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Szentpéterszeg község közéleti havilapja
Szentpéterszegi Róza
Ezeréves domb
A falunkban sajnos nincsenek nagy hegyek,
domb se, míg nem értünk el ezredéveket.
Az elöljárók hát ezért úgy döntöttek,
domb nélkül élni így tovább már nem lehet.
Kidobolták eme gyors határozatot,
falu határában lesz ezeréves domb.
Összegyűltek este egy megbeszélésre
a falu népével a községteremben.
Talicska és vödör, ki amit hozhatott,
vitte már a földet, amíg fel nem bukott.
Gondot végül csak az az egy okozhatott,
magasba vinni a földet hogyan tudod.
Volt kubikos család elég a faluban,
a tapasztalásuk jól jött a gondokban.
Megmutatták ők, a pallón hogy kell menni,
dombtetőre földet hogyan teríteni.

A domb ma is létezik, a Sportpályán található, ma így néz ki.

Elkészült hát a domb, több mint tíz méter lett,
hirdetve a magyart, ki nem hátrálhat meg.
Meg is ünnepelték az elkészülését,
több nagy edényben az ételt is megfőzték.

Tartalomból
- Önkormányzati hírek…………………………2-3. o.

Hosszú évekig ők mindent itt tartottak,
mint szent jelképüket, óvták a dombjukat.
Unokáiknak volt mit elmesélgetni,
ezeréves dombról regéket tudatni.

- Óvodai hírek…………………………………...4. o.

Sokszor szaladgáltunk, játszottunk mi rajta,
fagyos hóesésben csúszdát megformálva.
Mára összeesett, hiszen alig látszik,
múltnak hagyományát tisztelni nincs már hit.

- Tavaszköszöntő Nap……………………...…7-8. o.

- Iskolai hírek……………………………….…5-6. o.
- Író-olvasó találkozó Sohonyai Edittel ……..…7. o.
- Csigacsináló verseny……………………….….9. o.
- Vöröskeresztes kirándulás…………………….9. o.
- „Erősödik a járás”…………………………...10. o.

Szomorú ez, mégis arra gondolhatok,
hagyomány a szívben talán megmaradott.
Lesznek majd dombok, ha nem is épp ilyenek,
Tisztelik, én tudom, a felmenőjüket.

- Recept Klub……………………………….....11. o.
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2018. május 31. napján ülésezett Szentpéterszeg Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete. Több fontos téma
tárgyalására került sor az ülésen, melyek közül néhányat
ismertetek.

2018. június

maradt összesen 100.883.259.- Ft) miatt következett be, a
készletek állománya pedig 23,36%-kal nőtt.
Összességében a 2017. év, valamint a 2018. év a fentiekből is
érzékelhetően nagyon eredményes időszak a község életében,
az önkormányzat vagyona jelentősen gyarapodott.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló rendelet elfogadásáról döntöttek a képviselők.
Az önkormányzat 2017-ben felhalmozásra összességében
67.505.569.- Ft-ot fordított, mely négyszerese a tavalyi év
felhalmozási kiadásainak. A 2017-ben elkezdődött
beruházások és felújítások nagy része a 2018-as évben
realizálódik. Főbb beruházások: Óvoda konyha felújítás
eszközbeszerzés, Iparterület fejlesztés, Egészségügyi
alapellátás fejlesztés, Idősek Klubja épületenergetikai
korszerűsítése, Videó megfigyelő rendszer bővítés a Műfüves
pályán és a Nép utca 1. szám alatt, fényfűzér, mezőgazdasági
gépek beszerzése.

A Mesevilág Óvoda beszámolt 2017/2018-as nevelési évben
végzett munkáról. A beszámolóból is kitűnik, de a
mindennapokban is tapasztaljuk, hogy az intézményben
kiemelkedő szakmai munkát végeznek a pedagógusok és a
segítőik a vezető irányításával. A gyermekek jól érzik
magukat az óvodában, személyiségük folyamatosan fejlődik,
s ez mutatja igazán az intézményben folyó munka
színvonalát.
Az óvoda nyári zárva-tartása: 2018. július 16.-augusztus 20.
Ebben az évben a háziorvosi ellátásban változás lesz. 2018.
január hónapban Dr. Görgényi Márta háziorvos a GMPÁTIA Bt. képviseletében bejelentette, hogy felmondja az
önkormányzattal kötött feladatellátási szerződést. Időközben
a doktornő kérésére a képviselő–testület hozzájárult a
feladatellátási szerződés 2018. augusztus 31. napjával történő
megszüntetéséhez.

A 2017. évben elkezdődött és megvalósított beruházások,
felújítások következtében az önkormányzat eszközeinek
értéke 2017. december 31-én 856.202.350.- Ft, mely 15,61
%-kal emelkedett az előző évhez képest.
A tárgyi eszközök állománya 722.092.810.- Ft, ez 4,48 %-os
növekedést mutat, melynek oka az új beruházások és
felújítások állományba vétele.

Az alapellátás biztosítása az önkormányzat kötelező feladatai
közé tartozik, ezért szeptember 1. napjától a működtetés az
önkormányzat kötelezettsége.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján
120.735.532.- Ft, mely 210,94 %-kal emelkedett az előző
évhez képest.
Ez a nagymértékű növekedés a pénzeszközök 220,15 %-os
emelkedése (TOP-os pályázatokhoz nyitott alszámlákon

Dr. Vámosi Margit
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hencidai Közös Önkormányzati Hivatal Szentpéterszegi Kirendeltségének 2018.
évi munkarendjében




2018. augusztus 6. napjától 2018. augusztus 17. napjáig, valamint
2018. december 17. napjától 2018 december 28. napjáig terjedő időszakban

igazgatási szünet
lesz a köztisztviselőket megillető szabadság kiadásának lehetővé tétele érdekében.
A jegyző az igazgatási szünet tartama alatt csökkentett létszámmal gondoskodik – ügyeleti rendszerben – a Képviselő-testület
döntéseinek végrehajtásáról, az anyakönyvi igazgatási feladatok ellátásáról, a pénzügyi zárások, jelentések elvégzéséről és az
egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátásáról, valamint arról, hogy a lakossági ügyfélszolgálattal kapcsolatos
területeken – figyelemmel a Kormány rendeletben foglalt ajánlására- a feladatellátás folyamatos legyen.

A megjelölt időszakokban tehát a polgármesteri hivatalban ügyeletet tartunk kizárólag a fenti
ügyek intézésére!
Dr. Vámosi Margit jegyző
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

2

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

PÉTERSZEGI KÖRKÉP

2018. június

2018.06.15.
Projekt megvalósítója: Szentpéterszeg Községi Önkormányzata
Projekt címe: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Szentpéterszeg településen”
PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGÚJULT AZ ORVOSI RENDELŐ ÉS A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT SZENTPÉTERSZEGEN
Szentpéterszeg Községi Önkormányzat „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Szentpéterszeg településen” című, TOP-4.1.1-15HB1-2016-00007 azonosító számú pályázata támogatást nyert.
Megvalósítása: 2017.06.01.-2018.07.10.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. Az Orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének bővítési,
átalakítási munkálatain túl a háziorvos és a védőnő részére orvostechnikai és számítástechnikai eszközök, berendezések
beszerzése valósult meg, összesen 40 millió forint európai uniós támogatás segítségével. A szolgáltatások bővítésével lehetővé
vált olyan egészségügyi ellátás helyi, települési szintű elérése, mely miatt ez idáig utazni kellett a település lakóinak. Új
eszközök kerülnek használatba, például a méhnyakrák szűréshez szükséges készülék. Az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat
épületének hivatalos műszaki átadás-átvételi eljárása 2018. 04. 11-én sikeresen befejeződött, rendeltetésszerű és biztonságos
használatra alkalmas. Az építési hatóság használatba vételi engedély kiadásával hozzájárult ahhoz, hogy a háziorvosi
szolgáltatás és védőnői szolgálat megkezdhesse a felújított épületben az új és korszerű eszközökkel, a magas fokú ellátás
biztosítását.
További információ kérhető:
Olajos Mihály polgármester
Elérhetőségek:
Telefonszám: +36/54/416-911
E-mail cím: szentpeterszeghivatal@korosmenti.hu

Hirdetmény
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. január 1-jét
megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően
létesített fúrott kutakra az építtetőknek (tulajdonosnak)

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági
határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon
van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a
háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését
szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó
vízilétesítmény
létesítéséhez,
üzemeltetéséhez,
fennmaradásához és megszüntetéséhez;
3
c) az 500 m /év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag
háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz
elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez,
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem
teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi
igazgatóság hatáskörében tartozik a fennmaradási
engedélyezési eljárás.
A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a
tervező mérnöki jogosultságot igazoló igazolásokat!!!! A
kutak engedélyeztetési eljárása ugyan díjmentes, a
tervdokumentáció készíttetésének költsége a létesítőkre
hárul!!!!
Dr. Vámosi Margit sk. jegyző

fennmaradási engedélyt kell kérniük
2018. december 31 – ig.
A 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet tartalmazza, hogy
mikor kell a jegyzőtől a fennmaradási engedélyt kérni, illetve
mikor jár el a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóság.
Olyan
kút
létesítéséhez,
üzemeltetéséhez,
fennmaradásáshoz és megszüntetéséhez a jegyzőtől kell
engedélyt kérni, amely a következő feltételeket együttesen
teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló
kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve
előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai
védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet
3
igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m /év
vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű
vízkészlet felhasználásával üzemel,
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által kiírt „Hímzett kötény, kiscsizma” elnevezésű óvodai
néptáncversenyre. Az idén sem volt másként, részt vettünk a
versenyen, ahol az ügyes táncos lábú gyerekeink
ezüstminősítést kaptak! Gratulálunk nekik!
 Május első vasárnapján az édesanyákat, nagymamákat
köszöntöttük! Mind a két csoport meglepte az édesanyákat
egy-egy kis zenés, verses, táncos produkcióval.
 Nem maradhat ki a sorból a gyermeknap sem. Volt
aznap minden, ami egy kicsi gyereket boldoggá tehet: vidám
reggeli torna, csillámtetkó, gofri sütés, kötélhúzás,
sorverseny, és a nap megkoronázásaként kisvonatozás.
Elmondhatjuk, hogy egy nagyon jól sikerült, vidám nappal
gazdagodhatott gyermek és felnőtt egyaránt.

T. Horváth Ede: Mit kívánjak nyárra?
Homokvárhoz – kupacot,
Horgászoknak – kukacot,
Hegymászóknak – nagy hegyet,
Hűs fagyihoz – friss jeget,
Folyópartra – fát, nagyot
Vakációt – száz napot!!!!!
Végre eljött a várva várt nyár! Az óvodánkban is véget ért
egy nevelési év, amelyben volt munka, móka, kacagás!
Nagyon sok program, fellépés van a hátunk mögött.
 Az idén tavasszal is megrendeztük a vers és mesemondó
délelőttünket, ahol nem csak a nagycsoportosok kápráztatták
el a zsűrit, és a vendégeket a szebbnél szebb mesékkel és
versekkel, hanem a bátor és nagyon ügyes kiscsoportosok is
 El lehet mondani, hogy már hagyomány az óvodánkban,
hogy minden évben benevezünk a Hortobágyi Nemzeti park

Elballagtak a kis óvodásaink, elbúcsúztak az óvodától.
Kilencen ballagtak el, kilenc kis fiókát engedtünk ki a
fészekből, kívánjuk nekik, hogy tanuljanak meg repülni,
szárnyalni! Szívből gratulálunk, és nagyon sok sikert
kívánunk az iskolás évekhez!
A tanév során nagyon sok új és érdekes élménnyel
gazdagodhattak a gyerekek, amit, felsorolni is nehéz lenne.
Nagyon sok segítséget kaptunk a szülőktől, melyet ezúton is
szeretnénk megköszönni!
A nyári szünetben mindenkinek nagyon jó pihenést és
kikapcsolódást kívánnak a Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda
dolgozói.
NYÁRI ZÁRÁS:

2018. július 16. – augusztus 20-ig
(utolsó óvodai nap-2018. július 13. – péntek)
(első óvodai nap – 2018. augusztus 21. – kedd)
Nagyné Nagy Judit
óvodapedagógus

Felső sor: Kiss Blanka, Szilágyi Gergő, Nagy Nóra, Fehér Béla,
Alsó sor: Bényei Tamás, Góz Viktória, Pákozdi László, Nagy Bence, Barczi Ramóna
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Irinyi Károly Ált. Isk. és AMI Fekete Borbála Ált. Iskolája - Szentpéterszeg
Az iskola bekapcsolódott az EFOP 3.1.7 „Esélyteremtés a
köznevelésben” pályázatba, melynek keretében pszichológus
és gyógypedagógus segíti a pedagógusok munkáját. A HBMi Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztőpedagógust és
gyógytestnevelőt biztosít számunkra a tanulók speciális
fejlesztésére, valamint fejlesztő pedagógus segíti tanácsaival
a tehetségszűrés során alkalmasnak tartott diákokat. Az SNI
diákok egyéni fejlesztéséhez az intézményen belülről érkezik
hozzánk heti rendszerességgel gyógypedagógus.

múzeumpedagógiai foglalkozáson voltak Berettyóújfaluban a
8. és 5. osztályosok.
 Természettudomány témájában központi mérésre
kijelölésre került iskolánk 6. osztálya, melyek keretében
érdekes és izgalmas feladatokkal találkoztak a tanulók.
 A már említett EFOP pályázaton belül börtönlátogatáson
vehettek részt a 7-8. osztályosaink.
 A Teleház adott helyet játszóházi tevékenységeknek az 12. osztályosainknak.

 Az idei évben nagy hangsúlyt kapott a pályaorientáció
segítése: több iskola érkezett hozzánk megismertetni az
általuk oktatott szakmákat. Projekt hét keretében
foglalkoztunk
azzal,
hogy
minél
több
szakmát
megismertessünk a diákokkal (5-8. osztály).
A pénzgazdálkodással ismerkedhettek tanulóink a pénzügyi
hét projekten belül, valamint a digitális témahéten
foglalkoztunk a közösségi oldalak hasznával és veszélyeivel.

 A Faluház szervezésében író-olvasó találkozón Sohonyai
Edit ma is élő és alkotó íróval ismerkedhettek meg a
gyerekek.
 Gyermeknapot szervezett az EFOP pályázaton belül
Kissné Balogh Krisztina és Mándokiné Varga Zsuzsanna
kolléganő.
 Számos versenyre juttattuk el diákjainkat, ahol szép
eredményeket értek el:
- „Magyarok Mózese” történelmi vetélkedő: V. helyezés,
felkészítő tanárok: (Kissné Balogh Krisztina)

Digitális témahét: Üveghegyen túl – mesefeldolgozás
 Hagyományainkhoz híven műsorral emlékeztünk meg a
Magyar Kultúra Napjáról, mely Kissné Balogh Krisztina
tanárnő segítségével valósult meg. A rendezvényre
meghívtuk az óvodásokat is. A témához kapcsolódóan a
felsősök számára játékos vetélkedőt is szerveztünk.
 Hagyományosan megrendezésre került
mulatság Mercs Györgyné szervezésében.

a

Szülőföldem Biharország verseny résztvevői 6. 7. és 8. osztály
tanulói
- „Szülőföldem Biharország” 7-8. osztály: I. helyezés,
6. osztály:
III. helyezés, (Mercs Györgyné)
3-4. osztály: nem ért el helyezést, (Vadászné Farkas Éva)

Farsangi

Szülőföldem Biharország 4. o.
- Versmondó-verseny (Gáborján): I. hely Rézműves Alex
(Szabó Irén)
- Versmondó-verseny (Nagyrábé): Lakatos Attila, Szilágyi
Angyalka, és Makula Jázmin képviselte iskolánkat.

 Több éve lehetőséget kapunk a Berettyóújfalui Tankerületi Központtól, hogy az 5-6. osztályos tanulóink
úszásoktatásban vegyenek részt ősszel és tavasszal, továbbá
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 Kisiskolák Diákolimpiájának megyei fordulóján Ökrösi
Attila I. helyezést ért el, s ezzel bejutott az országos
döntőbe, amely 2018. 06. 20-án lesz Szombathelyen.

 Az idei évben is megrendeztük a MÖBIUSZ matematika
versenyt:
Felkészítő tanár:
2. o. Puskás Barnabás
I. hely
Gazsóné Cser Irma
4. o. Rézműves Csaba
III. hely Veress Sándorné
6. o. Kerekes Orsolya
III. hely 6-8. osztályosokat:
7. o. Gyöngyösi MercédeszII. hely Mercs Györgyné
8. o. Ökrösi Attila
III. hely

 A Virágozz és Prosperálj Alapítvány Légy szorgalmas! c.
országos pályázatán a 6. e osztály Kissné Balogh Krisztina
felkészítésével elnyerte a „Legjobbak a jók között”
kitüntető címet, melyet Budapesten vehettek át a diákok.
 A pedagógusaink továbbképzéseken bővítették tudásukat:
 Az Igazgyöngy Alapítvány szervezésében: Szociális
kompetencia
fejlesztése
a
vizuális
technikák
alkalmazásával (Vadászné Farkas Éva, Keresztesi
Anikó).
 ETIPE képzés: Az esélyteremtés témakörében (minden
pedagógus).
Ezúton szeretném megköszönni a Szentpéterszegi Község
Polgármesteri Hivatalának támogatását abban, hogy
segítséget nyújtott a fellépő tanulók szállításában a Hencidai
Közös napi programra.
A nyári szünetben (2018.06.25-2018.06.29) a helyi
Erzsébet táborban, valamint az EFOP-3.3.2-16 pályázat
keretében egy héten keresztül kreatív kézműves
táborban, továbbá Fonyódligeten augusztusban lesz
alkalmuk a gyerekeknek megismerni a szabadidő hasznos
eltöltésének formáit.

MÖBIUSZ matematika verseny
 2018. május 7-én a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság
bűnmegelőzési előadója (Pálfiné Gnáj Erika c.r.tzls. asszony)
szemléletes előadást tartott a káros szenvedélyekről, azok
negatív hatásairól, veszélyeiről, valamint drogkereső kutyák
munkáját is ismertették a tanulókkal bemutató formájában.

Keresztesi Anikó
mb. tagintézmény-vezető
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Író-olvasó találkozó Sohonyai Edit írónővel
Már több generáció felnőtt Sohonyai Edit írónő
regényein, élvezve azokat a humorral, sok empátiával
megírt történeteket, melyek mindig a felnőtté válásról, a
kamaszgondokról, a fiú-lány kapcsolatokról szólnak.
2018. május 3-án személyesen is találkozhattak az
írónővel a helyi általános iskola tanulói, és mondhatom,
hogy nagyon szép élménnyel lettünk gazdagabbak. A ma
is fiatal írónő (hiszen legelső regényét még alig 18 és fél
évesen írta) egyszerűen lenyűgözte a gyerekeket
közvetlen stílusával, nyílt beszédével, olykor-olykor
megnevettetve őket, de hűen elébük tárva a
kamaszkorban felvetődő problémákat.
Remélem, hogy mindenki, aki részt vett ezen a
találkozón jó szívvel emlékszik vissza erre az órára.
Vadászné Balogh Mária
könyvtáros

Visszatekintő
Tavaszköszöntő Nap
Igazi tavaszi napra virradtunk április 14-én, a
Tavaszköszöntő Nap reggelén. Kellett is a jó idő, mert
számos szabadtéri programmal készültünk a Tájház és a PiacFőtér területén.

Szintén kora reggel fűtötték a kemencét a Faluház udvarán,
gyúrták az asszonyok a kenyérlángost, hogy időben kész
legyen. Dél körül már csupa étvágygerjesztő illat fogadta a
látogatókat, akik olyan különlegességet is megkóstolhattak,
mint a rucahúsos köleskása, a gombóta, a guluszta, de jól
fogyott a halászlé és a slambuc is. Igazi majálisi hangulat
kerekedett, amelyet csak fokoztak a kézműves kirakodók
portékái, melyekből (akárcsak a hagyományos ételekből)
mindenki bátran kóstolhatott.

A helyi civil szervezetek egy-egy hagyományos étel
elkészítését vállalták, úgyhogy a hosszasabb időt igénylő
ételek elkészítésére vállalkozó csapatok már kora reggel
munkához láttak, hamarosan rotyogott a csülökpörkölt, a
toroskáposzta és a káposztás paszuly bográcsa alatt a tűz.
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/Folytatás a 7. oldalról/
A gyerekek számára népi játszóparkkal és népi körhintával
kedveskedtünk, de lehetett arcfestést és csillámtetoválást is
készíttetni ingyenesen. A GabiTriál szervezésében
kerékpáros ügyességi vetélkedőn is kipróbálhatták magukat a
gyerekek, de ebéd után egy igazi profi show bemutatót is
láthattunk.

Péterszegi Rozmaring Néptánccsoport tagjai adták elő,
gyönyörű bécsi keringőt táncoltak, melyet külön erre az
alkalomra tanultak be. A Hófehérke és a hét törpe paródiáját
adták elő az általános iskolások Kissné Balogh Krisztina
pedagógus vezetésével, majd néptánccsoportunk somogyi
táncokat adott elő. A műsort a Fiatal Énekesek Klubja zárta,
nosztalgikus retró slágereket halhattunk. A napot
tombolasorsolás zárta.

A hagyományos gasztronómia versenyt most is meghirdettük
a Faluházban, 10 kategóriában lehetett benevezni saját
készítésű ételekkel, italokkal. Boros László Venesz-díjas
mesterszakács és Jäger Istvánné shéf vezető zsűrizésével
értékeltük a behozott termékeket. Míg a zsűri eldöntötte a
helyezéseket, addig a közönségnek egy kulturális műsorral
kedveskedtünk, ahol a nyitó táncot rendhagyó módon a

Ezúton is megköszönöm a sok önkéntes munkát a segítőknek,
a civil szervezetek tagjainak, köszönjük a fellépést a
Péterszegi Rozmaring Néptánccsoportnak és az általános
iskola csoportjának.
/Vné/
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Tavaszköszöntő Nap eredmények
Disznótoros, szalonna kategória:
1. Olajos Mihály – Húsvéti bőségtál
2. Nagy Zoltán – Kolozsvári szalonna
3. Molnár József – Kolbász fatál

Lekvár kategória:
1. özv. Nagy Sándorné – Sárgabarack lekvár
2. Nagy Viktória – otelló szőlő lekvár
3. Vass Rozália – Gombás zakuszka

Hidegtál, reformétel kategória:
1. Szepesi Jenőné – tojássaláta
2. Bocska Andrásné – kukoricasaláta
3. Bocska Andrásné – sonkával, aszalt szilvával
töltött sertéskaraj

Befőtt, szörp kategória:
1. Molnár Ibolya – Őszibarack befőtt
2. Tóth Erzsébet – Bodza szörp
3. Szabó Melinda – Szőlő befőtt
Savanyúság kategória:
1. Kovács Sándorné – Almapaprika
2. Bocska Andrásné – Kovászolt zöldbab
3. Kunné Kiss Annamária – Savanyú uborka

Édes sütemény kategória:
1. Molnár Ibolya – Triplacsokis szelet
2. Tóth Sándorné – Túrókocka
3. Szekrényes Andrea – Kémeri csoda

Pálinka kategória:
1. Nagy Zoltán – Szilva pálinka
2. Bedő László – Cseresznye pálinka
3. Molnár József - Meggylikőr

Sós sütemény kategória:
1. özv.Farkas Jenőné – spenótos sajttekercs
2. Seprenyi Antalné – Sajtos rúd
3. Aranyiné Mészáros Irén - Kenyérlángos

Bor kategória:
1. Szoboszlai Mária – Fort Silvánum (félszáraz)
2. Molnár József – Zalagyöngye
3. Csizmadia József – Fehér curry

Kelt tészta kategória:
1. Nagy Sándorné – Krumplis csőröge
2. özv.Farkas Jenőné – Csőröge
3. Molnár Ibolya – Rahás kalács

Különdíj: Bakator Gyuláné – Guluszta
Közönségdíj: Molnár Ibolya – Rákóczi túrós

I. helyezést ért el a csapat
2018. április 21-én rendezték meg Váncsodon a III.
Hagyományőrző Csigacsináló Versenyt, ahol a szentpéterszegi
csapat nagyszerűen szerepelt, I. helyezést értek el.
Gratulálunk a csapat tagjainak:
Pénzes Lászlónénak, Aranyiné Mészáros Irénnek,
Anitának, Mészáros Lászlónénak, Farkas Jenőnének!

Aranyi

Kedves szentpéterszegi Vöröskereszt tagok!
A Szentpéterszegi Vöröskereszt Alapszervezete kirándulást szervez,
melyre szeretettel várja nemcsak a Vöröskeresztes tagokat, hanem a
lakosságot is.
A kirándulás úti célja: Diósgyőri vár, Lillafüred
Időpont: 2018. szeptember 01. (szombat)
Várható buszköltség: Kb.: 3.000.-Ft + várbelépő és kisvasút jegy.
Várjuk a tagok és a kívülállók jelentkezését is. A Vöröskeresztes tagok
kedvezményben részesülnek. Jelentkezni lehet a szentpéterszegi
Faluházban, valamint az alapszervezet titkáránál Balogh Gyulánénál.
A további szervezés végett kérek mindenkit, aki szeretne kirándulni,
hogy minél előbb jelentkezzen.
Balogh Gyuláné
Szentpéterszegi Vöröskereszt titkár
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„Erősödik” a járás
Újabb tartalékos katonák kötöttek
szerződést a Magyar Honvédséggel
2018.
április
18-án
Berettyóújfaluban. Az eseményen
Hajdú-Bihar
megye
250.
területvédelmi tartalékos katonáját is
köszöntötték.

Ahogy arról már több fórumon
lehetett hallani, a Magyar Honvédség
2017-ben
megújította
tartalékos
rendszerét, melynek révén létrejött az
önkéntes területvédelmi tartalékos
szolgálatforma. Munka vagy tanulás
mellett is vállalható, azokkal jól
összeegyeztethető
katonai
szolgálatformával a honvédség célja,
hogy ne legyen olyan járás az
országban, amely nem rendelkezik
tartalékos katonával, kiképzett katonai
erővel.
A
megalakult
járási
századokhoz bárki csatlakozhat, aki
szeretne részt vállalni honvédelmi
feladatokban, illetve szükség esetén
kész
segítséget
nyújtani
lakókörnyezetének. A területvédelmi
tartalékos
századok
feltöltésében
Hajdú-Bihar megye az élen jár: eddig
237-en csatlakoztak a rendszerhez, de
ez a szám április 18-án több mint 20
fővel bővült. Ők mindannyian a
Berettyóújfalui járásban létrehozott
területvédelmi századhoz csatlakoztak.

„A
járásban
kapott
támogatásnak,
a
helyi
szinten
tapasztalható összefogásnak és a
végrehajtott
intenzív
toborzó
kampánynak is köszönhető, hogy a mai
napon újabb 24 fő csatlakozott a
Berettyóújfalui járásban létrehozott
területvédelmi századhoz.” – tudtuk
meg a Berettyóújfalui Járási Hivatal
Fráter László Nagytermében tartott
ünnepélyes szerződéskötés után Nagy
Zoltán
alezredestől,
a
Magyar
Honvédség Katonai Igazgatási és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság
2. Katonai Igazgatási Központjának
parancsnokától. „Velük együtt 48 főre
nőtt a járásban tartalékos szolgálatot
vállalók száma, és ami örömteli, hogy
immár a járás 11 települése rendelkezik
tartalékos katonával. Ezért is gondoltuk
úgy, hogy a felvételi eljárás utolsó
mozzanatát, a szerződéskötést is a
járásközpontban tartjuk meg, és
köszönjük, hogy ebben támogattak
bennünket a járási hivatal és a
települések vezetői egyaránt.”
A rendezvényen Hajdú-Bihar
250. területvédelmi tartalékos katonáját
is köszöntötték. Bata Gábor egy évet
töltött
el
a
honvédségben
sorkatonaként,
már
akkor
is
gondolkodott a katonai pályán, de az
élete akkor máshogy alakult. A
berekböszörményi fiatalember jelenleg
mezőőrként dolgozik, kíváncsian várja
a tartalékos szolgálatot, a kiképzéseket.
Nem tagadja, a későbbiek folyamán
akár még a szerződéses szolgálat
vállalása is szóba kerülhet – ebben a
döntésében nagy segítséget jelenthet
minden, a tartalékos szolgálat során
szerzett tapasztalata, arról nem is
beszélve, hogy – az átjárhatóság miatt –
az elvégzett kiképzéseket beszámítják
neki
a
szerződéses
állományú
felkészítésébe.
Az ünnepélyes szerződéskötést
követően Nagy Zoltán alezredes
elmondta: a területvédelmi tartalékosok
felkészítése alapvetően helyben, az
adott járásban történik, a kidolgozott
modulrendszer alapján ez évente
mindössze 20 napot jelent számukra. A
kiképzések során a civil életben is
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hasznos elméleti és gyakorlati tudást
kapnak, mint például egészségügyi,
tereptan és tájékozódási ismeretek,
közelharc oktatás. A területvédelmi
tartalékosok szükség esetén veszély- és
katasztrófahelyzetben
(pl.
árvízi
védekezés),
rendezvénybiztosítási,
toborzási, illetve különböző díszelgési
feladatokban vehetnek részt. Az
alezredes kiemelte még, hogy a
szolgálatot
vállalók
különböző
juttatásokban részesülnek, így megilleti
őket szerződéskötési, illetve éves
rendelkezésre állási díj, valamint –
behívásuk idején – a tényleges
szolgálatért járó illetményre jogosultak.
A fiatalok csatlakozásának ösztönzése
kapcsán pedig megemlítette, hogy a
tanulói
jogviszonnyal
rendelkező

tartalékosok honvédségi ösztöndíjra is
pályázhatnak. Ezek az összegek éves
szinten százezres nagyságrendű, akár
több százezer forint plusz jövedelmet is
jelenthetnek.
A parancsnok hangsúlyozta,
hogy folyamatosan várják a katonai
pálya
iránt
érdeklődőket,
akik
tartalékos vagy akár szerződéses
szolgálatot
is
vállalhatnak.
A
rendszerhez
az
öregségi
nyugdíjkorhatár
betöltéséig
csatlakozhat
minden
nagykorú,
magyarországi lakóhellyel rendelkező,
büntetlen előéletű és cselekvőképes
magyar állampolgár, aki legalább
általános
iskolai
végzettséggel
rendelkezik.
Jelentkezni
a
megyeszékhelyeken
lévő
toborzó
ügyfélszolgálatokon lehetséges, ami
Debrecenben a Péterfia utca 58/a. szám
alatt található.
Smidróczki Róbert
fotó: Várkonyi Zsolt Attila

RECEPT KLUB

PÉTERSZEGI KÖRKÉP

2018. június

A Tavaszköszöntő Napon nyertes sütemények
sütőben kb 12-15 percig sütjük. A tésztát még melegen
feltekerjük a sütőpapírral együtt.

Triplacsokis szelet
Hozzávalók:

A töltelék hozzávalóit géppel jól elkeverjük, és a sütőpapír
leszedése után megtöltjük vele a tekercset. Hűtőben hagyjuk
megszilárdulni a tölteléket 2-3 óra múlva szeletelhetjük.

A piskótához:
8 tojás, 10 ek. liszt, 1
ek. holland kakaó, 6
ek. olaj, 10 ek. cukor,
1 vaniliáscukor, 1
sütőpor, csipet só

özv. Farkas Jenőné

Rahás kalács
Hozzávalók:

A krémekhez:
1 tábla (100g) milka
fehér csoki, 1 tábla milka tejcsoki, 1 tábla minimum 60%-os
étcsoki, 2,5 dl habtejszín háromszor, összesen 7,5 dl.

A tésztához: 2 dl
tej,
12
dkg
cukor, 2,5 dkg
friss élesztő, 50
dkg liszt, 1 tojás
+ 1 tojássárgája,
1 csipet só, 8 dkg
vaj, 1 citrom
reszelt héja, 1
narancs reszelt héja, 1 csomag (10 g) vaníliás cukor, 30-50
dkg rahát
a tetejére: 1 tojás

Elkészítjük a piskótát: szétválasztjuk a tojásokat, majd
robotgéppel elkezdjük felverni a tojásfehérjét egy csipet
sóval, hozzáadjuk a cukrot és a vaniliáscukrot. Kemény
habbá verjük. A tojássárgájához adunk 1 csomag sütőport és
kanalazunk rá 10 ek. vizet és 3 ek. olajat. A tojásfehérje
habhoz öntjük és robotgéppel elkeverjük. Hozzáadunk még 3
ek. olajat, majd hozzáadjuk a 10 ek. lisztet és az 1. ek.
kakaót. Fakanállal vagy szilikon kanállal lassú mozdulatokkal
összekeverjük. Sütőpapírral bélelt tepsiben 180 fokra
előmelegített sütőben megsütjük.

A rahát egy török eredetű, színes gyümölcszselé-szerű, kissé
ragadós, kockára vágott és porcukorba forgatott édesség.
Magyarországon nem nagyon kapható, Romániában lehet
beszerezni.

A krémekhez a csokikat mikrohullámú sütőben egyenként
megolvasztjuk és mindegyik csokihoz külön-külön felverünk
keményre 2,5 dl tejszínt. Érdemes az olvasztott csokihoz
először egy jó kanál habot adni és összekeverni, majd ezt a
masszát lassan adagolni a tejszínbe. A kihűlt piskótára
rétegenként kenjük a krémet, előbb az étcsokis, a tejcsokis,
majd a fehércsokis krémet. A rétegeket forró vizes késsel
lehet elsimítani.
Molnár Ibolya

Elkészítés:
A tejet meglangyosítom, feloldok benne a cukorból 1
evőkanálnyit, belemorzsoltam az élesztőt és hagyom felfutni.
A lisztet elkeverem a maradék cukorral, sóval, reszelt
narancs- és citromhéjjal és a vaníliás cukorral.
Közepébe mélyedést készítve hozzáadom a tojást és a
tojássárgáját, majd a felfutott élesztőt is, és dagasztani
kezdem.

Spenótos tekercs
Hozzávalók:

Amikor már majdnem összeállt, hozzáadom a megolvasztott
vajat is és szép, egynemű tésztává dagasztom.
Letakarva, meleg helyen hagyom a duplájára kelni.
Közben felaprítom a rahátot. Hogy könnyebben tudjuk vágni
a rahátot, a kést mártsuk bele porcukorba vagy lisztbe. A
kapott apró rahát darabkákat keverjük össze épp csak annyi
liszttel, hogy ne ragadjanak egymáshoz.

A tésztához:
40 dkg fagyasztott
spenót, 4 tojás, 12 dkg
rétesliszt, 1 nagy
gerezd fokhagyma, fél
tk. só, olaj

A megkelt tésztát finoman átgyúrom, majd négyfelé osztom.
Mindegyik tésztacipót külön-külön kb. 30 x 30 cm-esre
nyújtom, megszórom a rahát negyedével és feltekerem. 2-2
tekercset összefonok és kelni hagyom.

A töltelékhez:
2 rúd tejszínes sajtkrém, 10 dkg vaj, 5 dkg füstölt reszelt sajt,
kis fej hagyma reszelve, pici só, pici fehér bors

Amikor szépen megkeltek, tetejüket lekentem az enyhén
felvert tojással, majd előmelegített, 175-180 fokos sütőben bő
3/4 óra alatt készre sütöm őket. Kalács helyett kifliket is
készíthetünk, a kör alakúra kinyújtott tésztát cikkekre vágom,
megszórom raháttal és külön-külön kifli alakúra feltekerem,
kelesztem és sütöm.
Molnár Ibolya

A kiolvadt spenóthoz hozzá keverjük a tojások sárgáját,
préselt fokhagymát, sót és pici olajat. A tojások fehérjéből
kemény habot verünk, majd belekeverjük a spenótos
masszához. Végül óvatosan belekeverjük a lisztet.
Sütőpapírral bélelt tepsibe simítjuk, 180 fokra előmelegített
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Anyakönyvi hírek
Köszöntjük őt!

Búcsúzunk tőlük!

Fájó szívvel emlékezünk

Szilágyi Levente /1980/

Nagy Vince
/1958 – 2006/

Élt 37 évet

Turzó Lajosné /1949/
Szül. Katona Irén
Élt 69 évet

Ékes Vince /1952/
Élt 65 évet

Harasztosi Ernőné /1923/
Szül. Szabó Irma
Élt 94 évet

halálának 12-ik évfordulójára
június 12-én
„Telhetnek hónapok, múlhatnak
évek,
akik szívből szeretnek, nem felednek
téged.”
Családod

Fájó szívvel emlékezünk
Szabó József /1937 – 1992/
halálának 26. évfordulójára
július 2-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 családodért élni,
ezt a halál tudta csak széttépni.”
Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk július 6-án
ifj. Nagy Tibor
/1989-2007/
halálának 11. évfordulójára.
Családja, szerettei, barátai
Emléke szívünkben örökké él.

Született: 2018. 04. 01.
Szülők: Zsiga Attila
Kuncsik Viktória
PROGRAMAJÁNLÓ
2018. július 23-tól július 27-ig a
Faluházban idén is megrendezzük a

GYÖNGYTÁBORT.
Sok szeretettel várjuk a gyöngyfűzés,
gyöngyszövés iránt érdeklődőket. A
tábor vezetője Papp Katalin tanárnő.
Részvételi díj: 1.000 Ft /fő
Az elkészített nyakláncokat stb.
mindenki hazaviheti. Jelentkezni
lehet a Faluházban.

Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5, az
egyéb temetési helyet 3 éven belül ismételten nem
váltják meg, a fenntartó jogosult azt minden megtérítési
igény nélkül újból felhasználni.

Tisztelt lakosság!
Értesítem Önöket, hogy
2018. 06. 29-én (pénteken) 9 órától 12 óráig
az iskola udvarán kedvezményes

Temetőnkben szemmel láthatóan több sírhelyet nem
gondoznak, nem látszik semmilyen jele annak, hogy
látogatnák azt, továbbá sok esetben a sírhelyet a helyszínen
egyáltalán nem jelöli sem sírjel, sem sírhalom, csupán a
temető-nyilvántartó könyvükből tudjuk, hogy ott sírhely
található és a használati idő is lejárt.

BÚTOR VÁSÁRT tartunk.
íróasztalok, asztalok, szekrények, lemez öltöző- szekrények
Olajos Mihály polgármester

A fenntartó az alábbi időpontot követően élni kíván a
jogszabályban biztosított – újból történő felhasználási jogával, ezért kérjük a lejárt használati idejű sírhelyek
esetében a hozzátartozókat, hogy 2018. június 30.
napjáig írásban jelezni szíveskedjenek, amennyiben a
sírhelyet ismételten meg kívánják váltani. A sírhely
megváltása anyagi kötelezettséggel az önkormányzati
rendelet értelmében nem jár!

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a lakosságot, hogy az EBEK OLTÁSA ügyében
közvetlenül Dr. Kiss Ádám állatorvost kell keresni az
alábbi telefonszámon: 06-30/995 8043
Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
FELHÍVÁS
Tisztelt Hozzátartozók! Tisztelt Temetőlátogatók!
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm.
rendelet 18.§ (5) bekezdése szerint a sírhely feletti
rendelkezési jog gyakorlása megszűnik, ha a használati idő
meghosszabbítás hiányában lejár.
A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
(használati idő) temetőnkben
- sírbolt esetén
60 év
- sírhely esetén
25 év.

Zsiga Luca Hanna

-

Jelezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
személyesen: Olajos Mihály polgármesternél
4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.
postai úton:
Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.
emailben:
szentpeterszeghivatal@korosmenti.hu
Szentpéterszeg, 2017. október 27.
Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
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