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Szentpéterszeg község közéleti havilapja
Várnai Zseni: Csodák csodája
Bár volna rá szavam vagy hangjegyem,
hogy éreztessem, ahogy érezem
ez illatot, e fényt, e nagy zenét,
e tavaszi varázslat ihletét,
mely mindig új és mindig ugyanaz:
csodák csodája: létezés… tavasz!

Tavasszal mindig arra gondolok,
hogy a fűszálak milyen boldogok:
újjászületnek, és a bogarak,
azok is mindig újra zsonganak,
a madárdal is mindig ugyanaz,
újjáteremti őket a tavasz.
A tél nekik csak álom, semmi más,
minden tavasz csodás megújhodás,
a fajta él, s örökre megmarad,
a föld őrzi az életmagvakat,
s a nap kikelti, minden újra él:
fű, fa, virág, bogár és falevél.
…

Meghívó
Sok szeretettel meghívjuk a lakosságot a 2019. április 27-én tartandó

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

6./ A legfinomabb sós sütemények
7./ A legzamatosabb befőttek, szörpök
8./ A legjobb savanyúságok
9./ A legfinomabb pálinkák
10./ A legfinomabb borok

A benevezett termékeket a Faluházban fogadjuk 15-tól 16 óráig.
Minden benevező hölgy vagy úr garantált ajándékot kap!
Díjazás: kategóriánként 1. helyezetteknek 3.500 Ft-os vásárlási utalvány,
kategóriánként a 2-3. helyezetteknek 2.500 – 2.500 Ft-os vásárlási utalvány
A részletes programot a későbbiekben plakáton hirdetjük.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Áder János Magyarország köztársasági elnöke

2019. március

(Tájékoztatásul: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.)
Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint hamvasztásos
temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye
lehet urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós
temetési helyre is temethető).

az európai parlamenti választások magyarországi
időpontját
2019. május 26. (vasárnap) napjára írta ki.
A választások előkészítése megkezdődött, a Helyi Választási
Irodánál a technikai próba lezajlott. A választással
kapcsolatos részletes információ a www. valasztas.hu oldalon
megtalálható!

Tárgyalta a képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének tervezetét, az elfogadására előreláthatólag
március hónapban kerül sor. 2019. évben a költségvetési
bevételek 93,7 %-át fordítja az Önkormányzat a kötelező
feladatellátásra.
Dr. Vámosi Margit jegyző

A Helyi Választási Iroda postacíme:
4123 Hencida Kossuth tér 1.
A Helyi Választási Iroda vezetője:
Dr. Vámosi Margit jegyző,
címe: 4121 Szentpéterszeg, Kossuth utca 45.

Özv. Gazsó Sándorné
2019. január 21-én
töltötte a 90. évet, mely
alkalomból az
önkormányzat részéről
Olajos Mihály
polgármester
köszöntötte, további jó
egészséget és sok
boldogságot kívánva
Erzsike néninek.

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat Képviselő – testülete
módosította a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
rendeletét.
A módosítás értelmében a sírhelyeket a temetés alatt álló
sírhelytáblákban
folytatólagosan,
sorrendben
kell
felhasználni, felmentés nem adható.
Az urnasírhelyek számára a képviselő – testület a
Ravatalozótól keletre fekvő díszsírhelyek céljára kijelölt
területen a Ravatalozótól számítva nyugatról keleti irányba
jelölt ki területet.

Farsang az oviban
”Minek búsul a legény magába,
még fészket rak a veréb a hajába.
Járd a táncot szaporán forogva,
Nem rak fészket a veréb a hajadba!”
Weöres Sándor /

”csoda-kuckójában”- az óvoda által összegyűjtött- ruhákba
öltözködhet be mindenki és előadhat valamit. Van ilyenkor
pókember, katona, hercegkisasszony, rendőr, stb. Ki mi
szeretne lenni!
Van egy ún. ejtőernyő is, amely segítségével játékos
vetélkedőket rendezünk a bújócskától a ”Kapd el a labdát!”
tréfás versenyjátékig.

Hagyományainkhoz híven mi a farsang farkát ünnepeljük és
már hetekkel a mulatság előtt készülődésbe fogunk.
Februárban szinte ez határozza meg tevékenységeinket.
Vidám, mókás farsangi dalokat /Itt a farsang, áll a bál,
Brumm-brumm Brúnó/ tanulunk, tréfás rigmusokkal,
versekkel, mesékkel ismerkedünk.

Csoportszobánk díszítésében is szinte mindenki részt vesz,
pl: a kisebbek kivágott papírbohócokat, bohócfejeket
díszítenek temperafestékbe mártott parafadugóval, a
nagyobbak nyírnak, ragasztanak, varrnak, festenek és
farsangi szemüvegeket, álarcokat, fali díszeket, képeket
készítenek. A legügyesebbek gyöngyökkel díszített álarcokat
is készítenek, a farsangi szemüvegekre pedig hurkapálcikát
ragasztanak fogónak, vagy kalapgumival, széleire lyukat
vágva rögzítik, vékony, színes krepp-papírszalagokkal
díszítik.

Játékaink közül ilyenkor az állat-alakoskodó játékok a
legnépszerűbbek, állatok figuráit kell kitalálni mozgásuk,
hangjuk, viselkedésük alapján. Ehhez segítséget nyújtanak a
közösen készített fejpántos állat-fejek vagy a különféle együtt
gyártott maskarák, álarcok. Ezekkel ”ijesztgetjük” egymást és
nagy nevetések kerekednek egy-egy figura láttán. Óvodánk
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ÓVODAI HÍREK

Ez a mókás bábok készítésének ideje is! Több olyan mesét,
verses mesét hallhatnak a gyerkőcök, amelyek humorosak és
bábozhatók
is.
Ezekhez
készítünk
közösen
pl:
papírkasírozással /összetépkedett, beáztatott papírból pépet
készítünk ragasztóval arcokat formálunk, megszárítjuk és
kifestjük /maskarákat - maci, róka, kutya, cica/ és
hurkapálcára ragasztott papírbábokat is kreálunk, máris
kezdődhet a játék.

2019. március

Természetesen a gyerekek folyamatosan megsúgják minek
fognak felöltözni - amit egymás előtt titkolnak egy darabig,
de a bál napján már mindenki tudja, minek öltözik fel a
másik.
A szülők mindig vállalják, hogy gondoskodnak ételről-italról
és azzal segítik a farsangi mulatságot. Természetesen nem
maradhatott el idén sem a farsangi fánk, ami a szakács nénik
keze munkáját dicséri. A farsang Rózsás Viktória zenés
műsorával ért véget, ahol mindenki kedvére táncolhatott. A
tombolából és a belépő árából befolyt összeget az óvoda
udvarának szépítésére fordítjuk. Ezúton köszönjük a szülők,
vendégek felajánlásait!

Az érzelmileg kellőképpen felkészült gyerekek ilyenkor már
türelmetlenül várják a farsangi mulatság napját, de előtte még
elkészítjük a kisze-bábot télűzőnek, és elégetésével véget
vetünk a télnek.
Kolozsváriné Pálfi Ildikó
óvodavezető

Szeretettel várunk mindenkit az először megrendezésre kerülő

JÓTÉKONYSÁGI BÁLUNKRA!
Időpont:2019.03.23. (szombat) Kapunyitás: 18 óra

Vacsora: 19.30.óra

Tombola fődíj: Családi hosszú hétvége Gyulán (2 fő felnőtt és 2 fő gyermek)részére
A vacsorát a Stop vendéglő biztosítja!

Zene: Török Attila

Belépő és támogató jegyek kaphatók az óvodában, a Norcika virágboltban és Tóthné Tasnádi Orsolyánál.
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Kedves Olvasók!

Már megszokhatták, hogy az iskoláról szóló cikkben az elmúlt hónapok
történéseiről, eseményeiről, az iskolában lezajlott programokról számolok be.
Ezúttal eltérek e szokásomtól. (Az iskolai eseményeket az intézmény Facebook
oldalán mindenki megtekintheti. Büszkén mondhatom, hogy ismét számos
program került lebonyolításra nálunk.)
Mivel közeleg az általános iskolai beiratkozás ideje, ezúttal iskolánk
lehetőségeit, kínálatát szeretném bemutatni.
Mindenki előtt ismeretes, hogy a Fekete Borbála Általános Iskola nehéz időket
él meg, melynek okai rendkívül összetettek. De, távol álljon tőlem, hogy
panaszkodjak. Ez a nehéz helyzet arra ösztönzi a tantestületet, a vezetőséget,
hogy minél jobb és kreatívabb ötletekkel próbáljunk megoldásokat keresni
problémáinkra. Ezért most kísérletet teszek arra, hogy ezeket röviden
bemutassam.
Iskolánk egy csendes, biztonságos, rendezett vidéki környezetben várja diákjait.
Szép iskolaépületünk környékét igyekszünk szépíteni, tisztán tartani, állagát
megóvni. Az iskola megfelelő felszereltséggel rendelkezik ahhoz, hogy
versenyképes tudást, ismereteket közvetítsen tanulói számára. Széles sávú
internet lefedettségünk most áll fejlesztés alatt, felsős tantermeink interaktív
táblával felszereltek, az alsós tantermekben pedig számítógépes programokon,
illetve tableteken valósul meg az interaktív tudásátadás és képességfejlesztés.
Tornatermünk rendkívül jól felszerelt, mely otthont biztosít a sportszakkörök
számára, illetve az iskolánkban évek óta futó „Bozsik-foci” edzéseinek,
fordulóinak is.
Szakköri kínálatunk elősegíti a tehetséges tanulók képességeinek
kibontakoztatását. Lehetőség van néptánc, rajz szakkörök látogatására, a sport
terén a foci és kézilabda edzéseken való részvételre. Itt jegyezném meg, hogy az
idei évben elindítottuk a „Főzőcske” szakkörünket, mely egyelőre csak az alsó
tagozatosok számára elérhető, de olyan sikeres, hogy alkalmanként a felső
tagozatos tanulókkal is megvalósításra került egy-egy foglalkozás. A szakkör
keretében tanulóink praktikus ismeretekhez jutnak, fejlődik szocializációjuk,
valamint együttműködési készségük is. Az alkotás öröme pedig csak egy plusz
hozadéka a szakkörnek. De nem szeretnénk itt megállni, ha már a praktikus
ismeretekről van szó. Falusi iskola vagyunk, olyan profilt kell választanunk, mely
a helyzetünkkel összeegyeztethető.
Büszkén tájékoztatom a Kedves Olvasókat, hogy az országos Iskolakert
pályázatra való jelentkezésünket elfogadták, nyertünk, s lehetőségünk lesz egy
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iskolakert
beindítására,
melyhez
eszközöket biztosítanak a számunkra. A
programra országszerte nyolcszoros volt
a túljelentkezés! Úgy gondolom, ez a
lehetőség a falu profiljához is jól
illeszkedő program lehet.
A szakkörökön kívül számos kiváló
lehetőséget nyújtunk tanulóinknak.
Iskolánkban
kritériumorientált
diagnosztikus
mérési-értékelési
rendszer került bevezetésre. Ez azt
jelenti, hogy az olvasási, írási készséget,
a kognitív képességeket, a műveleti
sebességet, valamint a szókincs
fejlesztését folyamatos gyakorlással
fejlesztjük a tanév során, és ellenőrző
mérések alkalmával nyomon követjük
tanulóink fejlődését. Minden gyermekről
egyéni profil készül, mely segít
elkészíteni az egyénre szabott fejlesztési
terveket.
Az
alapkészségek
elsajátításában ez a rendszer nagyon
sokat segít, lehetővé téve a tanulók
folyamatos fejlesztését.
Fekete Borbála nevét viseljük, mely nem
csak egy név, hanem egy örökség is.
Borika néni nyomában haladunk, hiszen
rajzoktatásunk rengeteget fejlődött az
elmúlt években. Bizonyára sokak
számára ismeretes L. Ritók Nóra
grafikusművész
és
pedagógus
tevékenysége. Az általa kidolgozott
oktatási módszer, az úgynevezett
szociális
kompetenciafejlesztő
rajzoktatás folyik iskolánkban is. A
gyerekek nagyon élvezik ezt a fajta
rajzoktatást, melynek pont az a célja,
hogy a gyerekekből pozitív érzéseket
váltson ki az alkotási folyamat, és ezek az
érzések kifejeződésre jussanak a
rajzaikon. Ugyanakkor új módszerekkel,
technikákkal
és
anyagokkal
is
megismerkedhetnek
a
gyerekek,
melyeket a Berettyóújfalui Tankerületi
Központ biztosít számunkra.
A legszebb alkotásokból decemberben
egy
szép
kiállítást
rendeztünk
decemberben, melyre szeretettel hívtuk
és vártuk partnereinket, szülőket és
támogatóinkat. Emellett arra is büszkék
vagyunk, hogy több rajzpályázaton
sikerült elérnünk az elmúlt időszakban.
/folytatás a köv. oldalon/
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Kiemelt figyelmet fordítunk a pályaorientáció területére is.
Igyekszünk tanulóinknak megkönnyíteni a bejutást a kívánt
középiskolába. Ennek érdekében külső partnerek
bevonásával előadásokat, tréningeket szerveztünk már több
alakalommal is a 7.-8. osztályos diákjaink számára. Jó a
kapcsolatunk a berettyóújfalui középiskolákkal, valamint a
tavalyi tanév óta virágzó kapcsolatot ápolunk a Hajdú-Bihar
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, akik immár
harmadik alkalommal visznek el minket a SzakmaSZtár
elnevezésű pályaválasztási kiállításra, ahol a gyerekek
testközelből megszemlélhetik a választott szakmákat, sőt ki
is próbálhatnak egyes tevékenységeket.
Mit nyújthatunk még?
Kis létszámú osztályaink lehetővé teszik az ismeretek minél
mélyebb bevésését, gyakorlását, hiszen a pedagógus sokkal
több időt tud egyénileg egy-egy tanulóval foglalkozni, mint
egy 25-30 fős osztályban. A felzárkóztatást nemcsak a
szaktanárok végzik, hanem rendelkezésünkre áll egy kiváló
fiatal, lendületes, gazdag módszertani eszköztárral
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rendelkező gyógypedagógus, valamint fejlesztőpedagógus
és gyógytornász is segíti a munkánkat.
Versenylehetőséget is biztosítunk tehetséges és érdeklődő
tanulóink számára. Mind iskolai, mind járási, mind országos
szinten. Levelezős versenyeink is több tantárgyból
elérhetőek.
Természetesen az élményekről sem feledkezhetünk meg!
Lehetőség nyílik múzeumpedagógiai, kertpedagógiai órák
látogatására, kisebb színházi és zenei előadások
megtekintésére. Minden nyáron lebonyolítjuk élményekben
gazdag Erzsébet-táborainkat, helyi szinten is, illetve a
balatoni táborokban egyaránt.
Úgy gondolom, az iskola maga a jövő. Adjunk esélyt a
jövőnek, a péterszegi gyerekeknek, a péterszegi iskolának, s
ezáltal a településnek.
Kissné Balogh Krisztina
mb.taginténzmény-vezető

A Fekete Borbála Általános Iskola várja diákjait a 2019/2020-as tanévben!
Legyél Te is Fekete Borbálás!
00
30
Beiratkozás: 2019. április 11-12-én 7 -17 -ig!
Helye: Fekete Borbála Általános Iskola
4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 36.

Változások a könyvtár életében
Az országos könyvtárellátás nagyon sok átalakuláson ment át
az elmúlt évtizedek alatt, a rendszerváltás után létrehozták a
nyilvános könyvtárak rendszerét, majd néhány évvel ezelőtt a
Könyvtári Szolgáltatási Rendszert (KSZR). A Könyvtári
Szolgáltatási Rendszer a megyei hatókörű városi könyvtár és
az illetékességi területén lévő, 5000 főnél kisebb
lakosságszámú település önkormányzata között kötött
megállapodás alapján működő szolgáltatási rendszer a
nyilvános könyvtári ellátás kötelező települési önkormányzati
feladatának biztosításához.

- Blikk Nők Otthon ; Nők Lapja; Ötletek Mozaik; Családi
lap; Praktika; 5 perc angol magazin; A Kutya; Interpress
magazin
Negyedévente cserélődő letéti állományt kapunk a Méliusz
Könyvtártól, valamint tartósan kint maradó könyveket is,
ezáltal sokkal több könyvből tudnak az olvasók válogatni,
mint amennyi vásárlására eddig lehetőségünk volt. Ezen
kívül évente több előadót, írót, műsort is közvetítenek ki
hozzánk, erre sajnos eddig legfeljebb évente egy alkalmunk
volt. Legközelebb március 26-án lesz ilyen programunk:
Váradi Zoltán, a debreceni Természettár munkatársa tart
ismeretterjesztő előadást az alsótagozatos gyermekek
számára „Ne beszélj zöldségeket!” címmel.

2019. január 1-jétől könyvtárunk is csatlakozott a KSZR-hez,
ezáltal a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár által kapjuk
a szolgáltatásokat. Mindjárt a legszembetűnőbb változás,
hogy márciustól újra vannak kikölcsönözhető folyóiratok a
könyvtárunkban. (Erről sajnos anyagi okok miatt 2010-től le
kellett mondanunk.) Jelenleg a következő folyóiratok járnak a
könyvtárba, de júliustól ez a kör bővülni fog:

Bízom benne, hogy sikeres lesz az együttműködésünk és ezt
olvasóink is tapasztalni fogják. Szeretettel várom régi és új
olvasóimat a könyvtárban!
Vadászné Balogh Mária
könyvtáros

Egészségünk védelmében!
„Mit is akartam?” – gondolkodunk, miközben nagy
lendülettel benyitunk a kamra ajtaján, vagy kinyitunk egy
szekrényajtót. Bizonyára sokaknak ismerős ez a helyzet,
amikor pár pillanatig nem jut eszünkbe, hogy éppen milyen
céllal indultunk valahová. Az emberi agy is olyan
„testrészünk”, amit edzeni kell, s ahhoz, hogy idős korban is
élvezni tudjuk az életet igenis tenni kell. Harasztosiné Kéri
Edit egy olyan egészségvédő mozgásterápiát hozott el
közénk, mely már nagy népszerűségnek örvend szerte az
országban. A lényege az örömmel végzett kímélő

mozgásforma, egyfajta tánc, melyet közösségben, a közösség
által inspirálva végezhet bárki.
Egyelőre még nem alakult ki a foglalkozások pontos
időpontja, melyek hetente lennének a Faluházban, ezt majd
közösen kell eldönteniük a résztvevőknek. Szeretettel várunk
a Faluházban minden nyugdíjast, aki szereti a közösségi
életet és úgy gondolja, hogy tenni szeretne valamit az
egészsége érdekében.
A legközelebbi foglalkozás
időpontjáról bővebb felvilágosításért hívja a Faluházat!
Tel.: 06-54/416 835, e-mail: sztpfaluhaz@gmail.com
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Hurka- és Kolbásztöltő Fesztivál
olimpiai bajnok mesterszakács, Jäger Istvánné és Tóth Attila
séfek végül meghozták a döntést és a nap végén egy-egy
érem, oklevél és kötény kíséretében a csapatok is átvehették a
jutalmukat. A jóféle fogópálinkák is versenyeztek, a zsűrinek
30 féle pálinkát kellett megkóstolni, ami nem kis
teljesítmény. /A verseny eredményét a cikk végén
olvashatják./
A jó hangulatról a zenés kísérő műsorok és fellépők
gondoskodtak, fellépett Balogh Brigitta és a Rockhangzás
zenekar, a Peszterce néptánccsoport és a gáborjáni
Hagyományőrző Népzenei Együttes, Bachsitz Zoltán (3-2
zenekar), valamint sztárvendégeink voltak Nagy Szilárd (XFaktor) és Bódi Csabi énekes.
Rengetegen látogattak ki a rendezvényre, akik a verseny
megtekintésén túl kedvükre válogathattak a sok kézműves
kirakodó portékái között, de nem maradtak éhen sem, hiszen
kóstolójegy
vásárlásával
bárki
megkóstolhatta
a
hagyományos disznótoros ételeket, a hagymás vért,
orjalevest, toroskáposztát, sült kolbászt-hurkát és pecsenyét.
A napot tombolasorsolás zárta, melynek fődíja a
Hajdúszoboszlói Hotel Silver felajánlásaként egy 3 napos 2
éjszakás 2 főre szóló üdülés volt.
Ezúton is megköszönjük a sok támogatást, a Baráti Kör
tagjainak pedig a több napos fáradságos munkáját, mellyel
hozzájárultak a fesztivál sikeres megrendezéséhez.

A XIII. Hurka- és Kolbásztöltő Fesztiválra a
hagyományokhoz híven február második hétvégéjén került
sor a Baráti Kör szervezésében a Faluházban. Idén 24 csapat
nevezett be a versenybe, a versenyzőknek adott mennyiségű
kolbász- ill. hurka alapanyagból kellett kihozniuk az általuk
legfinomabbnak ítélt ízeket. Nagy örömünkre most is számos
fiatal vett részt a versenyen, ill. olyan csapatok, ahol együtt
dolgozott idős és fiatal, így meg van a remény arra, hogy nem
vesznek el a téli disznótoros hagyományok, van kinek
átörökíteni a hurka- és kolbásztöltés tudományát.
A zsűri nem volt könnyű helyzetben, finomabbnál finomabb
falatokat kellett megkóstolniuk és értékelniük. Mile József

/Vné/
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A Hurka- és Kolbásztöltő Fesztivál versenyének eredménye:
Hurka kategória:

Kolbász kategória:

Fogópálinka verseny:

I. Martfű
II. Füzérradvány
III. Bihar Termálliget
Különdíj: Soponya

I. Békéscsaba
II.Régi csibészek
III. Villany Ászok
Különdíj: Soponya

I. Molnár József – szilvapálinka
II.Magyarremete – szilvapálinka
III.Kémer – szilvapálinka
Különdíj:
Kisasszonyok - málnapálinka

Vándorserlegdíj: Soponya
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Január 26-án tartották Konyáron a Hurka- és Kolbásztöltő
Fesztivált, melyen a Szentpéterszegiek Baráti Körének
csapata képviselte Szentpéterszeg települést.
Kiválóan teljesített a csapat, hiszen Kolbász kategóriában a
III. helyezést érték el. Gratulálunk!

Tépén február 16-án tartották a VII. Hurka- és Kolbásztöltő
Fesztivált, melyen szintén részt vett a Baráti Kör.
A Fogópálinka kategóriában I. helyezést értek el.
Gratulálunk!

Jól szerepelt a szentpéterszegi csapat testvértelepülésünkön, a
Szentjobbi II. Hurka-, Krumplishurka és Kolbásztöltő
fesztiválon február 2-án, miénk lett a Vándorkupa, valamint
1.hely a kolbász, 2. hely a hurka kategóriában.
Gratulálunk a csapatnak!

Martfűn március 9-én tartották a IX. Alföldi Kolbász- és
Hurkatöltő Fesztivált, melyre szintén meghívást kapott a
Baráti Kör, sikeresen képviselték Szentpéterszeget.
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Csigacsináló sikerek
A biharkeresztesi V. Csigacsináló versenyen a péterszegi
csapat II. helyezést ért el 21 induló csapatból. Gratulálunk a
szép eredményhez a csapat tagjainak: Farkas Jenőnének,
Aranyiné Mészáros Irénnek, Mészáros Lászlónénak, Aranyi
Anitának és Bocska Andrásnénak!
A program szervezője a Fehér Mályva Hagyományőrző
Egyesület volt, akik a csigacsinálón elkészített tésztát a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett,
székelyhídi Gyermek Jézus otthon részére ajánlották fel.

A foltvarrás szerelmese
Március
11-én
a
nagyhegyesi könyvtárban
nyílt kiállítás Foltvarrás –
patchwork - címmel Kun
Pálné Anci és egy kedves
barátnője,
Széplaki
Gáborné alkotásaiból. A
kiállítás
nagyon sok
látogatót vonzott, és
mindenki csak dicsérni
tudta
a
gyönyörű
terítőket,
táskákat,
párnákat, babákat és más
textileket. Ez a kiállítás
adta az apropóját ennek a
kis beszélgetésnek, hiszen
Anci már jó ideje foglalkozik ezzel a tevékenységgel, néhány
éve Szentpéterszegen is volt már kiállítása.

baba a világon, nálam nincs olyan hely, ahol ne csücsülne
egy-egy. A ajtó díszem is baba, a kezében táblával: MÁR
VÁRTALAK. A fürdő szobában a fürdőköpenyes vár a
zuhanyzó ajtaján. Minden baba más és más, nem készítek
egyformát belőlük. Nagyon szeretem varrni őket.
Tulajdonképpen őket nem is játszani, hanem lakásdísznek
ajánlom.
- Az évek során új- és új technikákat is megtanultál, hogyan
képzed magad?
- Három-négy napos foltvarró táborokat tartanak az ország
számos területén és ahova el tudok menni oda el is megyek.
Vannak varrós napok, oda is eljárok, és itt aztán kiélhetem
magam, mert mindenki hozza a maga tudományát és
cseréljük a tudásunkat. Óriási feltöltődés minden találkozás a
foltos lányokkal. Az ország minden pontjáról, sőt határon
túlról is összejövünk és örök barátságok szövődnek.
- Kitaláltál egy márka nevet is magadnak, a termékeid a
Kvanna nevet viselik. Miből adódott ez a név?
- A nevemen nagyon sokat gondolkodtam, hogy minden
benne legyen, ami én vagyok. A K = Kun a V = Varga mert,
az az én lánykori nevem és az Anna meg nem titok. Így lett a
Kvanna.
- Mit jelent számodra ez a tevékenység és milyen céljaid
vannak?
- Mindig vágytam valamire, ami csak az enyém, ami megfog,
ami rólam szól. Alkotó munka, ami kifejezi az érzéseimet a
színeken keresztül. Úgy érzem megérkeztem. Nagyon sokáig
szeretnék még varrni és titkon remélem, hogy a tudásomat,
amit megszereztem, azt tovább tudom adni.
- Köszönöm a beszélgetést és kívánok neked további sok
sikert, jó egészséget!
/Vadászné/

- Kérlek mesélj arról, hogy miért és hogyan kezdtél a
foltvarrással, ill. babakészítéssel foglalkozni?
- Mint sokan tudjátok, női szabó vagyok, éveken át a
ruhagyárban dolgoztam. Az életem úgy alakult, hogy munkát
kellett váltanom, mert jöttek a lányok és a bejárás
Berettyóújfaluba már nem volt olyan könnyű. De míg a
munkám nem a varrásról szólt, addig a szabadidőmet mindig
a kézimunka töltötte ki. A neten láttam foltvarrást és
szerelem lett első látásra. Ajándékba kaptam könyveket,
köztük egy Tilda könyvet. Imádtam. Sok Tilda babát
készítettem el a könyv segítségével.
- Mi a különlegessége a Tilda babáknak?
- Biztosan sokan ismeritek, mert nálam már több alkalommal
láthattátok. Hosszú, vékony lábak, kezek, de ez a legszebb
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Fellépés Létavértesen

A Faluházban rendszeresen helyt adunk a Magyar
Vöröskereszt Berettyóújfalui Területi Szervezete által
szervezett véradásoknak, így történt ez február 5-én is. A
megszokottól eltérően ez a véradás irányított véradás volt,
egy helyi lakos műtétjének elősegítése volt a cél. Sokkal
többen jöttek el, mint máskor, 24 véradó jelentkezett, ebből
23 fő adhatott vért.
Büszkék vagyunk véradóinkra, akik önzetlenül jönnek,
segítenek, életet mentenek. A helyi Vöröskereszt is mindig
segíti az eredményes véradást, titkárunk Balogh Gyuláné
sokat tesz azért, hogy a helyi Vöröskereszt szervezete jól
működjön. Saját forrásból egy 3.000 Ft-os utalványt is
felajánlott a helyi szervezet a véradók közötti kisorsolásra,
valamint megvendégelték azokat, akik eljöttek.
Ezután is buzdítunk mindenkit, hogy aki teheti adjon vért,
lépjen be a helyi Vöröskereszt szervezetébe.

A VI. Határmenti Néptánctalálkozót február 16-án tartották
Létavértesen. Mint mindig, erre az eseményre a Péterszegi
Rozmaring Néptánccsoport is kapott meghívást, így éltek is
vele. Az asszonycsoport képviselte a néptánccsoportot,
Bökönyi asszonycsárdást adtak elő.
A szakmai seregszemlén 13 felnőtt és ifjúsági tánccsoport
mutatta be tudását egymás-, a zsűri-, és a közönség előtt. A
találkozó lehetőséget ad a fellépésekre, egymás munkájának
megismerésére,
a
barátkozásra,
a
szakmai
tapasztalatszerzésre, valamint a zsűri értékelése révén utat
mutathat a jövő felé. A műsor után a zsűri megosztotta
tapasztalatait a fellépő együttesek vezetőivel. Az esemény
közös vacsorával és táncházzal zárult.

Közhasznú felhívás
"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN” - INGYENES
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?”

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése
során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne
történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési
rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet
Járőrtárs
beosztás betöltésére
A pályázatra cselekvőképes, 18. és 55 év közötti érettségizettek jelentkezését várjuk.
Felvételi követelmény egészségügyi, pszichikai és fizikai megfelelés, magyar állampolgárság, valamint büntetlen előélet.
A jelentkezésről bővebb tájékoztatás a HBMRFK Debrecen Kossuth utca 20. szám alatt, vagy a
06-70/654-4778-es telefonszámon
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Lehetőségek a seregben, avagy „seregnyi lehetőség”
Átfogó szervezeti és technikai fejlesztések, új,
modern eszközök, növekvő illetmény. Ezekkel a szavakkal
jellemezte nemrégiben a Magyar Honvédség jövőjét Dr.
Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A Zrínyi 2026
Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program célkitűzése egy
szellemiségében, kiképzettségében és eszközeiben is
megújult, hatékony, ütőképes haderő létrehozása. Nagy
Zoltán alezredestől, az MH Katonai Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ
parancsnokától kérdeztük, hogy a toborzóirodáknál mit
tudnak ajánlani az érdeklődőknek.

rendszer előnye, hogy már a tanulmányok alatt is havi
jövedelmet folyósít a honvédség. A képzés befejezését
követően
hivatásos
őrmesterként
kezdhetik
meg
pályafutásukat a végzettek. Az illetményük ekkortól pedig
már bruttó 310.000 forint lesz.
- Szintén sokat hallott téma napjainkban az önkéntes

területvédelmi tartalékos szolgálat, melyre ugyancsak
várják a jelentkezőket.
- Igen, ez a lehetőség elsősorban azoknak szól, akik
tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük mellett
szeretnének részt vállalni a lakóhelyük védelmi feladataiban.
Ők az évi húsz napos kiképzés mellett veszély- és
katasztrófahelyzet (pl. árvízi védekezés) elhárításában,
rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve különböző díszelgési
feladatokban vehetnek részt. A szolgálatért természetesen a
területvédelmi tartalékosok is különböző juttatásokban
részesülnek, mint például szerződéskötési díj, rendelkezésre
állási díj, illetve a tényleges szolgálatuk ideje alatt
beosztásuknak megfelelő fizetést kapnak.

- A haderőfejlesztési programnak köszönhetően minőségi

körülményeket,
korszerű
technikai
eszközöket
és
versenyképes jövedelmet ígér a honvédség. Jelenleg a
szerződéses szolgálatot vállalók esetében az érettségivel
rendelkező katonák kezdő fizetése havonta bruttó 277.000
forint, de az alapfokú végzettséggel rendelkezők is mintegy
bruttó 234.000 forintot vihetnek haza. Ez az összeg pedig a
seregben eltöltött évek folyamán növekszik. Az alapfizetés
mellett a katonák étkezési és utazási támogatásban is
részesülnek, illetve számos plusz juttatás, valamint az
esetleges többletmunkáért járó kifizetés is tovább növelheti
ezt az összeget.

Már csak egy utolsó, ám annál fontosabb kérdés maradt
hátra: hol lehet jelentkezni katonának?
- Debrecenben személyesen a Péterfia u. 58/a szám alatt lehet
velünk találkozni. Jelentkezni a Kormányablakoknál kijelölt
ügyintézőknél vagy akár online, a www.iranyasereg.hu és a
www.hadkiegeszites.hu internetes oldalakon is lehet. Az
Irány a sereg weboldal a Magyar Honvédség karrieroldala,
ahol mindenki választ kaphat a katonai szolgálati formákkal
kapcsolatos kérdésére.

Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők, továbbtanulási
szándék esetén jelentkezhetnek a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán indított
szakokra és az MH Altiszti Akadémia új, Acélkocka
elnevezésű altisztképzésére. A tanfolyamrendszerű, 1 év
időtartamú altisztképzésre minden 18. életévet betöltött,
érettségizett személy jelentkezhet, aki megfelel az előírt
egészségügyi, pszichikai és fizikai követelményeknek. A

Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ
Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 58/a;
Telefon: +36 (52) 314-200; mobil: +36 (30) 815-0998; E-mail: hajdu.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadás rendje: hétfő - csütörtök: 08:00-15:30, péntek: 08:00-12:00
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
falugazdász
hálózatának
átszervezése miatt módosult az
ügyfélfogadási rend, 2019. 02.04-től
időszakos kitelepüléssel történik.
A Falugazdász minden hónap

negyedik hétfőjén
(13.00-16.00) érkezik a
Faluházba.
Molnárné Balogh Magdolna
tel.: 06-30/338-1029

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a lakosságot, hogy a Bihar Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019.
május 7-én, kedden délután LOMTALANÍTÁST végez Szentpéterszeg
településen.
A lomhulladékokat a szokásos ürítési időpontokban, a kommunális hulladékkal
együtt szállítjuk el, kérjük, hogy a kuka mellé helyezzék el azokat.
Kihelyezhető lomhulladék: olyan szilárd, nem veszélyes hulladék, ami nem
helyezhető el a tároló edényzetben (pl. bútor, rongy bezsákolva)
Nem helyezhető ki: építési törmelék, gumiabroncs, veszélyes anyagok és minden,
ami veszélyeztetheti a begyűjtők testi épségét, egészségét.

Kiadja: Szentpéterszeg Község Önkormányzata, Főszerk.: Vadászné Balogh Mária,
Készült: KALIGRÁF 200 Bt. Nyomda, Debrecen, ISSN 2061-1722,
Szerkesztőség címe: Szentpéterszeg, Kossuth u. 45., Tel: 54/416-910, 54/416 835
e-mail: sztpfaluhaz@gmail.com
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Anyakönyvi hírek
Búcsúzunk tőlük
Harasztosi Dezső /1922/
Élt: 96 évet
Mona József //1949/
Élt: 69 évet
Bányai Gyuláné
Szül.:Tornyi Erzsébet /1929/
Élt: 89 évet
Balogh Lászlóné /1967/
Szül.: Nagy Katalin
Élt: 52 évet

Megemlékezés
IFJ. KUN TIBOR
(1979 – 2012) január 25.
„Kit őriz szívünk, nem hal meg soha,/

Kit lelkünkben látunk, nem hagy el soha./
Búcsú nélkül kellett távoznod a Földről,/
Nem örülhetsz már, csak nézhetsz
odafentről. / Nem halljuk hangod, nem
foghatjuk kezed, / Nem lehetünk már soha
többé Veled / fájdalom költözött 7 éve
szívünkbe, /Nem múlik el soha, itt marad
örökre. / Nincs erre gyógyír, a bánat
marad velünk, / El nem múló
fájdalommal Örökké szeretünk.”

Bánatos szülei és gyerekei

Megemlékezés
Balogh Lajos /1936-1999/
halálának 20. évfordulójára
„Egy nap életed hirtelen véget ért,
bánatot ránk hagyva örökre elmentél.
Szívedben nem volt más, jóság és
szeretet,
soha
nem
halványul
szívünkben
emléked.”

Köszöntjük őt!

Veres Lajos /1905-1971/
halálának évfordulójára február 28-án.
„Soha nem szűnik lelkünk gyásza érted,
Soha nem halványul szívünkben emléked.
Tudjuk, hogy téged pótolni nem lehet,
Örökké őrizzük drága emlékedet.

Balla Krisztina
Szül.: 2019. 03.07.
Szülők: Szentesi Krisztina
Balla Ádám

Fájó szívvel emlékezünk
Id.Vadász Sándor (1933 – 2015)
halálának 4. évfordulójára
„Fájdalom költözött négy éve szívünkbe,
Nem múlik el soha, itt marad örökre.
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél.
El nem múló fájdalommal örökké
szeretünk.”

Szerető feleséged és családod

„Kit őriz szívünk, nem hal meg soha,/
Kit lelkünkben látunk, nem hagy el soha./
Búcsú nélkül kellett távoznod a Földről,/
Nem örülhetsz már, csak nézhetsz
odafentről. / Nem halljuk hangod, nem
foghatjuk kezed, / Nem lehetünk már soha
többé Veled. / Fájdalom költözött 1 éve
szívünkbe, / Nem múlik el soha, itt marad
örökre. / Nincs erre gyógyír, a bánat
marad velünk, /
El nem múló fájdalommal Örökké
szeretünk.”

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

Megemlékezés
Aranyi Sándor /1972 – 2017/
halálának 2. évfordulójára
február 24-én.
„Aludd
örök
álmod,
nyugodtan,
csendben.
Hiszem azt, hogy mi még találkozunk a
mennyben!
Angyalaid vezessenek tovább az utadon,
legyen lelkednek örök béke és nyugalom.
Nélküled szomorú az élet,
és még most sem hisszük, hogy többé nem
látunk Téged!”

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk
Kun Albert (1955 – 2014)
halálának 5. évfordulójára.
„Üres az udvar, üres a ház,
Hiába várunk te nem jössz haza már.
Örök álom zárta le szemedet,
Megpihent a két dolgos kezed.
Eltűnt egy élet, csak az emlékek élnek,
Szívünkben fájó könnyek égnek.
Emléked és szereteted a szívünkben
örökké él.”

Szerető családja

Szerető családja

Megemlékezés
B. Nagy Sándorné (1937-2018)
halálának 1. évfordulójára

Megemlékezés

Megemlékezés
Nagy Sándorné /1942 – 2018/
Szül.: Cs. Nagy Zsófia
halálának 1. évfordulójára
február 22-én.
„Múlik az idő, de a fájdalom marad,
betöltetlen az űr, mely szívünkben
maradt.
Csillaggá változtál, barangolsz az égen,
gyere mifelénk úgy, mint réges-régen.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó
várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.”

Szerető családja

Szerető családja
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Megemlékezés
Mészáros László /1946 – 1985/
halálának 34. évfordulójára
március 31-én.
„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit szerettünk, aki nincs már.
Mi könnyes szemmel megállunk sírodnál,
Te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál.
Mi szólítunk, de a néma sír nem felel,
de Te a szívünkben örökké létezel.”

Szerető családja
‘’Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.’’

Lelkünkben nagy szomorúsággal,
fájó szívvel és csöndes bánattal
emlékezünk március 25-én
Turzó Lajosné
/1949-2018/
szül. Katona Irén
halálának
1. évfordulójára,
és köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik
őrzik emlékét.
Szerető férje és családja
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