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Szentpéterszeg község közéleti havilapja

Szentpéterszeg Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a
lakosságot a

c. rendezvényére,

melyet 2018. december 23-án (vasárnap)
14 órakor tartunk a Faluházban.
Advent utolsó vasárnapján egy bensőséges, meghitt összejövetelen készüljünk együtt a
karácsonyi ünnepekre egy finom karácsonyi kalács, egy forró tejeskávé vagy tea elfogyasztása
mellett.
Tóth József református lelkipásztorunk vezetésével hangolódjunk az ünnepvárásra, majd
hallgassuk meg együtt A szeretet üzenete c. adventi műsort, melyben karácsonyi ünnepi dalok és
versek hangzanak el a Fiatal Énekesek Klubja tagjainak előadásában. Ezután kötetlen
beszélgetéssel, karácsonyi zene mellett töltsünk el együtt egy kellemes délutánt! Ne töltse
egyedül ezt a napot, jöjjön, várjuk szeretettel!

/a szervezőbizottság/

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag
boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak!
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Az elmúlt időszak igazán mozgalmasan telt a Mesevilág Óvodában. Különösen a Napraforgó csoport programjai sűrűsödtek
meg.
 Novemberben
két
alkalommal látogattak el a
nagycsoportosok a Fekete
Borbála
Általános
Iskola
„Iskolanyitogató” foglalkozásaira. Gazsóné Cser Irma tanító
néni
az
első
osztályos
tanulókkal
matematika
bemutató órát tartott az
óvodásoknak. A következő
alkalommal pedig az irányokat,
formákat, színeket gyakorolták
játékos verseny formában a
gyerekek, majd néhány tánclépést is megtanultak Vadászné
Farkas Éva tanító néni vezetésével.
készítettünk, mézeskalácsot sütöttünk. A Teleház dolgozói
mindig kedveskednek nekünk valami különlegességgel,
sütőtökös- diós muffint készítettek, a gyerekek legnagyobb
örömére. Köszönjük szépen a dolgozóknak a finomságokat!

 Már több ízben is ellátogattak hozzánk a Bihari Mézlovagrend képviselői, az idén is volt szerencsénk az
óvodánkban fogadni őket a „Mézes reggeli” kapcsán. Mindig
nagy öröm a számunkra találkozni a „lovagokkal” és
megkóstolni a finomabbnál finomabb mézeket.

Nov.
28-án,
a
Napraforgó csoport 5 fős
csapata
látogatott
el
Komádiba, a Kerek Egy Ég
Alatt Óvoda és Bölcsőde
Malmi Óvodájába. Egy
„mentőakción", vettek részt,
ahol játékos keretek között
szelektív hulladékgyűjtéssel,
a tengerek - óceánok
megtisztításával,
újra
hasznosítással,
komposztálással, a levegő
tisztításával, egészséges újra
hasznosítható
dobozokban tárolt ételek vásárlásával járulhattak hozzá a
tiszta, élhető környezet megteremtéséhez. Mindenki
oklevéllel és hasznos ismeretekkel gazdagodott ezen a
délutánon.
 A Teleház már nagyon sok alkalommal látott vendégül minket, most sem volt ez másként. Kihasználtuk az idei
év utolsó napsütését és a jó időben szalonnát sütöttünk. A
„Telekert” program keretében édes burgonyás palacsintát

 Ha december, akkor itt a Mikulás! Nem hozzánk, az
óvodába jött a Mikulás, hanem mi mentünk el hozzá,
mégpedig a Faluházba. Először a Nagyváradi M.M Pódium
Bábszínház előadásában a „Furulyás Palkó”c. mesét
nézhettük meg, majd megérkezett a nap fénypontja a
Mikulás. Minden gyerek örülhetett a megérdemelt kis
csomagjának.

Dec.
8-án
a
Faluházban
Karácsonyi
vásár
volt,
ahol
az
óvodások
műsorukkal
szórakoztatták
a
vásározókat.

Már
több
alkalommal
is
megmérettettek
a
kis
óvodásaink, hogy milyen
ügyesen tudnak szavalni. A
Berettyóújfalui
József
Attila Általános Iskola megrendezésében Adventi
szavalóversenyen öt gyerek vehetett részt az óvodánkból,
nagyon szép eredményekkel. Gratulálunk a kis
versmondóknak, és felkészítőjüknek Kolozsváriné Pálfi
Ildikónak. /folytatás a köv. oldalon/
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készülődjünk a karácsonyra. Mindkét csoportban különkülön mézeskalácsot sütöttünk, ajándékokat készítettünk.
 Az év utolsó eseménye mindkét csoportban a karácsonyi
ünnepség. Még ez előttünk álló feladat. Nagy izgalommal
készülünk a szeretet ünnepére minden alkalommal, ahol
meghitt, családias légkörben ünnepelünk:
Szent karácsony beköszöntött,
pompázatos ruhát öltött,
Oly szaporán, mint a zápor,
ezer csillag hull a fáról.
Örömkönnyek hullnak egyre,
s pottyannak a kis kezekre.
Fenyőfánkat körbe álljuk,
és egymásnak azt kívánjuk:
E szép este minden fénye
adjon erőt az újévre.
Minden napja legyen ünnep,
melengesse a szívünket.

 A tehetséghálózatok együttműködése kapcsán a
berettyóújfalui József Attila Általános Iskola, 2. és 3.
évfolyamának dráma tehetségműhelye adventi mesével
kedveskedett a kis óvodásainknak.
 Minden évben nagy szeretettel köszöntjük az
Önkormányzat Nyugdíjasait. Az idén sem maradt el ez a szép
feladat. A Napraforgó csoport előadással és ajándékkal lepte
meg a jelenlévőket.
 December hónap az adventi készülődés időszaka.
Az óvodánkban hagyományainkhoz híven, minden évben egy
délután meghívjuk a szülőket is az óvodába, hogy együtt

A Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda minden dolgozója
nevében kívánok minden kisgyermeknek, hozzátartozóknak,
és minden kedves olvasónak Áldott, Békés Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új évet!
Nagyné Nagy Judit óvodapedagógus

Iskolai hírek
Elérkezett az év utolsó hónapja, lassan búcsúzunk a 2018-as esztendőtől. Az iskolai életben viszont ebben az időszakban
szaporodnak meg a tennivalók. Készülünk az ünnepre, de ugyanakkor az iskolai feladatokat sem hanyagolhatjuk el.
A sok feladat jellemezte az elmúlt hónap heteit is. Feladatokban, programokban nem volt hiány. Lássuk a legfontosabbakat!
 Október 12-én az alsó tagozatos gyerekek a berettyóújfalui Bihari Múzeum múzeumpedagógiai óráján vettek részt,
ahol az 1-2. osztályosok a gyapjúval, a 3-4. osztályosok a régi
asszonyi munkákkal ismerkedhettek. Az érdekes előadást
kézműves foglalkozás követte.

rendezvényre. A programok között szerepelt az Apróláb 3D
mozifilm megtekintése, lufihajtogatás, fotózás korhű ruhában
és a népi játékok kipróbálása.
 November 5-én a Nadányi Zoltán Művelődési Házba
látogatott el 14 tanulónk, hiszen alkalmuk nyílt megtekinteni
a Lúdas Matyi című gyermekelőadást. Köszönjük a
lehetőséget a Tankerületnek!
 A pályaorientáció kiemelt területünk. A továbbtanulásra
való felkészítés folyamatos az iskolában. A november 10-i
szombati munkanapon pályaorientációs napot szerveztünk,
ahol a programok többségét külső partnerek bevonásával
valósítottuk meg. Iskolánkba látogatott az Aktív Európai
Fiatalok két képviselője, akik tréninget tartottak a
továbbtanulás előtt álló tanulóink számára.

 Az alsósoknak lehetőségük volt a derecskei almáskertbe
is ellátogatni, ahol egy kertpedagógiai órán vehettek részt. A
foglalkozás végén büszkén tértek haza, hiszen szép dicséretet
kaptak az almáskert dolgozóitól. A program a Berettyóújfalui
Tankerületi Központ támogatásával valósulhatott meg.
 Szintén a tankerület segítségével jutottak el tanulóink a
berettyóújfalui
József
Attila
Általános
Iskolában
megrendezésre kerülő „GYERMEKEK VILÁGNAPJA”
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Pályájukat, mindennapi tevékenységüket mutatták be a
meghívásunkra megjelenő felnőttek. Kalmár Irma a szakács
foglalkozásról beszélt a gyerekeknek. Elmondta, milyen
készségek, képességek szükségesek a szakma elsajátításához.
Kolozsváriné Pálfi Ildikó az óvó nénik mindennapjait mutatta
be a gyerekeknek. Elmondta, hogy egy óvó néni szinte
mindenhez ért, hogy mindennapi feladatait elláthassa a
kisgyermekek között. Majd egy ismerkedős játékkal tette
még kellemesebbé a délelőttöt. Olajos Csabáné, bár már az
iskolában dolgozik, a kereskedő szakma szépségeiről,
nehézségeiről számolt be a gyerekeknek. Nagy örömömre két
volt tanítványunk is elfogadta a felkérésünket, és ők is
vállalták, hogy beszélnek foglalkozásukról. Olajos Dóra a
közgazdasági egyetem utolsó félévét taposva mondta el a
tanulóinknak, hogy egykor ennek az iskolának a diákjaként
olyan biztos alapot kapott a továbbtanuláshoz, hogy
nemsokára diplomát kap a kezébe. Ezúton kívánunk neki sok
sikert! Vass Viktor a vendéglátásban szerzett már
tapasztalatot, melyet szintén megosztott a gyerekekkel.
Kérésünkre a szalvétahajtogatás rejtelmeibe is bevezette
diákjainkat. Köszönöm az közreműködést, remélem máskor
is számíthatunk rá!
Mindeközben az alsó tagozatosok játékos formában
ismerkedtek a szakmákkal, majd a faluban vették sorra az
egyes foglakozásokat. Ellátogattak Kovács Imre asztalos
műhelyébe, majd megtekintették a fodrászüzletet, valamint a
doktornő is nagy szeretettel fogadta őket a rendelőben!
Nagyon köszönjük a segítséget és a lehetőséget!

2018. december

gyerekeknek. A Mézlovagrend a mézfogyasztást ösztönözte
előadásával, majd kóstoló megtartásával. Köszönjük a
gyerekeknek felajánlott mézet.

2018 a családok éve.
Ennek kapcsán Berettyóújfaluban
rajzverseny került meghirdetésre.
Büszkén számolhatok be, hogy
Ajtai Julianna 4. osztályos
tanulónk rajzát a legjobbak közé
válogatta be a szűri. Tanulónk
értékes
ajándékban
részesült.
Gratulálunk
neki
és
felkészítőjének, Vadászné Farkas Éva tanító néninek!
 Tovább folytatódott „Iskolanyitogató” programunk,
melynek keretében Gazsóné Cser Irma tanítónő egy játékos
matematika órára vonta be az óvodásokat. Vadászné Farkas
Éva irányok, színek, formák címmel tartott foglalkozást,
melynek végén közös néptánccal gyakorolták az ovisok és az
iskolások az irányokat.
 A sportélet sem állt le a hideg idő beköszöntével.
Lezajlottak a Bozsik torna intézményi fordulói, valamint az
Október – kupa is lebonyolításra került. A vándorserleg
ezúttal Esztárba került. Gratulálunk!
 Hagyományaink szerint ünnepségeinket is megrendeztük.
Október 8-án az aradi vértanúkra emlékeztünk. Bukus Péter
tanár úr vezetésével méltó műsorral készültek az 5.
osztályosok. Nemzeti ünnepünkön, október 23-án Mercs
Györgyné osztályfőnök felkészítő munkájának köszönhetően
a 8./e osztály adott műsort a megjelenteknek. A műsor után
koszorúzásra került sor a hivatal falán elhelyezett
emléktáblánál.
 Névadónkról, Fekete Borbála születésének 85. évfordulójáról is megemlékeztünk a községi temetőben. Diákjaink
kíséretében koszorút és mécsest helyeztünk el Borika néni
sírjánál.
Márai Sándor soraival kívánunk minden Kedves Olvasónak
Békés Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet!
„Karácsonykor az ember
mindig hisz egy kissé a csodában,
nemcsak te és én, hanem az
egész világ, az emberiség,
amint mondják, hiszen
azért van az ünnep, mert
nem lehet csoda nélkül élni.”

 November 12-én a Vöröskereszt, 16-án pedig a Bihari
Mézlovagrend képviselői érkeztek el iskolánkba. A
Vöröskereszt tagjai az elsősegélynyújtás fontosságára hívták
fel a figyelmet, majd az újraélesztés lépéseit tanították meg a

Kissné Balogh Krisztina
intézményvezető

Takaros Porta
faluszépítő mozgalom 2018. évi eredménye
Legvirágosabb porta: S.Nagy Lajos, Petőfi u. 8.
Legszebben parkosított porta: Turzó Lászlóné Köztársaság u. 38.
Összhatásában legszebben érvényesülő porta: Bördős Sándor és Bördősné Nagy Katalin, Köztársaság u.
Különdíj: Harasztosi Jenő és felesége, Bem u. 21.
Oklevelet kapott Olajos Mihály polgármester úrtól Nagy Sándor Somogyi u., és Nagy Zoltán Kossuth u. lakos „A legszebb
konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei program 2018. évi helyi versenyében való részvételért és az abban
nyújtott kertgondozó munkájának elismeréséért.
Gratulálunk a helyezetteknek és további sok sikert kívánunk!
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Idősek Napja
László és felesége Dudás Róza; valamint Szabó Sándor és
felesége Tóth Mária. Gratulálunk és további sok-sok boldog
együtt töltött évet kívánunk!
Ezután a 90. éves és azon felüli lakosokat köszöntötte
polgármester úr: Balogh Albertet, Demeter Józsefnét,
Harasztosi Albertnét, Harasztosi Dezsőt, Nagy Lajosnét,
Turzó Zsigmondnét és Vass Sándornét. Gratulálunk és
további jó egészséget kívánunk! (Akik nem tudtak itt lenni az
ünnepségen, azokat otthonukban kereste fel polgármester úr.)

Október 26-án az önkormányzat és a településen működő
szociális szervezetek munkatársaival hagyományosan az
időseket köszöntöttük a Faluházban. Olajos Mihály
polgármester úr köszöntötte a szép számmal összegyűlt
vendégeket, s külön köszöntötte a 60. és 50. házassági
évfordulójukat ünneplőket is.

A köszöntők után az óvodások léptek a színpadra, mesét
mondtak és előadták a szüreti táncukat. Mindenkinek
tetszettek az apróságok, nagy tapssal jutalmazták őket.
Ezután az általános iskolások mutatták be a Lúdas Matyi c.
mesejelenetet, és versekkel köszöntötték az időseket, majd a
Kihívással Élők Nappali intézetének tagjai mondták el
köszöntő verseiket. Jutalmuk szintén nagy taps volt. Ebédig
és ebéd alatt is a Reál Team Duó szórakoztatta az
összegyűlteket magyar nótákkal, operett dalokkal és retró
slágerekkel. Köszönjük szépen mindenkinek a fellépést,
valamint köszönjük a főzésben és a vendéglátásban segítők
munkáját.
/Vné/

60. házassági évfordulóját ünnepelte Mészáros Vince és
felesége Nagy Etelka; 50. házassági évfordulójukat
ünnepelték Bedő Sándor és felesége Kovács Piroska; Simon
Október 28-án zajlott az Organica FX Running NagyváradDebrecen
Szupermaraton,
melynek
útvonala
Szentpéterszegen is keresztülhaladt. Polgárőreink is
közreműködtek a helyszín biztosításában.

A Virágos Magyarország környezetszépítő verseny 25.
jubileumi évének alkalmából a Magyar Turisztikai
ügynökség a részt vevő települések számára egy-egy
oszlopos gyertyánt ajándékozott. Az emlékfát a Baráti Kör
tagjai az Idősek Otthona előtti téren ültették el november 16án.
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Elkészült a Betlehem a Főtéren!
Már hagyománnyá vált nálunk, hogy november utolsó napján felállítjuk a Betlehemet a
Főtéren. Ezúttal is a református egyház, a Faluház és az önkormányzat dolgozói vállalták
a munkát. Köszönjük szépen mindenkinek a segítségét!
A szükséges fenyőket Tóth Sándor és felesége, id. Demeter Mihály, Vadász Sándor és
Balogh Sándorné biztosították, a kukoricakévét Németh Géza. Mindenkinek nagyon
szépen köszönjük az adományt.
/Vné/

Mikulásváró
December eleje mindig izgalommal tölti el a gyerekek szívét, hiszen a
Mikulás várás időszaka meglepetésekkel jár. Az óvodás és alsó tagozatos
gyerekek már nagyon várták, hogy idén is ellátogasson hozzájuk a
Mikulás.
December 6-án a Faluházban a gyerekeké volt a főszerep. Egy interaktív
mesejátékkal kedveskedtünk nekik. Az M.M. Pódium Bábszínház
előadásában Furulyás Palkó történetét tekintették meg, amelyben a
gyerekek is aktív szerepet kaptak. Vidám kacagás és taps zengte be a
nagytermet. Ezután közös énekléssel fogadtuk a Mikulást, aki
szaloncukorral, ajándékcsomagokkal és kedves szavakkal lepte meg a
kicsiket és nagyokat.
/Pákozdi Lászlóné/

Karácsonyi vásár
Immáron
nyolcadik
alkalommal
rendeztük meg Szentpéterszegen a
Karácsonyi vásárt, ahol évről évre egyre
több árus mutatkozik meg portékáikkal és
örömmel láttuk, hogy a nézelődők és
vásárlók is egyre nagyobb számban részt
vesznek.
A december 8-án megrendezett
vásárunkban az advent hangulatát
fokozva finom ízek, illatok csábították a
vásárra
kilátogatókat,
ugyanis
gyümölcsteát és sajtos-tejfölös lángost is
fogyaszthattak, miközben a nagyteremben
az óvodások, a helyi iskola diákjai és a
Rozmaring Néptánccsoport biztosított
számunkra vidám műsorokat. Idén is
különleges ajándéktárgyak, karácsonyi
dekorációk leltek gazdára.

A
rendezvénytermünkben
a
gyerekeket mézeskalács sütésbe vontuk
be, melyet mindig nagyon élveznek,
illetve ez alkalommal tartottuk meg az
adventi játszóházat, amely keretében
kicsik és nagyok is kibontakozhattak,
fantáziájukat
és
kreativitásukat
kihasználva
készíthettek
különböző
karácsonyi díszeket, melyeket azután el is
vihettek magukkal.
A
vásárra
meghirdettük
a
„Legfinomabb karácsonyi sütemény
készítője” versenyt, melyen a következő
eredmény született:
I. helyezett: Szepesi Jenőné – diétás
csíkos kalács
II. helyezett: Gózné Dr. Szökőcs Enikő –
citromkrémes mákos linzer
III.helyezett: Szepesi Jenőné - Isler
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Gratulálunk a sütemények készítőinek! A
sütemények receptjeit a 7. oldalon
olvashatják, akik maguk is ki akarják
próbálni.
Ezúton is megköszönjük a Baráti Kör
tagjainak és az önkénteseknek a
munkáját, akik a mézeskalács sütésben, a
lángos sütésben és az adventi díszek
készítésében
segédkeztek.
Gazsó
Sándornak és feleségének köszönjük a
szép fenyőfát, valamint id. Demeter
Mihálynak a sok-sok fenyőágat, melyet a
kézműves foglalkozáshoz biztosított.
Ezúton is megköszönjük a Gyermekekért
Alapítvány, a Baráti Kör és az
Önkormányzat anyagi támogatását!
/Pákozdi Lászlóné/
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Diétás csíkos kalács

A citromkrémhez: 1 dl citromlé, reszelt citrom vagy narancs héj, 3
tojás, 8 dkg cukor, 5 dkg RÁMA vagy vaj, csipet só
1. Gyúrjuk össze a linzer tésztáját: a lisztet öntsük egy tálba, tegyük
bele a cukrot és a kockára vágott hideg vajat, és a két tenyerünk
között dörzsölgessük össze addig, amíg egynemű száraz keveréket
nem kapunk. Ekkor adjuk hozzá a többi hozzávalót, és gyúrjunk
belőle tésztát. Folpackba csomagolva tegyük hűtőbe, amíg pihen,
elkészíthetjük a krémet.
2.Krém: mivel igen kis mennyiségről van szó, kis edényt válasszunk
hozzá; ebbe tegyük az összes hozzávalót, jól keverjük el, majd
gyenge lángon addig forrósítsuk, amíg be nem sűrűsödik. Óvatosak
legyünk, hogy a tojássárga ne csapódjon ki. A végén keverjük bele a
vajat és hagyjuk hűlni.
3. Nyújtsuk ki a tésztát kb. 3 mm vastagra, és szaggassunk belőle
olyan formát, amit szeretnénk. A kiszaggatott tésztát tegyük
sütőpapírral borított tepsire és 180 fokon 7-8 perc alatt süssük meg a
linzereket.
4. Amikor megsültek a kekszek és ki is hűltek, ragasszunk össze
egy kis citromkrémmel, alul mindig egy egész linzer, felül egy
lyukas. Ha habzsákból nyomjuk a krémet, nem maszatoltunk vele
annyit.
Jó étvágyat kívánok!
Gózné Dr. Szökőcs Enikő

Hozzávalók: 90 dkg. liszt, 1 mk. só, 2 ek. cukor, másfél dl. olaj, 5
dkg. élesztő, kb. 4-5 dl. tej, 35+6 szem polisept (édesítő) tabletta, 2
ek. kakaó.
Az élesztőt pici cukorral langyos tejben megfuttatjuk. A lisztet, a
pici tejben feloldott 35 szem polisept tablettát, a sót az élesztőt, az
olajat, tejjel összedagasszuk, majd a tésztát kétfele vesszük. Az
egyik felébe beledagasszuk a pici tejben felolvasztott 6 szem
polisept tablettát, amelyhez hozzáadjuk a 2 ek. kakaót. A két adag
tésztát külön-külön simára kidagasztjuk.
A fehér és a barna tésztát is 3-3 fele osszuk. Nagy tepsi (kb. 26x36
cm.) méretűre kinyújtjuk és egymásra helyezünk 1 fehér és 1 barna
tésztát, meg lehet szórni mazsolával és ezután felcsavarjuk, mint a
beiglit. A tepsibe helyezzük a 3 rudat egymástól jó távol, megkenjük
előbb olajjal, majd felvert tojással. A tepsiben kelesztjük kb. 2 óra
hosszáig, majd közepes hőfokon 35-45 percig sütjük.
Jó étvágyat kívánok!

2018. december

Szepesi Jenőné

Citrom krémes mákos linzer
Hozzávalók a tésztához: 30 dkg liszt, 20 dkg RÁMA vagy vaj, 10
dkg porcukor, 1 tojás sárgája, csipet só, 2 evőkanál mák, 1 vaníliás
cukor
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hogy ott lakhasson Jézus Krisztus a Lélek által, hogy mi is
sugározzuk minden nap a mennyei békét, szeretetet.
Fogadjuk be őt!
Akik nem készítik fel szívüket, idegesen, vakon, békétlenül,
hálaadás nélkül járják az életüket. Megváltó, Messiás nélkül
élnek és halnak meg és állnak majd Isten elé ítéletre,
bűnösen.
Figyeljük csak, hogy ezeknek a pogány bölcseknek hogy
megváltozott napok, órák alatt az élete. Odafele bementek
Heródeshez, ott keresték a királyi udvarban Jézust. Az
istállóból hazafelé már nem mentek be, pedig kérte Heródes,
hogy tegyék meg. Ők hívő lélekké váltak, Heródes pedig
gyilkos, hitetlen maradt.
Adja az Úristen, hogy várjuk és nyissuk meg szívünket
Jézus Krisztus előtt, és megváltozik életünk ma is! Általunk
is ragyogjon a betlehemi szeretet csillaga! Ámen.

„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes
király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről
Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki
most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és
eljöttünk, hogy imádjuk őt”
(Máté ev. 2, 1-2)

Hirdetések:
2018.12.16-án vasárnap 9:30-tól– Advent 3. vasárnapi
istentisztelet
2018.12.23-án vasárnap 9:30-tól - Advent 4. vasárnapi
istentisztelet
2018.12.23-án vasárnap 14:00-tól – Faluházban
Falukarácsony
2018.12.24-én hétfőn 16:00-tól – Szentesti ünnepi
istentisztelet, gyermekeink műsora
2018.12.25-én kedden 9:30-tól – Karácsony első napi
ünnepi istentisztelet- Úrvacsora
2018.12.26-án szerdán 9:30-tól- Karácsony másod napi
ünnepi istentisztelet
2018.12.30-án vasárnap 9:30-tól - Vasárnapi istentisztelet
2018.12.31-én hétfőn 9:30-tól- Óévi ünnepi istentisztelet
2019.01.01-jén kedden 9:30-tól- Újévi ünnepi istentisztelet

Máté evangéliumában a karácsonyi történet így kezdődik:
„Amikor Jézus megszületett...” Ezt az „amikort” az Úristen
rendelte el, nem ezer évvel előbb, sem száz évvel később,
hanem épp akkor jött el az idő a földi ember életében, hogy
Isten megnyissa a mennyet, és a földi ember is belásson
abba. Megnyílt a menny és angyalok seregei énekszóval,
Istent dicsőítő szózattal hívogatva léptek fel, és mennyei
világosság támadt az éjszaka közepén.
Népszámlálás volt a Római Birodalomban, és mindenkinek
be kellett iratkozni. Mindenki igyekezett is a saját
származási helyére, hogy ott vegyék számba. Minden
megmozdult. A csillagok is megmozdultak.
Érdekes, hogy karácsonykor mindenki megmozdul – előbb a
szívében –, mert mindenki szeretne valakit megajándékozni,
boldognak látni, és önmaga is boldog, megajándékozott
lenni.
Írjuk a leveleket, utazunk szeretteinkhez, keressük a
templomi csendet, a karácsony varázsát, együtt szeretnénk
örülni a családtagokkal és az ismerősökkel. Egyszóval
mindenki szeretne boldog lenni. Karácsonykor elindul az
ember Isten felé, a szeretet, a békesség, a bűnbocsánat felé.
Azért a legszebb ünnep a karácsony, mert az ember
megérezte, hogy a jászolban a mennyei szeretet jött le a
földre.
A keleti bölcsek észrevették a csillagot. Akik pedig
Betlehem közelében laktak, éltek, nem vették észre! Azért
vették észre a bölcsek, mert ők lélekben vágyakoztak a
szeretetre, tudták, hogy Jézus Krisztus, Isten Fia hozza azt
el. Az emberek között nincs el nem múló szeretet. Figyelték
a csillag megjelenését. Amikor pedig megjelent, a földön
mindenhol látszott, és így el is indultak ezek a magas rangú
tudósok, a bölcsek. Csak Betlehem és környéke nem vett
észre ebből semmit.
A bölcsek Istennek tetsző életet akartak élni. A bölcsek
változni akartak. A változást az emberben Isten szeretete
adja. Magunktól nem megy. Csak az Úr cselekedheti ezt
meg. Ma is így van! A betlehemi csillag ma is ragyog,
fénylik. Jézus szeretete itt van! Fénylik a csillag, ha van
állásunk, meleg szobánk, ha vannak szeretteink. Mennyei
világosság van, ha valaki törődik velünk, szól hozzánk,
megért, segít. Most is itt van Isten csillaga. Kéri a szívünket,

Nagy szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket istentiszteleti
alkalmainkra. Isten iránti hálaadással köszönöm meg
mindazoknak, akik ebben az esztendőben is adományaikkal,
egyházfenntartói járulékukkal hozzájárultak gyülekezetünk
anyagi terheinek hordozásához. Isten áldja meg gazdagon az
adományozók életét. Tisztelettel kérem azon testvéreimet,
akik még nem rendezték egyházfenntartói járulékukat,
legyenek szívesek minél hamarabb befizetni.
Gyülekezetünk és presbitériumának nevében szeretett
testvéreimnek, a testvérek szeretteinek, községünk minden
lakosának: Istentől hitben, reménységben és szeretetben
gazdagon megáldott karácsonyi ünnepeket és békés,
boldog újesztendőt kívánok.
Tóth József lp.
Aranyosi Ervin: Angyali gondolatok…
Nézem a sok embert, valamit keresnek!
Ám nincs eredménye, amíg nem szeretnek!
Hiába a sok dísz, gazdag, szép ajándék,
mikor más célt szolgál, mögöttük a szándék.
Pénzben mért szeretet, anyagias vágyak,
görbe tükrei egy eltorzult világnak.
A mosoly, az öröm, egymás ölelése,
– önző világunkban, vajon nem kevés-e?
Vajon hová bújt el az igazi érték,
a szív gazdagságát sosem pénzben mérték.
A szeretetet kéne végre megtalálni,
szebb világban élve boldogokká válni!
Figyelmet és időt kéne többet adni,
minden körülményben embernek maradni!
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Anyakönyvi hírek
Köszöntjük őket!

Búcsúzunk tőle!
Mező Jánosné /1972/
Szül.: Makula Gizella Imelda
Élt: 46 évet

Fájó szívvel emlékezünk
Kovács Imréné /1925-2007/
szül.: Ékes Róza
halálának 11. évfordulójáról
és
Kovács Imre /1948-1993/
halálának 25. évfordulójáról.
„Mindent a Földön csak neki
köszönhetek,
égre nézek s kérem Istent, hogy őt
áldja meg!
Éltesse sokáig szívemben e drága
kincsemet,
Most tudd meg, te gyerek:
Édesanya csak egy lehet.”
Szerető családja

Szémán Bianka
Szül.: 2018. 11.09.
Szülők: Szémán Norbert
Vadász Márta

Kun Szabolcs
Szül.: 2018. 11.17.
Szülők: Kun Szabolcs
Szabó Andrea

Szilágyi Krisztián Noel
Szül.: 2018. 11.22.
Szülők: Szilágyi Krisztián
Rózsás Laura

Erdei Botond
Szül.: 2018. 11.28.
Szülők: Erdei János
Olajos Szabina

Fájó szívvel emlékezünk
Berek Jenő /1936-2013/
halálának 5. évfordulójára november 30-án.
„Hulló könnyeinkkel állunk a sírod felett,
A koporsó bezárta a legdrágább kincsünket.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Nehéz az életet élni nélküled.
Virágot viszünk egy néma sírra,
De sajnos ezzel téged nem hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg közöttünk voltál, mi nagyon szerettünk,
Hiányzol nagyon, sohasem felejtünk.
El kellene engedni téged, de nem lehet,
Mert összetart a sírig tartó szeretet.
Hiányod még fáj nagyon, így élni oly nehéz,
Örökké él szívünkben a rád emlékezés.”

Szeretettel várunk mindenkit
2018. december 31-én,
20:00 – 04:00-ig
a Faluházban.
Belépőjegy: 2.500 Ft/fő
A zenét szolgáltatja a

Szerető feleséged, drága gyermekeid, unokáid és
dédunokáid!

A rendezvényen csak előzetes
asztalfoglalással és jegyelővétellel
lehet részt venni!

MEGNYITOTTAM!

2018. december 21. (péntek)

Jelentkezési határidő:

Szentpéterszegen, a Faluház mellett, a volt zöldséges bolt
helyén.

Betty kisker 
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-műanyag áru, konyhai felszerelések, játék, ajándék és
folyamatosan bővülő árukészlet.
Szeretettel várok minden kedves vásárlót! 
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