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Szentpéterszeg község közéleti havilapja
Túrmezei Erzsébet: A legnagyobb művészet
A legfőbb művészet, tudod mi?
Derűs szívvel megöregedni!
Tenni vágynál, s tétlen maradni,
igazad van, mégis hallgatni.
Soha nem lenni reményvesztett.
Csendben hordozni a keresztet:
Irigység nélkül nézni másra,
ki útját tetterősen járja.
Kezed letenni az öledbe,
s hagyni, hogy gondod más viselje.
Hol segítni tudtál régen,
bevallani alázattal, szépen,
hogy arra most már nincs erőd,
nem vagy olyan, mint azelőtt.
Így járni csendesen, vidáman
Istentől rád rakott igádban.

A Szentpéterszeg Községi Önkormányzat és a településen működő

Mi adhat ilyen békét nékünk?
Ha abban a szent hitben élünk,
hogy a teher, mit vinnünk kell,
örök hazánkba készít el.
Ez csak a végső simítás
a régi szíven, semmi más.
Eloldja köteleinket,
ha e világ fogva tart minket.

szociális szolgáltató szervezetek tisztelettel meghívják községünk
nyugdíjas, idős lakosait

az Idősek Napja
rendezvényére,
melyet 2018. október 26-án, pénteken 10 órától tart
a Faluházban.

Teljesen ezt a művészetet
megtanulni nehezen lehet.
Ára öregen is sok küzdelem,
hogy a szívünk csendes legyen,
s készek legyünk beismerni:
Önmagamban nem vagyok semmi!

Program:
10:00.: Köszöntőt mond Olajos Mihály polgármester
a 90 és 90+ évesek, valamint
az 50.-55.-60. házassági évfordulójukat
ünneplők köszöntése
10:10: Műsor
Fellépnek:
- a Mesevilág óvoda óvodásai
- az általános iskola tanulói
- a Kihívással Élők Nappali Intézete
- a Péterszegi Rozmaring Néptánccsoport
- a Reál Team Duó Együttes
12.00: Ebéd
- Zenés szórakoztató műsor
- Tombolasorsolás

S akkor lelkünk kegyelmes Atyja
nekünk a legszebb munkát tartogatja:
Ha kezed gyenge más munkára,
összekulcsolhatod imára.
Áldást kérhetsz szeretteidre,
körülötted nagyra, kicsinyre.
S ha ezt a munkát is elvégzed
és az utolsó óra közeleg,
hangját hallod égi hívásnak:
„Enyém vagy! Jöjj! El nem bocsátlak!“
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Szentpéterszeg Községi Önkormányzat Képviselő–testülete
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat
2019. évi fordulójához. A pályázatnak a korábbi évekhez
hasonlóan két típusa van. A pályázati kiírás megtekinthető a
www.szentpeterszeg.hu honlapon, a település hirdetőtábláin
és a www.emet.gov.hu honlapon. A pályázat beadási
határideje: 2018. november 6.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció
szükséges,
melynek
elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

2018. október

2018. augusztus 31. napján tartott rendkívüli ülésén
megköszönte a képviselő–testület Dr. Görgényi Márta
háziorvos
több
évtizedes,
áldozatos
munkáját,
felelevenítették a képviselők, volt kollégák és a doktornő a
legemlékezetesebb eseményeket. Bemutatkozott az új
háziorvos, Dr. Csepei Szimóna.
2018. október 2. napján döntött a képviselő–testület
Szentpéterszeg község közigazgatási területén a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével,
elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos
feladat ellátására beérkezett ajánlatról. Egy pályázó volt,
Bondár Lászlóné, aki eddig is végezte a szolgáltatást.
Dr. Vámosi Margit
jegyző

Tisztelt Szentpéterszegi Lakosság!
Hosszú gondolkodás után és nem utolsósorban a családom unszolására is meghoztam a döntést, hogy búcsút mondok szeretett
kis falvamnak, az itt élő kedves embereknek, befejezem háziorvosi praxisom működtetését.
34 évet töltöttem itt, nagyon nehéz és fájdalmas a válás. Mindenkinek, aki vidékre jön, ilyen nyugodt települést és ilyen
összetartó közösséget kívánok. Szívesen maradtam volna itt lakosként, de gyerekeimhez közel, közelebb szeretnék kerülni.
Köszönöm a bizalmat azoknak, akik engem választottak háziorvosuknak és remélem, nem érzik úgy, hogy cserben hagytam
őket távozásommal, de ezt előbb vagy utóbb meg kellett lépnem.
Mindenkinek nagyon jó egészséget, sikereket kívánok mind a munkában, mind a magánéletben. Ez a 34 év – eddigi életem
fele- annyira belém ívódott, annyira meghatározó volt, hogy mindig szentpéterszeginek is fogom érezni magam. Remélem,
hogy ez a néhány sor azért nem jelent végleges búcsút és még sokszor fogunk találkozni.
Szeretettel
Dr.Görgényi Márta

A MESEVILÁG ÓVODA HÍREI
Az óvodában új szorgalmi év kezdődött, megteltek a
csoportszobák gyermekekkel. Mindenütt gyermekzsivaj
hallható, jókedvvel érkeznek, szüleik, nagyszüleik sietnek, –
legtöbbjük a munkahelyére…. De ugyanakkor új
kisgyermekek is érkeznek. Intézményünkbe jelenleg 46 fő
gyerek jár.
A csoportbeosztások a következők:
MICIMACKÓ (kis-középső) CSOPORT: 25 fő
ÓVODAPEDAGÓGUSOK: Nagyné Nagy Judit és Balogh
Anikó
DAJKA NÉNI:
Papp Lajosné
NAPRAFORGÓ (nagy-középső) CSOPORT: 21 fő
ÓVODAPEDAGÓGUSOK:Tóthné
Gara
Márta
és
Kolozsváriné Pálfi Ildikó
DAJKA NÉNI:
Baloghné Gál Klára
Óvodánk Pedagógiai Programja alapján végzik az
óvodapedagógusok a nevelő-oktató munkájukat. A
beszoktatás, befogadás hetei, esetleg hónapjai nehéz és
fárasztó időszakot jelentenek mind a kisgyermek és szülei
számára, mind az őt fogadó óvodapedagógusok számára. Az
óvodába lépés minőségi változást jelent a kisgyermekek
életében. A 3 évesek a családból kerülnek oviba, olyan szoros
biztonságos kötelékből, ahol eddig központi helyet foglalt el,
szükségleteit és igényeit jól ismerték és természetes módon
minél jobban kielégítették. Körülvette a család szeretete.
Óvodába kerüléskor a kisgyerek nem rendelkezik semmiféle
„csoporttapasztalattal” – és mégis hirtelen sok gyermekhez
kell alkalmazkodnia. Kiszakad a szoros anyai kötelékből. Az
óvoda elfogadására legalább két hétre, de bizonyos esetekben
hosszabb időre is szükség lehet. Ezért nem szabad

türelmetlenül követni egy-egy kisgyermek „óvodássá
válásának” lassúságát. Az első óvodai napokban szerzett
gyermeki tapasztalatok, jó vagy rossz élmények hatásai az
egész óvodáskort végig kísérhetik.
Még csak október közepén járunk, de már rengeteg szakmai
és gyermekprogrammal indult az idei nevelési év.
 A Magyar Vöröskereszt Berettyóújfalui Területi
Szervezete az elsősegélynyújtás világnapja alkalmából,
„Veletek az életért” címmel szakmai konferenciára várta
szeptember 12.-én a pedagógusokat. Óvodánkat két óvó néni
képviselte, ahol gyakorlati szinten sajátíthatták el az
elsősegélynyújtást, amelyre a mindennapokban is nagy
szükség lehet.
 „Magyar népmesét kell a gyermekek kezébe adni, mert
az a magyar nép lelkét, örömét, bánatát, mindennapjait tárja
a gyermekek elé.” – Ezzel a gondolattal kezdődött a Sinka
István Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a népmese
napját ünneplő mesemondó verseny. A gyermekek Mátyás
királyról szóló mesékkel indulhattak.
Büszkék vagyunk a két
kis
mesemondó
gyerekünkre, akiket a
szakmai
zsűri
aranyszalagos oklevéllel
és könyvvel jutalmazott:
SZILÁGYI
BLANKA
(kiscsoport)
NAGY BENCE (középső
csoport)
/folytatás a köv. oldalon/
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gyermekeket.
Könnyebben nézzenek
szembe a kihívásokkal,
képesek
legyenek
megbirkózni
a
problémákkal.
A
boldogságóra
foglalkozások lényege
a
pozitív
életszemléletre
való
képesség tanítása. Tapasztalataink azt mutatják, hogy
óvodásaink nagyon jókedvűek, vidámak, vállalkozó
kedvűek, a mozgásos programokban pedig nagyon jól
motiválhatók. Reméljük, hogy ezzel a programmal sikerül
elindítani a most felnövekvő generációt a mindennapi
boldogság megtalálásának útján.
Végül. de nem utolsósorban idén is részesei voltunk a
nagycsoportos gyerekekkel a szüreti felvonulásnak, ahol
szüreti népi játékokkal és tánccal örvendeztettük meg a
közönséget. Köszönjük, hogy minden szülő elhozta a
gyermekét és velünk örült ezen a délutánon a sikerüknek!
Az elkövetkezendő időben is változatosak lesznek a
mindennapjaink, de most pillanatnyilag igyekszünk minél

 A FEKETE BORBÁLA ÁLTALÁNOS ISKOLÁVAL
is sok közös programon vettünk már részt az elmúlt
hónapban: játékavatón, ahol nagy élvezettel próbálták ki a
gyerekek
az
iskola
udvarán
újonnan
felfestett
képességfejlesztő játékokat. A Népmese Világnapján
megtekinthettük az iskolások LÚDAS MATYI előadását.
Iskolanyitogató programjaikon is folyamatosan részt
veszünk. A gyerekek nagyon élvezik ezeket a színvonalas,
érdekes foglalkozásokat. Hisszük, hogy az óvoda – iskola
átmenet megkönnyítéséhez ezzel jelentősen hozzájárulunk.
Köszönjük a lehetőséget!

több időt tölteni ebben a gyönyörű őszi időben a szabadban.
A sok hátizsákos túrát a gyerekek imádják, jó együtt
megismerni a természetet, bogarakat, növényeket felfedezni,
gyalogolni, lepihenni a mezőn, jókat enni, inni. Hisszük ennél
jobb nem is kell egy kis óvodásnak!
Kolozsváriné Pálfi Ildikó
óvodavezető

 Ebben az évben is részt veszünk a Bihar Közösségeiért
Alapítvány egyik projektjében, a „Közösségi Tele-Kert”
programban. Ez tartalmaz havonként egy nagyobb
programot, ahol párhuzamos tevékenységek valósulnak meg.
A konyhában sütés-főzés, a szabadban nagyobb közösséget
mozgató események, versenyek, szülőkkel közös
programok, kerti munkálatok, gyümölcslé készítés, befőzés,
savanyúság készítés stb…
 Örömmel tudatjuk, hogy intézményünk a Nemzeti
Tehetség Program keretében „A hazai és határon túli óvodai
tehetség-kibontakoztató programok támogatása” című, NTPOTKP-18 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott pályázatán
880.000 Ft támogatásban részesült. Ennek értelmében
lehetőségünk van három tehetséggondozó műhelyt
működtetni, előadásokat, kirándulást szervezni. Sok érdekes
feladat vár ránk.
 Október 1-jén Budapesten átvettük a BOLDOG
ÓVODA címet. Magyarországon a Jobb Veled a Világ
Alapítvány szervezésében indították el ezt a programot,
amely arra lett kidolgozva, hogy boldogságra tanítsuk a
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Már csak a nyárias időjárás emlékeztet minket a vakációra,
ugyanis szeptember elején a Fekete Borbála Általános Iskolában
is becsengettek, és kezdetét vette a 2018/2019-es tanév.

2018. október

rajzos, és az őket felkészítő
Vadászné Farkas Éva tanító
néni is részt vett. A gyerekek
táncházba
kapcsolódhattak
be, mézet kóstolhattak, illetve
egy
bábkiállítást
is
megtekinthettek.

A magyar népmese
napját szeptember 30-án
ünnepeltük. A jeles nap
alkalmából
országszerte
rendezvényeket szerveztek,
mesemondó
versenyeket
hirdettek.
A
debreceni
Méliusz Gyermekkönyvtár is
felhívást tett közé, melyre
Fehér Béla 1./e osztályos
tanulónk nevezett be. A
versenyen Mátyás királyról
szóló mesét kellett előadni a
debreceni versenyen. Béci
kiemelkedően képviselte iskolánkat a versenyen, hiszen
különdíjban részesült. Eredményéhez gratulálunk, és köszönjük
a felkészítő munkáját Keresztesi Anikó tanító néninek.
 A népmese napjáról, Benedek Elek születésnapjáról az
iskolában is megemlékeztünk. Erre az alkalomra Vadászné
Farkas Éva tanító néni vezetésével a 4./e osztály egy jól ismert
színdarab, a Lúdas Matyi előadásával készült. A szerep
bemutatására az óvodásokat is meghívták, akik örömmel
csatlakoztak az iskolásokhoz, sőt Szilágyi Blanka előadásában
egy kedves kis mesét is meghallgathattunk.
 Nem ez volt az óvodások első látogatása az idén az
iskolában.
Elindítottuk
ugyanis
„Iskolanyitogató”
programunkat, melynek keretében havonta foglalkozásokat
rendezünk az iskolába készülő nagycsoportosok részére. Eddig
két alkalommal került erre sor. Elsőként az új udvari játékok
kipróbálására invitáltuk meg a kicsiket, akik nagy örömmel

Tantestületünk két új taggal bővült. Csatlakozott hozzánk
Harasztosiné Daróczi Erika tanítónő, aki technikát és ének-zenét
tanít az alsó tagozatban. Új testnevelés szakos kollégát
köszönthetünk az iskolában, Kovács Ferenc tanár úr
személyében, aki minden évfolyamon ellátja a testnevelés
oktatását. Így jelenleg 11 állandó pedagógus és 3 óraadó látja el
a feladatokat az iskolában. Az iskolatitkári teendőket Olajos
Csabáné végzi ebben a tanévben. Törökné Csörsz Csilla
Intézményvezető Asszony pedig engem bízott meg a
tagintézmény vezetésével a 2018/2019-es tanévre. Az ő és
kollégáim bizalmát ezúton is szeretném megköszönni!
Mielőtt az idei történésekről számolnék be, pillantsunk vissza a
nyár eseményeire:
 A vakáció kezdetén, júniusban, két kézműves tábort is
indítottunk az iskolában, melyet 60 tanulónk vehetett igénybe.
Az élményekben bővelkedő tábor minden napját élvezték a
gyerekek, hiszen új kézműves technikákat sajátíthattak el,
íjászkodhattak, illetve látogatást tehettek a debreceni
állatkertben. Augusztus végén 18 szerencsés tanulónk indult el a
Balaton parti Fonyódligetre Keresztesi Anikó tanárnő és Bukus
Péter tanár úr vezetésével a nyári Erzsébet-programnak
köszönhetően, ahol öt felejthetetlen napot tölthettek el. Alig
tértek haza, máris elkezdődött az új tanév.
 Az első tanítási napon, szeptember 3-án, tartottuk meg a
tanévnyitó ünnepségünket, melyen elsőseinket a negyedik
osztályosok egy kedves kis műsorral köszöntötték. Ugyanezen a
napon kerültek kiosztásra a tankönyvek is. Beindítottuk
szakköreinket, valamint a felső tagozatosok számára lehetőség
nyílik beiratkozni a tanulószobára. Új célokkal, s ezek
megvalósítása érdekében nagy lendülettel kezdtünk a munkának
az intézményben. Nem titkolt célkitűzésünk, hogy vonzóbbá
tegyük iskolánkat külső partnereink számára. Ezért színes
programokkal, pályázati- és versenylehetőségek kihasználásával
igyekszünk változatossá tenni az idei tanévet.

avatták fel a festett játékainkat. Ezen kívül feladatlapot oldottak
meg, és egy kellemes kinti uzsonnával zárták a délutánt.
 A második foglalkozásra október 15-én került sor,
melynek címe „SZÜRETI SZÁMTAN” volt. Gazsóné Cser
Irma és Zángó Ibolya tanító nénik játékos matematikai
feladatokkal és érdekes interaktív játékokkal várták az
óvodásokat. Az ügyeskedő ovisok apró ajándékkal tértek vissza
az óvodába. Szeretettel várjuk őket novemberben is!

Nagy örömömre máris beszámolhatok néhány szép
eredményről. A berettyóújfalui Nadányi Zoltán Művelődési
Központ szeptemberben „SZORGOS MÉHEK” címmel
rajzpályázatot hirdetett, melyre szép számmal jelentkeztek
tanulóink. Makula Dominika 3./e osztályos tanulónk rajzát a
zsűri a legjobbak közé választotta, és oklevéllel jutalmazta
szeptember 27-én a „mézes” napon. A rendezvényen minden kis

/folytatás a köv. oldalon/
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 Az állatok világnapjáról október 4-én emlékezünk meg.
Ezen a napon halt meg Assisi Szent Ferenc, az állatok
védőszentje. E jeles nap alkalmából rajzversenyt hirdettünk,
illetve az alsó tagozatos tanulókat a Kerekes család látta
vendégül. A háznál lévő állatokat nézhették és simogathatták
meg a gyerekek: láthattak nyulakat, papagájt, borjúkat, cicákat
és egy játékos kiskutyát, aki mutatványaival szórakoztatta az
alsósokat. Az 1-2. osztályosok külön is részt vehettek
„állatsimogatón”, ugyanis osztályfőnökük Gazsóné Cser Irma
tanító néni vendégül látta őket otthonában, ahol a gyerekek a
baromfiudvart járták be.

2018. október

csatlakozó intézményeknek minél nagyobb számban részt
kellett venni az eseményen, és változatos sporttevékenységet
végezni. A kötelező elem 2018 m futás volt. A sportnapon
iskolánk minden tanulója részt vett, illetve meghívásunkra
csatlakoztak az óvodások is. A rendezvény a futás
lebonyolításával kezdődött, majd egy profi aerobik oktató,
Balyer Ibolya vezetésével mozgattuk át tagjainkat. Később a
felsősök fociztak, rögbiztek, az alsósok pedig az óvodásokkal
kiegészülve sorversenyeztek. Köszönet a szervezésért a
kollégáimnak!
Minden korcsoportban lezajlottak a Bozsik-program intézményi
fordulói is. Ellátogattak hozzánk Hencida, Esztár és
Berettyóújfalu csapatai. A fordulók lebonyolítását Bukus Péter
és Kovács Ferenc végezték.
 Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a pályaorientációra. Az elmúlt időszakban a 7. és 8. osztályos tanulóink két
rendezvényen is rész vehettek e témában. A 7./e osztály Veress
Sándorné vezetésével látogatott el a berettyóújfalui Brózik
Dezső Szakképzési Centrumba, ahol érdekes előadást
hallgathattak meg az iskola képzési kínálatáról, majd a Hajnal
Kft. telephelyén a modern nagyüzemi szarvasmarhatartást
tekinthették meg. Szeptember 26-án Budapestre látogattak a
legnagyobbak. A 7. és 8. osztályosok a Euro Skills elnevezésű
szakmák nemzetközi versenyén vehettek rész a Kereskedelmi és
Iparkamara szervezésében. A rendezvényen nemcsak
megnézhették a gyerekek az egyes szakmákhoz tartozó
tevékenységet, de ki is próbálhatták azokat. A 20 tanulót Mercs
Györgyné és Veress Sándorné tanárnők kísérték el. Bízunk
abban, hogy az ilyen típusú rendezvények látogatása segíti
diákjainkat a sikeres pályaválasztásban.
 Látható, hogy programokban nincs hiány! Hogy a
szünetekben és szabadidőben is hasznosan és szervezetten
töltsék a gyerekek az időt, az iskolaudvart igyekeztünk kissé
vonzóbbá tenni. Egy internetes ötlet nyomán Mándokiné Varga
Zsuzsa és jómagam szervezkedni kezdtünk. A Chemostart Kft
felajánlása által némi festékhez jutottunk, és ötletes játékokat
festettünk fel az iskola udvarára. Természetesen sok kedves

 Szintén a két alsós osztályfőnök (Gazsóné Cser Irma
és Vadászné Farkas Éva) kíséretében tettek kirándulást alsósaink
a
berettyóújfalui
Bihari
Múzeum
által
szervezett
múzeumpedagógiai órán. Az 1-2. osztályosok a gyapjú
feldolgozásáról hallhattak érdekességeket, a 3-4.-esek pedig
csigatésztát készítettek a múzeum munkatársainak segítségével.
A múzeum dolgozói mindkét csoportot megdicsérték az
aktivitásukért és jó magaviseletükért. 
 Október 4. és 8. között iskolánk két tanulójának,
Kerekes Kingának és Kerekes Orsolyának lehetősége nyílt az
esztári iskolásokkal részt venni a „Határtalanul” pályázat keretén
belül egy ukrajnai kiránduláson. A gyerekek ott emlékeztek meg
az aradi vértanúkról. Jártak a munkácsi várban, valamint
eljutottak a Vereckei-hágóhoz is.
Az aradi vértanúkról mi is megemlékeztünk. Az 5./e osztály
méltó műsorral emlékezett meg az aradi hősökről. Versekkel,
dalokkal és gyertyagyújtással tették meghatóvá a megemlékezést
az ötödikesek. Köszönet a felkészítésért Bukus Péter tanár
bácsinak!

segítőnk akadt. A szülők részéről Tyukodiné Kovács Anikó,
Nagyné Kovács Ildikó, Hajnal Rita, Olajos Katalin és Domján
Ágnes sietett a segítségünkre. Munkájukért hálásak vagyunk, és
bízunk abban, hogy a jövőben is számíthatunk részvételükre az
iskolai eseményeken! Illetve szeretném a csapat többi tagjának is
megköszönni az idejét, munkáját: Mercs Györgynének, Zángó
Ibolyának, Vadászné Farkas Évának, Szepesi Zsoltnénak, Olajos
Csabánénak, Szabó Lajosnénak, valamint Márkus Attilának.
Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatást a ChemoStart Kftnek, aki festéket ajánlott fel az iskola részére, illetve Brázda
Zoltán vállalkozónak, aki a közelgő mesemondó verseny
díjazására ajánlott fel támogatást! Köszönjük nagylelkűségüket!
Kissné Balogh Krisztina
megbízott tagintézmény-vezető

 A sportélet területén is nagyon aktívak voltak iskolánk
tanulói, tanárai egyaránt. Több rendezvényt bonyolítottunk le az
elmúlt hetekben. Szeptember 17-én nyolc felsős fiú csatlakozott
a Berettyóújfaluban megrendezett mezei futóversenyhez. A fiúk
új kollégánk, Kovács Ferenc tanár úr kíséretében jutottak el a
versenyre, melyen méltón képviselték iskolánkat, s becsülettel
teljesítették a távot. Néhány nappal később, szeptember 28-án
az Európai Diák Sport Szövetség felhívásához csatlakoztunk.
Ez a nap ugyanis az európai Diák Sport Napja volt. A
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„Európa a polgárokért” program – Testvértelepülések találkozója
értékeivel, örökségükkel, valamint előadást hallgattak meg
Európa jövőjével kapcsolatban. Az interakív előadást Perger
István, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének
helyettes vezetője tartotta két nyelven, mivel a szlovák
fiatalok számára angolra is fordította a beszélgetést.
Aztán Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke és Pásztor Sándor, a Bihor Megyei
Tanács elnöke köszöntötte a fiatalokat.

2018. október 5-6-7-én tartottuk a Faluházban a
Testvértelepülések találkozóját, melyet az Európa a
polgárokért program keretében valósítottunk meg. A
találkozót a Kulturális Örökség Európai Éve témája köré
szerveztük. A kulturális örökség európai évének fő célja,
hogy felhívja a figyelmet Európa történelmi múltjára,
értékeire, a kulturális örökség kínálta lehetőségekre, amelyek
mind fontos alapját jelentik az európai identitásnak. A
program kiemelten népszerűsíti a kulturális sokszínűséget, a
párbeszédet a különböző kultúrák között. A találkozón részt
vett a két határontúli testvértelepülésünk, Szentjobb és
Kémer, valamint partnerként Magyarremete és a szlovákiai
Velky Folkmar és Jaklovce települések lakói. A rendezvény
fővédnöke Dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság
oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosa
volt.

A folytatásban a Köz-Pont Ifjúsági Egyesület egyik tagjának
vezetésével játékos feladatok során az európai kulturális
örökség nevezetességeit vették sorra.

A jókedvű találkozót este a péterszegi gyökerekkel bíró
Magyarhang zenekar koncertje követte, melyre nagyon sokan
voltak kíváncsiak a falubeliek közül. A napot táncház zárta,
mindenki élvezettel tanulta a szatmári csárdást és a felcsiki
táncokat.
/folytatás a köv. oldalon/
Október 5-én, pénteken a fiataloké volt a főszerep, Ifjúsági
találkozó keretében ismerkedtek egymás szűkebb hazájának
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„Örökségünk: a múlt és a jövő találkozása” címmel
szakmai fórummal folytatódott a találkozó 6-án, szombaton.
Előadók voltak Dr. Szabó Ödön romániai parlamenti
képviselő, Dr. Csonka-Takács Eszter a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának
vezetője, Dr. Aradi Csaba a Hortobágyi Nemzeti Park
nyugalmazott igazgatója, Ivan és Maria Burcikova a szlovák
L’udia a energia nevű szervezet képviseletében, valamint
Kolozsvári István kulturális menedzser Berettyóújfaluból.

2018. október

A tartalmas és érdekes előadások után délután Szüreti
felvonulással folytatódott a program, a felvonulók hosszú
menete a Faluháztól indult és a Főtéri kereszteződésben
mutatták be az első táncukat. Nagy sikert arattak a Mesevilág
Óvoda kis óvodásai szüreti népi játékaikkal, táncukkal, majd
a Péterszegi Rozmaring Néptánccsoport kiscsoportja,
valamint az asszonycsoport késztette nagy tapsra a
közönséget. Vendégeink közül táncolt a Kémeri
Néptánccsoport, a Szentjobbi Néptánccsoport és a Jaklovcei
Néptánccsoport is. A hálás közönség nagy tapssal jutalmazta
a fellépőket mind a négy helyen.
Nagyon sokan foglaltak előre helyet a Szüreti bálra, így telt
házzal zajlott a mulatság hajnalig a Faluházban.

A találkozó zárásaként vendégeinket stílusosan a
Hortobágyra, kulturális örökségünk Világörökségi helyére
vittük el kirándulni vasárnap.
A sikeres találkozó alatt sok barátság köttetett, még a nyelvi
különbözőségek sem jelentettek akadályt. Címek cserélődtek,
közösségi oldalakon ismerősöknek jelölték egymást,
barátkoztak egymással. Ez volt a cél, hogy a közös identitás,
összetartozás és az Európai Unió polgáraihoz való tartozás
érzését erősítsük a résztvevőkben. Köszönjük a sok-sok
önkéntes segítőnek, támogatónak azt a mérhetetlenül sok
munkát, amivel hozzájárultak a találkozó sikeres
lebonyolításához.
/Vné/
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Szüreti felvonás október 6-án
hogy ennyi néptáncost öröm nézni és
kísérni, igazán megérdemlik a dicséretet a
szebbnél szebb népviseletbe öltözött
fiatalok és idősebbek. Megtisztelő a
falunknak, hogy ilyen sokan ellátogattak
hozzánk és bemutatkoznak táncaikkal.
Hasonlóan a korábbi évekhez, az idén is
négy helyszínen mutatták be a csoportok
táncaikat a falu lakosságának és a
vendégeknek.
Az ősz beköszöntével a hagyományos
szüreti felvonulás is kezdetét vette
falunkban. Ez az ősz különleges volt az
időjárás
tekintetében,
hiszen
oly
csodálatos időt fogtunk ki erre az
alkalomra, hogy szebbet nem is
kívánhattunk volna így október elején.
Méltán mondhatom, az idei szüreti a
környékben az egyik legszínesebb és
legszínvonalasabb szüreti felvonulás volt.
A
testvértelepüléseink
fiataljai,
hagyományőrző
tagjai,
községünk
óvodásai, néptánccsoportunk fiataljai és
asszonyai öltöztek különböző tájegységek
népviseletébe erre a jeles eseményre. Jó
hangulat, vidám kacagás, önfeledt
beszélgetés hallatszott a felvonulás előtti
percekben. Aztán indulás a Faluház
udvaráról, majd felcsendült az ajkakon az
„Ősszel érik babám a fekete szőlő”
dallama. Ezzel a nótával adtuk a falu
tudtára, hogy kezdetét vette a szüreti
felvonulás és hívunk, várunk minden
érdeklődőt, hogy megtekintsék táncainkat
és jó hangulatban együtt töltsük ezt a
délutánt.

A felvonulók sorát elsőként az óvodások
alkották,
akiket
a
közönség
gyönyörködve figyelt. Az apróságok
mögött vonultak a Péterszegi Rozmaring
Néptánccsoport táncosai, őket követték a
kémeri táncosok, majd a szentjobbi
csoporttagok, és a hosszú –hosszú sort a
Szlovákiából érkezett vendégeink zárták.
A közönség soraiban meg is jegyezték,

nagyszülők készítettek. Ha pedig
megszomjaztak a fellépők az előadás
után, a Baráti Kör tagjai és a szülők
kínálták őket folyadékkal, hűsítőkkel.
Köszönjük segítségüket.
Meghívott vendégeink, és a lakosok
tapssal kísérték végig a néptáncosok
bemutatóit, így kifejezve tetszésüket a
produkciókat illetően. Minden csoport
örömmel készült erre az alkalomra, sokat
próbált és gyakorolt, hogy részt vehessen
ezen a hagyományőrző napon.
Vendégtáncosainknak,
néptánccsoportunknak köszönjük a felkészülést
és a színvonalas műsort. Kis óvodásaink
lelkesedése,
tüneményes
előadásuk
felejthetetlen élmény marad mindenki

Az utcai mulatság megkezdése előtt az
iciri-piciri kisbíró hirdette ki tréfás
rigmusokban, hogy falunkban most a
legfontosabb esemény veszi kezdetét, s
egyúttal meghívta a falu közönségét a
szüreti bálba.
Először az óvodásoktól láthattunk
bemutatót, majd somogyi táncokat a
szentpéterszegiektől. A zene dallamára
libbent a szoknya, perdült a szoknya,
csárdásra ropta apraja, nagyja a falu
központjában. Ezt követően a kémeri és

szentjobbi vendégeink táncoltak, őket
követték a szlovák táncosok. Nagyon
szép szlovák dallamok csendültek fel
előadásukban, majd harmónika szóra
táncolták
el
a
jól
begyakorolt
tánclépéseket.
Végül
a
bökönyi
asszonycsárdást járták el a nemrég
megalakult
péterszegi
felnőtt
néptánccsoport tagjai.
A vendéglátás tradícióit megőrizve soksok finoman elkészített házi süteményt
fogyaszthattak táncosaink mind a négy
bemutató helyszínen, amelyeket a szülők,

számára. Köszönjük az óvó nénik
felkészítő munkáját.
Köszönjük
a
lakosságnak,
hogy
hagyományőrző szüreti felvonulásunkon
jelenlétükkel
megtisztelték
az
együtteseket, a néptáncosokat. Bízunk
benne, hogy sikerült ünnepi hangulatot
varázsolnunk erre az alkalomra, és a
táncos bemutatókkal színesebbé tettük
hétvégéjüket, és jó szívvel emlékeznek
erre az alkalomra.
Gratulálunk
a
csoportoknak,
a
táncosoknak! Köszönjük mindenkinek a
részvételét!

Harasztosiné Kéri Edit
néptánccsoport-vezető

FELHÍVÁS!
November közepén ismét szeretnénk megrendezni a HASZNÁLT RUHA BÖRZÉT, ezért kérjük a lakosságot, hogy
akinek van jó állapotú használt ruhája, cipője, melyre már nincs szüksége, az ajánlja fel a börzére. Főleg gyermekruhákra lenne
szükségünk! Az adományokat a Faluház nyitvatartási idejében fogadjuk!
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Akire büszkék vagyunk – Turzó József
Először is gratulálok a péterszegiek nevében a férfi futsal válogatott szövetségi kapitányi
kinevezésedhez, nagyon büszkék vagyunk rád. A Péterszegi Körkép olvasói régen hallottak felőled,
nagy utat bejártál a Mezei-Vill-től kezdve a szombathelyi Swietelsky-Haladás vezető edzőjeként a
szövetségi kapitányi posztig.
Milyen érzés volt az ország
túlsó végébe költözni, ott egy új életet
kialakítani?
- Nagyon nehéz volt, hiszen életemet Hajdú-Biharban egy
40 km-es körzetben töltöttem család és barátok között. De
azt hiszem, nagyon jó döntést hoztam, hiszen a szakmának
bizonyíthattam, hogy saját erőmből értem el azt a szintet,
amelyet az eredményeim mutattak, ez bizonyította, hogy a
Haladás Futsal történelmének legsikeresebb szezonjával
tudtam búcsúzni Szombathelytől. És azt hiszem ez a váltás
hozta meg azt, hogy szövetségi kapitányként térhettem
vissza a családhoz, valamint meg kell említenem, hogy első
futsalosként szerepet kaptam a nagypályás edzőképzés
intézetében is, ami külön büszkeséggel tölt el.
- A Mezei-Vill csapatával játékosként és edzőként is sikert
sikerre halmoztál, s továbblépve a Haladással idén
megnyertétek a Magyar Kupát, valamint bronzérmet szerzett
a csapat a 2017/2018-as NBI-es futsal bajnokságon. Mi a
sikered titka, mi az a módszer, elv, amelyet szerinted követni
kell, hogy minél nagyobb eredményt lehessen elérni?
- Aki ismer, az tudja, hogy mennyi időt és energiát tettem
bele, hogy képezzem magam, ami a munkába vetett
maximalizmusomnak köszönhető, persze ez nem mindig
szimpatikus, de amiben hiszek, az az hogy az eredményhez

munka kell. Aki ezt követte, az címeket tudott elérni és
válogatottba jutott.
- Hogy látod, van-e elég utánpótlás, a gyerekek, fiatalok
körében mennyire népszerű a futsal?
- Nagyon nehéz megítélni a futsal jövőjét, de a jövő
kulcsa az utánpótlás nevelés, amiben az elmúlt időszakban
erősödtünk, de úgy gondolom, még mindig lenne potencia, ha
a nagypályás klubok nyitnának a futsal felé. Ezért próbálok
több előadást, bemutató edzést tartani utánpótlás nevelő
nagypályás egyesületeknél.
- Milyen tervekkel indulsz neki a szövetségi kapitányi
feladatoknak, mik a céljaid?
- Ezen a szinten a megvalósuló célokat eredményekben
mérik, és ez alapján ítélik meg. Mindenképp most egy
csapatépítő időszak következik, hiszen egy generáció váltás
van
folyamatban.
De
fontos,
hogy
megtartsuk
eredményességünket közben a Visegrádi Négyekre, a VB
selejtezőre. De végső cél a két év múlva következő Eb
selejtezők sikeres megvívása.
- Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok,
valamint gratulálunk kislányod születéséhez és jó egészséget
kívánunk!
/egy futsal fan/

A királynék vára
Diósgyőr várát a királynék várának is hívták régen, mert
jegyajándékként gyakran kapták meg férjhez menetelük alkalmával
a magyar királynék. – Ezt az információt a Vöröskeresztes
kirándulás alkalmával hallottuk az idegenvezetőtől szeptember 1jén, aki még sok-sok érdekes dolgot mesélt nekünk. A szépen
felújított vár megtekintése után kisvasúttal Lillafürednek vettük
utunkat, ahol a szép kastélyszállót, a vízesést, a Függőkertet és a
Hámori tavat is megcsodáltuk. És ha már ott voltunk, a finom
pisztrángot is megkóstoltuk, amit vétek lett volna kihagyni!
Egy nagyszerű kirándulás volt, ahol minden vöröskeresztes tagunk
jól érezte magát, és sok új élménnyel gazdagodott.
Balogh Gyuláné Vöröskeresztes titkár

A Hortobágy – ahogy még nem láttuk
Nyugdíjasaink közül már többen jártak a Hortobágyon, de
ilyenkor általában csak a központban néztek szét. A
szeptember 15-i kirándulás alkalmával viszont ellátogattunk
kisvasúttal a Halastavakhoz, a kilátóhoz, és gyönyörködtünk a
madarak, tavak látványában, egy új oldaláról ismerve meg a
Hortobágyot. Természetesen a Pásztormúzeumot, a
Látogatóközpontot mi is megnéztük, de ezután (a szokásos
bazározást sem kihagyva) meglátogattuk a mátai ménes
istállóit is. Felejthetetlen élmény volt látni ezeket a csodálatos
lovakat, szebbnél szebbek sorakoztak az istállókban.
Köszönjük a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a
Szentpéterszegiek Baráti
Körének
Egyesületének
a
támogatását a kirándulás megvalósításában!
/Vné/
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Anyakönyvi hírek
Köszöntjük őket!

Búcsúzunk tőlük
Farkas Józsefné /1964/
Sz.: Makula Mária
Élt: 54 évet
Szabó Albertné /1933/
Szül.: Kelemen Ilona
Élt: 85 évet
Varga István /1935/
Élt: 82 évet
Nagy Jánosné /1954/
Szül.: Farkas Irén
Élt: 63 évet

Lénárt Leila
Weitert Lilien
Szül.: 2018. 04.24.
Szül.: 2018. 07.06.
Szülők: Lénárt Andor
Szülők: Weitert Péter
Szabó Alexandra
Szabó Bettina

Nagy Panka
Szül.: 2018. 06. 27.
Szülők: Nagy Norbert
Cucin Anita

Lovadi Máté Vince
Szül.: 2018. 07. 11.
Szülők: Lovadi Vince
Koszorús Judit

Mészáros Hanna
Szül.: 2018. 09.23.
Szülők: Mészáros Imre
Matolcsi Ildikó

Nagy Imréné /1932/
Szül.: Papp Irén
Élt: 85 évet
Makula Árpádné /1963/
Szül.: Rózsás Rozália
Élt: 55 évet

Farkas Zoé
Szül.: 2018. 07.25.
Szülők: Farkas Richárd
Kovács Enikő

Köszöntő
„Az együtt töltött percekből legyenek órák,
majd napok és az örökkévalóság tartson addig,
amíg velünk vagytok.”
Demeter Mihály – Dudás Irma
1973. szeptember 29.
Boldog 45. házassági évfordulót és egyben boldog névnapot
kívánnak gyermekeid, vejeid és unokáid.

HIRDETÉS
Egy jó állapotban lévő ágyneműtartós heverő eladó.
Tel.: 06-30/543 9099

Fájó szívvel emlékezünk
Szabó Gyuláné /1929-2016/
szül.: Tikász Irma
halálának 2. évfordulójára.
„Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak megtanulsz élni a tátongó űrrel,
amit maguk után hagynak, akik elmentek.”

Szerető családja

Megemlékezés
B. Nagy Sándor /1933-2014/
halálának 4. évfordulójára.
„Váratlanul ért a halál, búcsú nélkül mentél el
aludd szépen örök álmod, soha nem feledünk el.”

Gyászolja családja és rokonai
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Szeretettel emlékezünk
Veress Lajosné /1918-1997/
Szül.: Szakács Irén
halálának 22. évfordulójára.
„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked örökké,
ha látni akarunk, felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább,
ott várj ránk, ha időnk lejárt. „

Gyermeked Irén, vejed István,
unokáid István, Róbert,
gyermeked Irma, Róza,
unokáid Andrea, Orsolya, Márton,
Vivien és 7 dédunokád.

Megemlékezés
id. Mos Imre /19402011. okt. 25./
halálának 7.
évfordulójára.
Sírod felett sírva zúg a falevél,
neki is fáj, hogy már 7 éve elmentél.
Azóta az én szívem megnyugvást nem
talál,
ma is úgy fáj, mint amikor búcsúztál.
Jöhet a tavasz, az én szívembe azóta
fájdalom, s örök tél maradt.
Fájdalmam nem enyhül, mert te nem vagy
már, de míg élek szívembe vagy
és ott is maradsz.

Nyugodjál békében!
Bánatos feleséged
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