szemedben a szeretet fénylett
S oly jó volt mindig látni téged,
Hogy becsülettel felneveltél bennünket, a
te érdemed,
Tudom, volt érte nagyon sok küzdelmed.
Édesanya voltál ki sokat tett értünk,
szívünkbe örökké élsz, sose feledünk.”

Szül.: 2017. 10. 26.
Szülők: Kovács József
Szántó Nikolett

Fájó szívvel emlékezünk
Kovács József /1962-2011/
halálának 6. évfordulójára
„Megpihen a dolgos jó apai szív,
Áldás és hála övezi e sírt,
Szerető férj voltál, drága édesapa,
Bánatos családodnak most
az őrangyala.”

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk
Berek Jenő
halálának 4. évfordulójára
/nov. 30-án/
„Elszállt az életed egyetlen perc alatt,
Számunkra csak a könny, a bánat, és a
fájdalom maradt./ Lelked elszállt, mint
hópehely a fényben,/ Ragyog Reánk szép
fényes csillag képében./ Nélküled már
semmi sem olyan, mint régen,
Örökké fájó sebet hagytál mindannyiunk
szívében./Nélküled üres, szomorú a
házunk,/Még most sem hisszük el, hogy
hiába várunk,/Tudjuk, hogy nem jössz, de
olyan jó várni,
Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Meghalt egy lélek – aki élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni
imádott,/Míg közöttünk voltál mi nagyon
szerettünk,
Hiányzol nagyon, soha sem felejtünk.
Számunkra Te soha nem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Könnyes az út, mely a sírodhoz vezet,
a Jó Isten őrködjön pihenésed felett.”

Bánatos szívű, szerető felesége,
gyermekei, unokái és dédunokái

Szerető gyermekei és családjuk

Szerető családja
FELHÍVÁS
Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy az utcákon a járdára és az úttestre kihajló faágakat a közlekedés biztonsága miatt
gallyazzák le. Amennyiben legkésőbb 2018. február 28-ig ez nem történik meg, az önkormányzat saját embereivel végzi el a
munkát.
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