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Szentpéterszeg község közéleti havilapja
Lupsánné Kovács Eta

Tavaszköszöntő
Ó, barkaág, ó, barkaág,
régóta téged várunk.
Ha ágad-bogad integet,
oly szép veled a kikelet.
Ó, barkaág, ó, barkaág,
a tavaszban sétálunk.
Ó, fűzbokor, ó, fűzbokor,
oly kecses minden ágad!
Földig hajló vesszőiden
puha, borzos barka terem.
Ó, fűzbokor, ó, fűzbokor,
úgy vágytunk már utánad.

Meghívó
Sok szeretettel meghívjuk a lakosságot a 2018. április 14-én tartandó

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

6./ A legfinomabb sós sütemények
7./ A legzamatosabb befőttek, 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
A részletes programot a későbbiekben plakáton hirdetjük.
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VÁLASZTÁS 2018
Áder János köztársasági elnök a 2018. évi országgyűlési
választást 2018. április 8. napjára tűzte ki. Az országgyűlési
képviselők választás szabályait a 2011. évi CCIII. törvény
tartalmazza. A választás egyfordulós, 199 képviselő
megválasztása történik (106 egyéni és 93 listán).

Mozgóurnát kizárólag az kérhet, aki mozgásában egészségi
állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt
gátolt (az egyéb okból benyújtott kérelmet el kell utasítani).
A mozgóurna iránti kérelemnek a szavazás napján, legkésőbb
15.00 óráig kell megérkeznie.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár
személyesen
szavazhat
az
értesítőn
feltüntetett
szavazóhelyiségben.
Szentpéterszeg
településen
a
szavazóhelyiség a Faluház és Könyvtár épületében található,
a Fekete Borbála u. 9. szám alatt. A szavazás napján
lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az
általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön
Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
 Átjelentkezési határidő: 2018. április 6. 16.00 óra.
 Külképviseleti
névjegyzékbe
való
felvétel
határideje: 2018. március 31. 16.00 óra.

Érvényesen
szavazni
bélyegzőlenyomattal
ellátott
szavazólapon a jelölt melletti, illetve a lista fölötti körben
tollal írt x vagy + jellel lehet. Érvénytelen a szavazólap, ha
nincs rajta bélyegzőlenyomat.
Érvénytelen a lebélyegzett szavazólap, ha
 egyetlen körben sincs x vagy + jel,
 több körben is van x vagy + jel,
 kiesett jelölt, illetve lista melletti körben van x vagy
+ jel,
 a választópolgár ceruzát használt.
A választással kapcsolatos további részletes információ a
www.valasztas.hu oldalon megtalálható!

Április 8.-án (vasárnap) szavazni 6.00 órától 19.00 óráig
lehet. A szavazóhelyiségben kizárólag az szavazhat, aki a
szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A szavazás megkezdése előtt a választópolgárnak igazolnia
kell személyazonosságát és személyi azonosítóját vagy
lakcímét, ezért az azok igazolására alkalmas okmányokat
kérem vigyék magukkal!

A Helyi Választási Iroda postacíme:
4123 Hencida Kossuth tér 1.
A Helyi Választási Iroda vezetője:
Dr. Vámosi Margit jegyző
Címe: 4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.
Dr. Vámosi Margit jegyző, HVI Vezető

Köszöntő
Özv. Demeter Józsefnét 90. életévének betöltése alkalmából
köszöntötte 2017. 12. 20-án az önkormányzat részéről Dr.
Karancsi-Vámosi Margit jegyzőasszony, további jó
egészséget és sok boldogságot kívánva Boriska néninek.

Özv. Harasztosi Albertné 2018. február 19-én töltötte a 90.
évet, mely alkalomból az önkormányzat részéről Olajos
Mihály polgármester köszöntötte, további jó egészséget és
sok boldogságot kívánva Rózsika néninek.

Támogassa adójának 1 %-ával civil szervezeteinket!
Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy személyi jövedelem adójának 1 %-át ajánlja fel Szentpéterszeg civil szervezetei részére.
Szentpéterszegiek Baráti Körének Egyesülete
Adószám: 18548293-1-09

Szentpéterszegi Polgárőr Egyesület
Adószám: 18566134-1-09
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A MESEVILÁG ÓVODA HÍREI
idéznek elő a tavaszi hónapok, amikor a gyermekek
iskolaérettségének megállapítására, a beiskolázására kerül
sor. Ha a kisgyermek augusztus 31-ig betölti a 6. életévet és
testileg, lelkileg, értelmileg jól fejlett, szeptemberben már
iskolába mehet. S ezzel kezdődnek az igazi izgalmak.

Minden évben nagy izgalommal készülünk a farsangi bálra,
karneválra. A gyerekek nagyon szeretik ezt a napot, hiszen
ilyenkor eltérünk egy kicsit a megszokott napirendünktől.
Kötetlenebb, szabadabb, az átlagostól nyüzsgőbb és
hangosabb, hiszen mindenki szeretne mihamarabb a régen
várt álarc és jelmez mögé bújni. Már évek óta a Faluház ad
otthont ennek a rendezvényünknek, hiszen ott elegendő hely
van a táncolásra, felvonulásra. A gyermekeket elkísérik a
szülők, nagyszülők, nagyobb testvérek, rokonok, hogy együtt
űzzük el a telet, mókával, kacagással, tánccal.

Minden szülőben él a szorongás, milyen lesz az iskola,
hogyan állja meg a gyermekük a helyét az új körülmények
között. A gyermek számára is nagy pillanat az, amikor
iskolába lép. Ezzel befejeződik egy életszakasz, és
megkezdődik a tanulás, az életre való felkészülés, a
mindennapi életben való eligazodáshoz szükséges
kompetenciák elsajátítása. Sorsdöntő pillanat ez, és nem
mindegy milyen élményeket raktároz el a hatéves kisgyermek
erről az időszakról. Mi próbáljuk minél jobban
megkönnyíteni az átmenetet a két intézménytípus között.
Rendszeresen részt veszünk iskolanyitogató programokon,
tanórákon, különböző versenyeken a település és a környék
általános iskoláiban is. Ebből az indíttatásból neveztünk be
március 07-én Berettyóújfaluban a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában megrendezésre kerülő Népdal és
Mesemondó versenyre, ahol a következő eredményeink
születtek:

Nagyon ötletes jelmezek születtek a szülők keze munkája
által. A nagycsoportos gyerekek, a szülők és óvónénik
meglepetés tánccal készültek, amely nagy sikert aratott az
idén is. Izgatottan várták a tombolasorsolást is, hiszen soksok meglepetés talált gazdára. Természetesen a frissen sült
farsangi szalagos fánk sem maradhatott el. Végül Romwalter
Éva gyermekműsora zárta a hangulatos délelőttöt.
Köszönjük a szülőknek, hogy a belépőjegyek és a tombola
vásárlásával támogatták óvodánkat!
Minden évben izgalmakat, várakozással teli hangulatot
Mesemondás: Fehér Béla II. hely, Góz Viktória III. hely,
Szilágyi Gergő Különdíj
Népdal: Kiss Blanka és Nagy Nóra II. hely
Büszkék vagyunk rá, hogy a mi kis óvodánk is ilyen szép
eredményeket tudott elérni a versenyen. Az elkövetkezendő
időszakban is többféle megmérettetésben lesz részünk,
igyekszünk minden lehetőséget megragadni, és bemutatni
tehetséges gyermekeinket a környező óvodákban és
iskolákban.
Kolozsváriné Pálfi Ildikó óvodavezető
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Hurka- és Kolbásztöltő Fesztivál Szentpéterszegen
A téli falusi hagyományok közé tartozik a disznóölés. Még
10-20 évvel ezelőtt is szinte minden falusi háznál tartottak
disznót, és minden jó gazda értette a feldolgozás mesterségét.
Ma már a legtöbb házból kikoptak a jószágok, a fiataloknak
nincs módjuk megtanulni a hurka- és kolbásztöltés fortélyait.

enni, annak sem kellett csalódnia, délre pedig elkészültek a
hagyományos disznótoros fogások: orjaleves, toroskáposzta,
sült pecsenye, melyeket kóstolójegy vásárlásával meg lehetett
kóstolni.
A zsűri elnöke immár évek óta Mile József olimpiai
mesterszakács, segítőtársa Jäger Istvánné séf. A jóféle
házipálinkák, fogópálinkák készítői is versenyeztek, melynek
zsűri elnöke Szalay Csaba, Váncsod polgármestere volt.

A Hurka- és Kolbásztöltő Fesztivál egyik célja pontosan az,
hogy a hagyományok megőrzése mellett továbbadja ezt a
tudást a fiatalok számára.

A szórakozni vágyókat színes programok várták a
nagyteremben, több helyi kötődésű énekes is fellépett, voltak
népi táncosok, modern táncosok, nótaénekesek, popslágerek,
és a nagy közönséget vonzó sztárvendégek: Márió a
harmónikás és Postás Józsi.

2018. február 10-én 22 csapat indult a versenyen, köztük több
olyan baráti társaság is, melynek tagjai kifejezetten fiatalok
voltak, ill. olyan családok is beneveztek, melyekben az összes
generáció képviselte magát. A jó hangulatú versenyen idős és
fiatal
egyaránt
bemutatta
tudását,
elleshették
a
mesterfogásokat és a fűszerezés titkát egymástól.

A rendezvényen nagyon sok önkéntes dolgozott több napon
keresztül a fesztivál sikeréért, akiknek ezúton is köszönjük a
munkájukat!
/Vné/

Amíg a csapatok versenyeztek, addig a Baráti Kör önkéntesei
finom disznótoros étkek elkészítésével foglalkoztak, így aki
egy jó hurkát, kolbászt, vagy hagymás vért szeretett volna
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A Hurka- és Kolbásztöltő Fesztivál verseny eredményei
Különdíj:
Szentpéterszegi Sportegyesület

Hurka kategória:
I. Bihar Termálliget
II. Privát csapat
III. Kémer

Vándorserlegdíj: Békéscsaba
Fogópálinka verseny eredménye:

Különdíj: Régi csibészek

I. Lévai Sándor – birspálinka
II. Molnár József – őszibarack pálinka
III. Puskás Gábor – szilvapálinka

Kolbász kategória:
I. Békéscsaba
II. Bihar Termálliget
III. Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Különdíj: Nagy László – sütőtök pálinka
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Kitüntetés Illés Tóth Józsefnek, községünk nyugdíjas jegyzőjének
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2017. november 22-én Létavértesen a HajdúBihar Megye Napján Illés Tóth József nyugdíjas jegyzőnk

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme" „Hajdú-Bihar Megye
Közigazgatásáért”
kitüntetést vehette át Pajna Zoltántól, a Megyei Közgyűlés elnökétől.
A méltatásban kiemelték, hogy Illés Tóth József a Bihari kistérség településeinek
közéleti és társadalmi életének jobbítása érdekében végzett, több mint három évtizedes
példamutató munkásságával, társadalmi megbízatásai kimagasló színvonalú
teljesítésével, közéleti tevékenységével jelentősen hozzájárult Bihar és Hajdú-Bihar megye fejlődéséhez, fejlesztéséhez.
A kitüntetéshez szívből gratulálunk és a további nyugdíjas évekhez jó egészséget kívánunk!
/szerk./

Egyetemes Imahét 2018
voltak, hálát adunk ezért Istennek.
Igehirdetők érkeztek Beregböszörményből, Váncsodról,
Biharkeresztesről, Szentjobbról és Kémerről. Nagy
érdeklődéssel vártuk a szentjobbi küldöttséget, mivel új
lelkészházaspár szolgál a gyülekezetben. Gyerekek is
érkeztek, akik bemutatták furulyázási tudásukat. Az időjárás
eléggé zord volt egész héten, különösen pénteken, amikor a
kémeri delegáció érkezett. Aggódással kísértük útjukat, s
hálát adunk, hogy szerencsésen hazaértek.
Ebben az évben a záróalkalmat gyülekezetünk rendezte.
Nagy örömmel és lelkesedéssel készültünk erre az
eseményre.
Nagyon
sok
felajánlás
érkezett
a
szeretetvendégség lebonyolításához. Ezúton is köszönjük az
adományozók segítségét. A vasárnapi záró Istentiszteleten
részt vettek a berettyóújfalui, gáborjáni, váncsodi, szentjobbi,
kémeri és helyi gyülekezeti tagok, valamint a Szentjobbon
vendégeskedő holland testvérek. Sajnos a létszám a
tervezettnél kevesebb lett, sokan lebetegedtek és nem tudtak
eljönni.

Ebben az évben gyülekezetünk február 26 és március 04-e
közötti héten tartotta az egyetemes imaheti alkalmakat.
Az imahét anyagát a Karibi-térségi Keresztények állították
össze. A rendezvények központi igéje „Jobbod, Uram, dicső
az erőtől (2 Móz. 15,6) volt. Az anyag összeállítói ezzel azt
szeretnék hangsúlyozni, hogy Isten ereje mindennél nagyobb.

Összeségében a hétköznapi alkalmak és a záró Istentisztelet
is jól sikerült. Bízom abban, hogy az igehirdetők által
útmutatást kaptunk és a közös alkalmak erősítették hitünket
és összetartozásunkat.
Vadász Sándor
gondnok

Hétfőtől péntekig minden nap más és más igei magyarázatot
hallgattunk meg. Érdekes volt, hogy az első és második
napon ugyanaz az igevers volt a téma: a jövevények
befogadásáról szólt az irgalmas szamaritánus példája alapján.
Nagy volt az érdeklődés minden napon „telt házas”
rendezvények
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"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése
során?
Nem tudja kihez forduljon, kinek mondhatja el?
Úgy tűnik nincs remény, hogy bárki igazságot szolgáltasson?
Alapítványunk 1994 óta foglalkozik pszichiátriai jogsértések
feltárásával, az igazság kinyomozásával és a jogsértő
személyek felelősségre vonásával.

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési
rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Vegye fel velünk a kapcsolatot! Lehet tenni valamit!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

Minden információt bizalmasan kezelünk!"

Tatár Éva:
Miben áll a nagy titok?
Régen szeretnék elmesélni egy történetet, amelyik
két nagyszerű emberről szól.
A történet kezdetén egyikük fiatal tanárnő, Fekete
Borbálának hívják, az egri főiskola elvégzése után visszatért
a faluba, ahol született, és átvette az iskolában özvegy
édesanyja helyét a katedrán, aki betegsége miatt rokkant
nyugdíjba kényszerül. Így a mamával és a szintén velük élő
enyhén szellemi fogyatékos nénivel, maradhattak a szolgálati
lakásban. (A nénit még abban az időben fogadták be, amikor
a reformárus parókián éltek és négy gyerek ült a templom
első sorában vasárnap délelőtt, amikor az édesapjuk prédikált.
Borika, édesanyja halála után sem vált meg a nénitől. Míg élt
vigyázott rá.) A pályakezdés után elkövetkező közel húsz
évben a fiatal tanárnő Szentpéterszegen a tanítványai
pallérozásában találta meg életének az értelmét, és épp úgy,
mint lelkész édesapja ő is a „falu lelkiismerete, világító
lámpása lett” írta később művészetének egyik méltatója.
Szinte kulturális központ lett a lakásuk, ahol irodalomra,
rajzra, a szépre, a jóra, de példaadással főként emberségre
tanította kisdiákjait.
A történet másik szereplője egy falubeli fiúgyerek,
akit joggal nevezhetünk rosszcsontnak, saját bevallása szerint
sem ismerte a kötöttségeket, és tanárai csak nehezen tudták
fegyelmezni. Sokkal jobban szeretett játszani, focizni, a
lányokat, vagy a házi állatokat megkergetni, mint csendben
ülni és figyelni a tanteremben.
Történt egyszer, hogy Borika néni félrehívta az
udvaron ezt az épp a visítozó lányok hajfonatával bíbelődő
legényt, valamit mondott neki, talán azt, hogy ez nem szép
dolog, talán azt, hogy délután várja a rajz szakkörben. Mert
délután Tornyi Lajos, így hívták az ifjú embert ott volt a
szakköri foglalkozáson. Rajzlapot és festéket kapott, és
negyedóra sem kellett, már a nyelvét is kidugta a nagy
igyekezetében, úgy égett az alkotás lázába. Hogy mit
mondott akkor neki a tanárnő nem tudja, már nem emlékszik
rá. Kár, mert „ebben áll a nagy titok” (idézet a Szerelmes
Shakespeare című filmből), hiszen ettől kezdve minta diákká

vált a fiú. Ott volt minden szakköri foglalkozáson, országos
gyermekrajzpályázatokról hozott haza különböző díjakat.
Nem, nem lett belőle festőművész, de becsületes, emberséges
felnőtté vált, akit a falu lakossága tanácselnökké is
megválasztott. (Már nem ő a község vezetője, de a jelenlegi
polgármesternek is tanára, osztályfőnöke volt Fekete Borbála,
és máig nem tud meghatódás nélkül beszélni róla.)
Történt egyszer, hogy a már Hajdúszoboszlón élő
rajztanár festőművész önálló kiállítást rendezett és elvitte a
képeit a szülőfalujába is. Akkor a tanácselnökkel az élen ez a
közösség valami olyasmit tett, ami példa értékű, talán még
példa nélkül való is: megvették a kiállítás valamennyi
festményét, grafikáját. Vásároltak a faluháznak, a
községházának, Fekete Borbála képek vannak az óvodában,
iskolában, idősek otthonában, és ott vannak egykori
tanítványok szobáinak falán. Jelenleg ott van a legnagyobb
gyűjtemény képeiből. Azóta már az általános iskola és a fő
utca is a nevét viseli, itt Hajdúszoboszlón pedig alapítványt
hoztunk létre, hogy a nagyszerű pedagógust, és alkotó
művészt megmutassuk, emlékét megőrizzük, de elsősorban
az emberségét akartuk tovább vinni, tovább örökíteni.
Legutóbb ősszel találkoztam Tornyi Lajossal, ő is ott
volt Fekete Borbála sírjánál, halálának huszonötödik
évfordulóján tartott megemlékezésen. „A jósághoz, kell az
emléked”, írtuk az alapítvány nevében a koszorú szalagjára.
Miért éppen így szóltunk hozzá, miért éppen ez
fogalmazódott meg bennünk az évfordulón? „Ebben áll a
nagy titok!” Nem rohantunk el Szentpéterszegről azon a
délután, a faluházban leültünk egy kis beszélgetésre. Teázás
közben egyszer csak elővette a telefonját Tornyi Lajos és egy
ritka őszi színben, ezüstben pompázó hatalmas fa fotóját
mutatta. „Meg kellett állnom az autóval, olyan szép volt az út
mentén ez a fa. Le kellett fényképeznem”- mondta, majd
résnyire becsukta a szemét –„ így is megnéztem, ahogy
Borika néni tanította. Amit igazán látni akarok, azt azóta is
így nézem meg.”
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Töltött dagadó húsvétra
/liszt és kenyérmentes/
hagymás sonkával, a zöldfűszerekkel, a tojássárgájával,
sózzuk, borsozzuk. A tojásfehérjét közepesen kemény habbá
verjük egy csipet sóval, és óvatosan a masszához keverjük.
A dagadót kívül, belül sózzuk, borsozzuk. Megtöltjük,
bevarjuk, libazsírral kikent tepsire fektetjük és 200 C fokra
előmelegített sütőben – forgatás nélkül – 20 perc alatt
megpirítjuk a felületét. Mellédobjuk a fokhagymát és
felöntötjük a fehérborral.
Ekkor 160 C fokra csökkentjük a hőt és másfél órán át
pároljuk a húst fólia alatt.
Végül levesszük róla a fóliát és 200 C fokon 15 perc alatt
szép pirosra sütjük.
Deszkára szedjük, fóliával nem szorosan betakarjuk és
elkészítjük a köretet, a pecsenyeleves kukoricát. A tepsiben
visszamaradt pecsenyelevet szűrőn keresztül serpenyőbe
csorgatjuk, és ebben pároljuk meg körülbelül 5 perc alatt a
lecsöpögtetett csemegekukoricát.

Hozzávalók:
1 kg felszúrt sovány dagadó
1 evőkanál libazsír – disznózsír is jó
4 nagy gerezd fokhagyma
2 dl száraz fehérbor
só, frissen őrölt bors

Amikor 20 perce pihent már a dagadó, akkor levesszük róla a
fóliát, felszeleteljük és tálaljuk.
Jó étvágyat!

4 közepes tojás keményre főzve
1 tojás szétválasztva
6-8 dkg főtt-füstölt sonka vagy tarja, vagy csülök, éppen, ami
fő húsvétkor
2-3 zöldhagyma apróra összevágva
3 dkg vaj
1 evőkanál aprított snidling
1 evőkanál aprított petrezselyemzöld
só, bors
2 – normál - doboz csemegekukorica
A vajon megdinszteljük a zöldhagymát és az apróra vágott
sonkát. A tojásokat finomra lereszeljük, elkeverjük a

Megemlékezések
Fájó szívvel emlékezünk

Veress Lajos

Fájó szívvel emlékezünk

/1905-1971/
halálára február 28-án

id. Vadász Sándor

„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. „

Szerető családja

Emlékezünk

1933-2015

Olajos Sándor

halálának 3. évfordulójára

/1947-2006/

„Elcsitult a szív,
mely értünk dobogott,
megpihent a kéz,
mely értünk dolgozott.
Dolgoztam volna,
de már nem lehetett,
a halál elszólított tőletek.

Szerető felesége és családja
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halálának
12. évfordulójára
Felesége, lánya, fia és
családjaik
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Anyakönyvi hírek
Köszöntjük őt!

Búcsúzunk tőlük
B. Nagy Sándorné /1937/

Nagy Sándorné /1942/

Szül.: Dudás Irma Margit
Élt: 80 évet

Szül.: Nagy Zsófia
Élt: 76 évet

Bedő Gézáné /1930/

Kovács Imre /1935/

Szül.: Farkas Ida
Élt: 87 évet

Élt: 82 évet

Burzuk Maja Ilona

„ Jó Édesapát, jó édesanyát elfeledni nem lehet,
Míg élünk ide húz a szeretet nem feledünk el,
Míg dobog a szívünk s örökké-örökké rátok emlékezünk.”

Id. Nagy Zsigmond

Szül.: 2018. 01.11
Szülők: Burzuk Sándor
Szabó Edina

Nagy Zsigmondné
szül: Vadász Zsófia
1913-2001
17. évfordulójára

1910-1988
30. évfordulójára

Szerető családja
„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.”

Fájó szívvel emlékezünk

ifj. Kun Tibor (1979-2012)
halálának 6. évfordulójára
január 25-én.

Fájó szívvel emlékezünk

Megemlékezés

Kun Albert

Borsodi Gyuláné /1926-2015/

halálának 4. évfordulójára

Szül.: Oláh Gizella
halálának 3. évfordulójára

„ 4 éve már, hogy a temető utjait járjuk,
Megnyugvást lelkünkben még ma sem
találunk.
Sírod előtt állunk, talán te is látod
Körülötted van ma is szerető családod
Eljöttünk újra tisztelni Téged,
s szívünkben őrizzük örökké emléked.”

Fájó szívvel emlékezünk
halálának 20. évfordulójára
március 31-én
„ Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon,
Köszönni, búcsúzni nem volt alkalom.
Az idő nem gyógyítja sebeinket,
Mert te igazán szerettél bennünket.
Egy célod volt: a családért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni.”

Fájó szívvel emlékeznek rá:
Szerető lánya és családja

Szerető családod

Bánatos szülei és gyerekei

Szabó János (1957-1998)

„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.”

„Várjuk míg élünk őt,
hátha egyszer ott áll,
az ajtónk előtt.
Aztán a valóság ránk szakad
lelkünk tovább fáj a kín alatt.

„Soha nem szűnik lelkünk gyásza érted,
Soha nem halványul szívünkben emléked.
Tudjuk, hogy téged pótolni nem lehet,
Örökké őrizzük drága emlékedet.

Mészáros László

Aranyi Sándor József

1946-1985
halálának 33. évfordulójára

1972-2017
halálának 1. évfordulójára

Szerető családja

Szerető családja

Szerető családja

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Helyhiány miatt eladó egy tömör fenyő francia bioágy, egy
nappali sarokülő, egy kihúzhatós bio rekamé /német/, 2 db
heverő, egy dohányzóasztal, egy íróasztal, 1 db nagyüzemi
varrógép.
Érd.: Tel: 06-30/ 456 9120

A Nagydisznósháton – 65 aranykorona, kb. 2,5 hektár termőföld eladó.
Érd: 06-30/ 399 1378

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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