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Szentpéterszeg község közéleti havilapja
Kovács Barbara

Apák napjára
Apaköszöntő
Eszembe jutott egy igen fontos kérdés
APÁK napját soha még, mért nem ünnepelték?
Úgy döntöttem, ezt a napot kinevezem annak,
Mert anyáink mellett apáink is vannak.
De mit adjak apának ajándékba mára?
Focimeccset rendeljek az összes csatornára?
Sört vegyek ládaszám, vagy új szerszámokat,
Hogy jól szerelhesse az elromlott dolgokat?
Á, ez egyik sem jó, nincsen pénzem nekem,
Van viszont okos fejem, és két kis ügyes kezem.
Készíteni fogok valami szépet,
Valami olyat, aminek örülhet.

Tartalomból

Anyának könnyű, ő mindennek örül,
Fényképtartónak, sálnak nyaka körül.
Fölveszi, nézi, milyen csinos benne,
Lám csak, milyen ügyes az ő kicsi gyereke!

- Önkormányzati hírek………………….……..2. o.
- Óvodai hírek……………………….…..2-3. o.
- Iskolai hírek…………………………………4-5. o.
- Faluház és Könyvtár hírek………..…….6. o.
- Húsvéti készülődés……………………..…….6. o.
- Csigacsináló verseny……………………6. o.
-Tavaszköszöntő……………………………….7. o.
- Receptklub………………………………8. o.
- Vöröskeresztes hírek………………………...9. o.

Apa is nézi, milyen szép az anya,
Az új sálban milyen kecses a nyaka.
Megvan! Tudom már! Megmondom anyának,
Vegye fel szépen az új anyáknapi sálat!
APANAPRA apának az ajándék az lesz:
Örülhet, az új sálban anya milyen szép lett!

Június 16: APÁK NAPJA! Sok szeretettel köszöntjük az édesapákat!
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2019. május 26. napján településünkön is lezajlott az európai uniós képviselők választása. A részvételi arány 32,81
%-os volt. A szavazáson megjelent választópolgárok 62,33 %-a a FIDESZ – KDNP listájára szavazott. A település
részletes eredményei megtekinthetők a www.szentpeterszeg.hu honlapon.



A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és elszállítását (szippantást) korábban végző
vállalkozó megszüntette tevékenységét. A képviselő – testület ajánlattételi felhívására két vállalkozás jelentkezett. A
kedvezőbb ajánlatot egy kismarjai székhelyű vállalkozás, a KOBOLD TRANS Bt. adta, így a közszolgáltatási
szerződést az önkormányzat ezzel a vállalkozással köti meg.
A díjtételek az eddigivel megegyeznek (7.000 Ft/forduló az alapdíj és 268 Ft/m3 az ártalmatlanítási díj. Az árak ÁFA
nélkül értendők)
Szolgáltatás iránti igény esetén a 06 30/683 2174 – es számot hívják a Tisztelt Lakosok.



Tájékoztatom a lakosságot, hogy a polgármesteri hivatalban 2019. augusztus 12. napjától 2019. augusztus 23.
napjáig, valamint 2019. december 23. napjától 2020. január 3. napjáig igazgatási szünet lesz.
Az előző évhez hasonlóan a szünetben ügyeleti rendszerben gondoskodunk a haladéktalan intézkedést igénylő
feladatok ellátásáról.
Dr. Vámosi Margit jegyző

Óvodai hírek
A várva várt tavasz mindig új lendületet ad gyermeknek,
felnőttnek egyaránt. A mi óvodánkban sem volt ez másként,
hiszen a nyári szünet előtti hetek tartalmasan, élményekkel
megtöltve teltek. Azt valljuk, hogy a közösségi programok
sokat hozzátehetnek egy csoport életéhez. A közös
eseményekből közös történetek alakulnak ki, amiket, ha újra
elmesélnek egymásnak,
felelevenednek
a
korábbi
tapasztalatok. Mindemellett a mindennapi szokásrendtől
eltérő környezet lehetővé teszi, hogy a gyerekek más
oldalukat is megmutassák egymásnak, fellazítva az óvoda
falai között kialakult szerepeiket.
„A közösen átélt élmények emlékezetünkben elraktározódnak,
és gondolatban újra és újra meríthetünk belőlük.”
(Gary Chapman)
 A május hónap számunkra mindig az édesanyák
köszöntésével kezdődik. Megható, kedves és szívhez
szóló versekkel és dalokkal köszöntötték a gyerekek az
édesanyákat, nagymamákat.
 Részt vettünk a Szentpéterszeg Fekete Borbála
Általános Iskola által kiírt a "A mi Földünk, a mi
felelősségünk” című rajzpályázaton, ahol május 13-án a
díjkiosztó ünnepségre került sor. Helyezettjeink:

1.hely: Balázsi Lotti
2. hely: Kerekes Viktória
3. hely: Bachsitz Panna
A díjátadáson fellépő
mesemondónk:
Szilágyi Blanka

Az OPER 21552
azonosító számú Csoportos
tehetségsegítő
tevékenységek III. pályázat
keretén belül testi – kinesztetikus tehetség területhez
kapcsolódó
Mocorgó
bocsok
néptáncműhelyt
működtettünk gazdagító programként, valamint
megrendezésre került a „Szivárvány Híd” elnevezésű
tehetség nap, ahol a Bakonszegi, Furtai és
Szentpéterszegi tehetségműhelyekbe járó gyerekek és
műhelyvezető pedagógusok találkoztak.

/folytatás a köv. oldalon/
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 Az NTP-OTKP18-0010
azonosító
számú,
„Egyedem,
begyedem
tengertánc”
elnevezésű
pályázati
projekten belül
ellátogattunk a
Debreceni
Kerek
Erdő
élményparkba,
ahol a gyerekek
kipróbálhatták
bátorságukat,
tartalmas
élményekkel
gazdagodhattak.
Szintén ehhez a
pályázathoz
kapcsolódóan
megtartottuk
projektzáró rendezvényünket, ahol a Mocorgó bocsok,
Mesesziget
és
Varázskezek
tehetségműhelyek
bemutatkoztak.

2019. június
Óvodánk
nyári zárásának
időpontja:
2019. július 15. –
augusztus 21.
(Utolsó óvodai nap:
2019. július 12. –
péntek,
első óvodai nap:
2019. augusztus 21.
– szerda)

Minden
kicsi
óvodásnak kívánunk
élményekben gazdag
nyári szünetet!
Tóthné Gara Márta
óvodapedagógus


Május 23. SZIMBA Intézményi
Pályázat
megvalósulására került
sor,
mely
egy
közlekedésbiztonsági
program volt. Egy
tartalmas
délelőttöt
töltöttünk el a program
keretében az általános
iskola tornatermében.
A
gyermekek
megismerkedhettek az
alapvető gyalogos és
járművel
történő
közlekedési
szabályokkal, és a
szervezők
által
felépített pályán ezt gyakorolhatták is.
 Május 29-én részt vettünk a kihívás napján, melynek
keretén belül a gyerekek az óvoda udvarra felállított
akadálypályán,
célba
dobásban,
kötélhúzásban
próbálhatták ki ügyességüket.
 Május utolsó napján került sor a Napraforgó csoportba
járó gyerekek ballagására. Meghatódottan, de az iskolát
izgatottan várva álltak a hozzátartozók előtt. Kívánunk
nektek élményekkel - örömökkel teli, sikeres, boldog,
mosolygós iskolás éveket.

Lőkös Nóra, Mácsi Bence, Mácsi Zsófia, Sallay Dávid,
Kerekes Viktória, Praksa Zoltán, Ajtai Irén Krisztina,
Csepei Gerard, Balázsi Lotti, Tóth Ákos, Szabó Lajos
Krisztofer
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Lassan vége a tanévnek, a gyerekek a számolják napokat a
szünetig. Ismét elszaladt egy év, mely során számos
élménnyel gazdagodtak diákjaink, tanáraink egyaránt.
Lelkes munka folyt az intézményben annak ellenére, hogy
nehéz év van mögöttünk. Nehézségeinkről már beszámoltam
korábbi cikkeimben is. A csökkenő létszámon sajnos az idén
se tudtunk javítani, de a mondás úgy tartja Róma se egy nap
alatt épült…

2019. június

Büszkék vagyunk arra, hogy az idei tanévben több nagyobb
nyilvánosságot vonzó rendezvényt szerveztünk iskolánkban.
Nagy szeretettel készültünk két rajzkiállításunkra, melyet
névadónk, Fekete Borbála emlékére ajánlottunk. A „Borika
néni nyomában” című kiállításunkon, valamint „A mi
Földünk, a mi felelőségünk” elnevezésű tankerületi szintű
rajzversenyen számos támogatónk, partnerünk megjelent.
Jelenlétével megtisztelt minket a tanév során Kapornai Judit
Tankerületi Igazgató Asszony, illetve L. Ritók Nóra, az
Igazgyöngy Alapítvány szakmai vezetője, kitüntetett
pedagógus is.

Szeptembertől kezdtük meg „Iskolanyitogató” programunkat,
melyek alkalmával kollegáim színvonalas, tartalmas
foglalkozásokkal várták a nagycsoportos óvodásokat.
Kézműveskedtek, táncoltak, sportoltak, a szabadban
játszottak. Az „Iskolanyitogató” alkalmon kívül számos
egyéb rendezvényünkre is meginvitáltuk az óvodásokat: a
magyar népmese napjára, sportnapra, ünnepségekre,
rajzversenyre. Erőfeszítéseinket azonban nem koronázta
siker, hiszen a helyi óvodából mindösszesen 1 tanuló kezdi az
évet a Fekete Borbála Általános Iskolában.

Ugyancsak nagy izgalommal szerveztük újra tankerületi
szinten az idén 15. alkalommal megrendezett „MÖBIUSZ
matematikaversenyünket”. A megyéből több iskola vett részt
a
versenyen,
melyek
a
verseny
színvonaláról,
szervezettségéről, a vendéglátásról pozitív visszajelzéseket
adtak számunkra.
Büszkék vagyunk elért versenyeredményeinkre is. Több
rajzversenyen, levelezős tanulmányi versenyen, járási
versenyen jó eredményt értünk el.

A továbbiakban leginkább azokról a dolgokról szeretnék írni,
amire büszkék vagyunk. Szerencsére több ilyen dolgot
említhetek.

Verseny

Eredmény

Felkészítő pedagógus

Szorgos Méhek rajzpályázat

Különdíj – Makula Dominika

Vadászné Farkas Éva

Mesemondó verseny Debrecen

Különdíj – Fehér Béla

Keresztesi Anikó

Az én családom rajzverseny

I. hely – Ajtai Julianna

Vadászné Farkas Éva

Van-e ötleted
rajzverseny

Különdíj – Makula Dominika

Vadászné Farkas Éva

MÖBIUSZ matematika verseny

II. hely – Rézműves Krisztofer

Gazsóné Cser Irma

A mi földünk a mi felelőségünk
rajzverseny

II. hely – Szabó Matild

Vadászné Farkas Éva

Élj ÖKOsan! környezetismereti
vetélkedő Debrecen

V-VI. hely két csapat

Gazsóné Cser Irma

SULI-GURU matematikaverseny

II. hely – Rézműves Krisztofer,
Fehér Béla

Gazsóné Cser Irma

Szülőföldem Biharország honismereti vetélkedő Biharkeresztes

I. hely – 8. osztályosok csapata

Mercs Györgyné

a

megelőzésre?

III: hely – Szabó Lívia Rozália

/folytatás a köv. oldalon/
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Büszkék vagyunk az
újonnan indult „Főzőcske
– szakkörre”, melyet a
karácsonyi készülődést
hívott életre. Két lelkes
tanító nénink töretlen
erővel
tanítgatja
alsósainkat a sütés-főzés
fortélyaira.
Az
összegyűjtött receptekből
szakácskönyvet adtunk
ki, melyet a gyerekek
rajzaival illusztráltunk.
Büszkék vagyunk az
iskolakertre,
melyet
szintén
az
idén
indítottunk
el,
hogy
minél több praktikus
ismeretre megtaníthassuk
a gyerekeket.
Számos kiránduláson és
programon vettünk részt
a 2018-2019-es tanévben.
Jártunk
Budapesten,
ellátogatunk a Nemzeti Múzeumba és Nemzeti Színházba,
pályaválasztási kiállításokra, meglátogattuk a Derecskei
Almáskertet, a Bihari Múzeumot. Jártunk Debrecenben a
Bűvösvölgy Média centrumban az Egyetemen.

szeptembertől már egy új iskolában kezdik
tanulmányaikat. Kívánunk nekik kitartást és sok sikert.

meg

Ballagó diákjaink:
Ajtai Anna Rozália, Ajtai Kornél, Dobi Viktória Eszter,
Gyöngyösi Annabella Mirella, Gyöngyösi Florentina Laura,
Gyöngyösi Mercédesz, Horváth Bianka, Horváth Dávid,
Kelemen János Csaba, Kiss Richárd, László Emerencia,
Mezei Alexandra, Mezei Vanessza, Siket Boglárka.

Büszke vagyok kedves kollégáim helytállására, akik a sok
nehézség ellenére a kitartó munkájukkal az iskoláért és
gyermekekért dolgoztak egész évben. Ezúton szeretném
megköszönni munkájukat, és pedagógus nap alkalmából
szeretettel köszöntöm őket és intézményünk vezetőit!

Kissné Balogh Krisztina
Megbízott tagintézmény-vezető

Végül, de nem utolsó sorban szeretettel köszöntöm ballagó
diákjainkat is, akik 2019. június 15-én ballagási ünnepségen
búcsúznak a Fekete Borbála Általános Iskolától, és

Faluház és Könyvtár hírek
TeSzedd – Hulladékgyűjtési akció
Jöttek az általános iskolások, az óvodások, a
Szentpéterszegiek Baráti Köre Egyesületének tagjai, a
Református Egyház és a polgármesteri hivatal dolgozói is.
Idén nagyon sok szemét gyűlt fel a Szentpéterszegre bejövő
közút melletti árkokban, ezért mi felnőttek ezt a területet
tisztítottuk meg, itt 12 zsák szemét gyűlt össze, valamint
nagyon sok olyan hulladék, melyet nem lehetett zsákolni.
Ezeket a közút mellett gyűjtöttük össze és még aznap érte
jöttek a Közút Felügyelőség munkatársai és elszállították.
Az óvónők és a pedagógusok a gyerekekkel indultak el a
faluban, az utcákat járták végig. Szokás szerint a gyerekek
nagyon élvezték a munkát, lelkesen gyűjtötték a hulladékot.
Az ő munkájuk eredményeként még 8 zsák szemét került a
zsákokba. Köszönjük szépen az önkéntesek munkáját!

Örömmel csatlakoztunk az idei TeSzedd akcióhoz
Szentpéterszegen, mi is azt szeretjük, ha a környezetünk
tiszta és rendezett. Az akcióra 2019. március 22-én került sor.

Vadászné Balogh Mária
Faluház vezető
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"Ne beszélj zöldségeket!"
"Ne beszélj zöldségeket!" - ezzel a címmel tartott előadást a
könyvtárban Váradi Zoltán, a debreceni Természettár
munkatársa a 3. és 4. osztályos gyerekeknek.
A téma a zöldségek ismerete volt, melyiket ismerik a
gyerekek, melyiknek milyen részét fogyasztjuk, mi az az
ehető szár, a torzsa, a módosult szár, mi az, ami nem ehető,
vagy egyenesen mérgező.
Az érdekes előadást és bemutatót a Hajdú-Bihar Megyei
Méliusz Könyvtár jóvoltából kaptuk, köszönjük szépen a
lehetőséget!

Húsvéti készülődés
Jó hangulatban telt a húsvéti készülődés április 13-án a Faluházban, sok gyereket érdekelt a tojásfestés, a különböző technikák.
Emellett lehetett többféle húsvéti nyulat is készíteni, nagy papírdobozokból és dekorgumiból is, valamint üres pet palackból.
Kis színes kosárkákat is lehetett készíteni a hímes tojásoknak, megismerték a berzseléses technikát és a dekupázsolást is.
Nagyon örültünk neki, hogy a gyerekek az anyukákkal jöttek, hisz így a közös munkálkodás még nagyobb örömet okozott.
Köszönöm szépen a segítőknek a munkáját!
/Vné//

Csigacsináló versenyen
Váncsod Község Önkormányzata április 6-án
rendezte meg a IV. Hagyományőrző Csigacsináló
Versenyt, ahová már visszatérő vendégeknek
számítanak a péterszegiek.
A versenyen kilenc csapat indult, s legnagyobb
örömünkre a szentpéterszegi csapat II. helyezést
ért el. A verseny után hangulatos műsort
láthattunk, valamint finom ebéddel is vendégül
látták a házigazdák a csapatokat.
Gratulálunk a csapat tagjainak: Aranyi Anitának,
Aranyiné
Mészáros
Irénnek,
Mészáros
Lászlónénak, Farkas Jenőnének és Pénzes
Lászlónénak!
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Tavaszköszöntő Nap
nagyteremben elfért a népi körhinta és a sok érdekes játék, az
arcfestők és a csillámfestők, így a gyerekeknek háborítatlan
birodalmuk volt.
A nap programjához tartozott a Hagyományőrző Gasztro
bemutató és ingyenes ételkóstolás, melyet civilszervezeteink
részvételének köszönhetünk. A választék: káposztás paszuly,
slambuc, töltött káposzta, madártej, füstölt csülkös savanyú
krumpli leves, halászlé és rucahúsos köleskása, melyeket
bátran lehetett kóstolgatni. Ezen kívül a lakosokat ebéddel,
babgulyással és lángossal fogadtuk, illetve kirakodó vásárt,
virág-és zöldségpalánta vásárt szerveztünk számukra.
Szokásunkhoz híven most is tíz kategóriában hirdettük meg a
saját készítésű ételek-italok gasztronómiai versenyét. A zsűri
elnöke Boros László Venesz-díjas mesterszakács volt. A
közönség zsűrinek is nehéz dolga volt, nagyon sok étel és ital
versenyzett a legfinomabb címért, ugyanis a péterszegiek és a
testvértelepüléseink lakói egyaránt megmutatták mennyi
finom ételt és italt képesek elkészíteni.

Idén tavasszal XVI. alkalommal április 27-én rendeztük meg
a Tavaszköszöntő Napot, amely már hagyomány
településünkön. Újításként tavaly tavasszal kivittük a
rendezvényt a Főtérre, kicsit majális jellegűvé tettük. Mivel
ez bevált, így terveztük idén is megtartani a rendezvényt,
viszont az időjárás közbeszólt többszöri heves zápor
formájában, ezért mindenkit áttelepítettünk a Faluházba. A

Pákozdi Lászlóné

A Tavaszköszöntő Nap eredménye
Savanyúság
1.Szepesi Jenőné – Ecetes cékla tormával
2.Bocska Andrásné - Karfiol
3.Nagy Zoltánné – Vegyes savanyúság
Pálinka
1.Vadász Jenő – Gönci sárgabarack pálinka
2.Németi Gyula – Barack pálinka
3.Molnár József - Diólikör
Hidegtál, reform étel
1.Baráti kör - Madártej
2.Molnár Ibolya - Zakuszka
3.Molnár Ibolya – Paszúlyos zakuszka
Disznótoros, szalonna
1.Tornyi Lajos – Disznótoros tál
2.Bocska Andrásné - Paraszttál
3.Nagy Zoltánné – Kolozsvári szalonna
Lekvár
1. Molnár Ibolya – szilvalekvár
2. Kun Norbert – Eperdzsem
3. Kovács Sándorné – Szamóca lekvár

Bor
1 Szekrényes Zsolt – Cabernet savignon
2. Molnár József – Saszla, száraz
3. Vadász Gyula – otelló bor
Kelt tészta
1. Molnár Ibolya – Kakaós csiga
2. Nagy Sándorné – Krumplis dübbencs
3. Bálind György – Diós kalács
Befőtt, szörp
1. Molnár Ibolya – Ribizli szörp
2. Bocska Andrásné – Őszibarack befőtt
3. Bocska Andrásné – Szőlő befőtt
Édes sütemény
1.Tóth Sándorné – Hatlapos vaníliáskrémes
2. Szepesi Jenőné - Barackmag
3. Bálind Eszter – Hájas tészta
Sós sütemény
1.Farkas Jenőné – Sonkás cipó
2.Nagy Vincéné Piroska – Sajtkrémes tekercs
3.Berek Dezsőné – Tepertős pogácsa

7

FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREK

PÉTERSZEGI KÖRKÉP

2019. június

Receptklub
A Tavaszköszöntő Nap nyertes süteményei
kihűlt, megkenjük és egymásra
rétegezzük a lapokat. Átlátszó fóliával
lefedjük és egy napra a hűtőbe tesszük
puhulni. Másnap lehet szeletelni. Ez az
eredeti recept, én a versenyre vaníliás
pudinggal készítettem.

Sonkás kelt cipó

Tóth Sándorné
Hozzávalók:
35 dkg liszt, 2 dkg élesztő, 1-1,5 dl tej,
4 dkg vaj, 2 tojás, 1 mokkás kanál só
Töltelék: 40 dkg sonka (vagy sonka
jellegű felvágott), 1 fej vöröshagyma, 1
gerezd fokhagyma, 3 tojás, 4 dkg vaj,
só, bors, kakukkfű, bazsalikom,
petrezselyemzöld. Lekenéshez 2 tojás
sárgája, köménymag.

Hatlapos krémes
Hozzávalók a tésztához:
50 dkg liszt, 2 dkg szalakáli, 2 egész
tojás, 10 dkg porcukor, 3 evőkanál
tejföl, 15 dkg Rama
Hozzávalók a krémhez:
1 liter tej, (2,5 dl a péphez, 7,5 dl a
karamellhez), 30 dkg kristálycukor, 4
púpozott evőkanál liszt, 3 evőkanál
kakaópor, 18 dkg Rama, rum ízlés
szerint
A Rama margarint összemorzsoljuk a
liszttel és a cukorral. A szalakálit
feloldjuk a tejfölben, hozzáadjuk a
liszthez és a tojásokkal együtt alaposan
összegyúrjuk.
1
órát
letakarva
pihentetjük, 6 egyforma gombócra
osztjuk.
Gyúródeszkán
egyenként
kinyújtjuk, akkorára, mint a tepsi. Sütés
előtt villával megszurkáljuk. 190-200
fokon 5-6 perc alatt megsül, maradjon
világos.
A lisztet és a kakaót apránként, mindig
kevés tejet hozzáadva csomómentes
péppé keverjük. A cukrot egy lábasban
megolvasztjuk, hozzáadjuk a 7,5 dl
forralt tejet, hozzákeverjük a kakaóslisztes tejet is és állandó keverés mellett
sűrű krémmé főzzük. Kihűtjük kissé és
hozzákeverjük a puha margarint és a
rumot. Nagyon lágy krémet kapunk. Ha

Barackmag
Tészta: 36 dkg liszt, 20 dkg porcukor,
25 dkg Ráma margarin, 16 dkg darált
dió, 2 ek. kakaó, 1 tk. fahéj.
Az előírt anyagokat összedolgozzuk,
majd belenyomkodjuk a sütőformába,
úgy hogy az ujjunkkal kis mélyedést
nyomunk a közepébe. Ne tegyük tele a
formákat, mert sütés közben a tészta
megnő. Nem túl meleg sütőben kb. 10
perc alatt megsül. A megsült tésztákat
melegen kiütögetjük a formából.
Töltelék: 4 egész tojást 20 dkg
porcukorral gőz fölött sűrű krémmé
főzünk. Ha kihűlt hozzáadjuk az előre
habosra kikevert 20 dkg Ráma
margarinhoz. Dió, vagy mandula
aromával ízesítjük. A fél diókat ezzel a
krémmel
töltjük
és
kettesével
összeragasztjuk.
Szepesi Jenőné
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A lisztet összedolgozzuk a tejben
felfuttatott élesztővel, vajjal, tojásokkal,
csipet sóval. Kb. 40 percig pihentetjük.
Elkészítjük a tölteléket: felhevített
vajon üvegesre pároljuk az apróra
vágott hagymát, fokhagymát, majd bele
tesszük az apró kockára vágott sonkát.
Pár percig pirítjuk, rászórjuk a
petrezselymet, fűszereket, a tojást,
ezután összeforgatjuk. Hagyjuk kihűlni.
Ha a tészta megkelt elnyújtjuk kb. fél
cm-es vastagságra és a közepére
pakoljuk a tölteléket. A tészta két szélét
bevagdossuk kb 1,5 cm széles csíkokra,
és felváltva ráhajtogatjuk a töltelékre. A
tetejét megkenjük tojás sárgájával és
megszórjuk köménymaggal vagy durva
szemű sóval. A tepsiben pihen tíz
percet és előmelegített sütőben,
közepes tűznél kb. 25 perc alatt megsül.
Farkas Jenőné
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Helyi Vöröskereszt hírei
Szeretettel köszöntöm az újság olvasóit. Ismét eltelt egy év és
a Szentpéterszegi Vöröskereszt aktivistái felkeresik a tagokat,
hogy beszedjék a 2019. évi tagdíjakat. Várjuk az új tagok
jelentkezését is.

A következő véradás a nyár folyamán lesz Szentpéterszegen.
Szeretettel várjuk a régi és leendő új véradókat. Minden
véradó 500.- Ft értékű vásárlási utalványt kap, ezen kívül a
véradás végén ezúttal is kisorsolunk a véradók közt egy
3.000.-Ft értékű TESCO vásárlási utalványt.

A tagdíj összege az elmúlt évhez képest nem változott:

Kirándulást szervezünk a helyi Vöröskereszt támogatásával
Szlovákiába Kassa városába. A kirándulás időpontja: 2019.
augusztus 24. (szombat).
A vöröskereszt tagok kedvezményesen kirándulhatnak. A
részletekről későbbi időpontban plakáton fogjuk tájékoztatni
a lakosságot.

Aktív dolgozói tagdíj: 1.000.-Ft / év
Nyugdíjas tagdíj:
600.- Ft / év
Diák tagdíj:
500.-Ft / év
Több millióan vannak a világon, akik vért adnak, sőt,
rendszeresen teszik ezt. Emberek milliói köszönhetik
nekik az életüket, úgy, hogy közben nem is ismerik
egymást. Tudta, hogy egyetlen véradó, egy alkalommal
adott vérmennyisége akár három ember életét is
megmentheti?

Ez év folyamán is lesz adomány, melyről értesítjük a
tagokat.
Kívánok mindenkinek jó egészséget!
Balogh Gyuláné
helyi Vöröskereszt titkár

Sport hírek

A Szentpéterszegi SC az utolsó 2 forduló
eredményétől függetlenül megnyerte a labdarúgó
Hajdú-Bihar megyei
III. osztály Déli
Csoportjának 2018/19-es bajnoki évadát.
SZÉP VOLT FIÚK!

Egyházi hírek

Gratulálunk a konfirmáló fiataloknak, Ékes Milánnak
és Tóth Benjáminnak!
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Anyakönyvi hírek
Köszöntjük őket!
Búcsúzunk tőlük!
Simon László /1945/

Vass Sándorné /1927/

Élt: 73 évet

Szül.: Nagy Irén
Élt: 92 évet

Gazsó Jenő /1932/

Drimba Zoltánné /1962/

Élt: 86 évet

Szül.: Molnár Róza
Élt: 56 évet

Nagy Lajosné /1921/

Olajos Istvánné /1951/

Szül.: Szepesi Irén
Élt: 97 évet

Szül.: Ékes Irma
Élt: 67 évet

Szabó Lászlóné /1941/

Papp Lajosné /1939/

Szül.: Nagy Erzsébet
Élt: 78 évet

Szül.: Gazsó Viola
Élt: 79 évet

Mocan Mária /1937/

Nagy Vincéné /1962/

Szül.: Pacurar Mária
Élt: 82 évet

Szül.: Daróczi Piroska
Élt: 56 évet

Kovács Lara Nóra
Szül.: 2019. 03. 12.
Szülők: Kovács László
Molnár Csilla

Varga Kornélia
Szül.: 2019. április 18.
Szülők: Varga Balázs
Csizmadia Enikő

Megemlékezés

Balla Petra
Szül.: 2019. április 15.
Szülők: Balla Dániel
Asztalos Szabina

Patakfalvi Nóra
Szül.: 2019. május 10.
Szülők: Patakfalvi Bence
Kun Éva

Megemlékezés
Balogh Sándor

Szeretettel emlékezünk

Balogh Sándor

/1951-2015/
Halálod negyedik évfordulója
alkalmából fájó szívvel
emlékezünk rád.
Nagyon hiányzol.

/1950. 01.01. – 2014. 05.11./
halálának 5. évfordulójára.
„Ha majd feljön a nap,
hogy többé nem találtok
azért ne búsuljatok, én itt leszek még.
Megtalálhattok majd a lemenő napban
és esti röptében vízimadaraknak,
lappantyú rikoltó párhívó szavában,
s távoli hangjában egy méla bagolynak.
Itt leszek mindég, őrt állva erdők csöndje fölött,
s álmotok vigyázva.”
/Wass Albert/

Szerető családod.

Nagypapánk emlékére

Demeter József
(1922-2012)
április 4-én 7 éve

Felesége, fia és családja

„Számunkra Te sohasem leszel halott
örökké élni fogsz mint a csillagok.
Drága jó szívét, két dolgos kezét
Áldd meg Atyám,
S mi köszönjük, hogy ő lehetett nekünk
a drága jó édesapa, nagypapa, dédi papa!”

Köszöntő!
Nagyon sok boldog 70. szülinapot
kívánunk

Demeter Mihálynak

Emlékeznek rá: fia, menye, unokái, unoka vejei és a
dédunokák!

és nagyon jó egészséget!
Szerető felesége, gyerekei, vejei és az
unokák, kik szeretik nagyon!!!
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