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Szentpéterszeg község közéleti havilapja

Megalakult az új képviselő-testület

A 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati választás alapján október 28-án vette át megbízólevelét az
új polgármester és a megválasztott hat képviselő a Helyi Választási Bizottság elnökétől.
A képen balról jobbra: Kovács Imre képviselő, Balázsi Zsigmond képviselő, Tóthné Gara Márta képviselő, Nagy
Irma képviselő, Kiss Gábor Csaba polgármester, Dr. Vámosi Margit jegyző, Balogh Gyula képviselő, Szabó László
képviselő
Gratulálunk és munkájukhoz sok erőt, egészséget kívánunk!
/szerk./
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Tájékoztató a helyi önkormányzati választásról
2019. október 13. napján helyi önkormányzati választás volt az ország településein. Sor került a polgármesterek, a települési
önkormányzati képviselők, megyei önkormányzatok, a települési nemzetiségi képviselők, a területi és az országos nemzetiségi
önkormányzatok választására. Szentpéterszegen öt polgármesterjelölt és 20 települési képviselő-jelölt indult a posztokért. A
névjegyzékben 915 választópolgár szerepelt, melyből szavazóként megjelent 614 fő (67,1 %). Érvényes szavazólapok száma
603 db.
A választás eredménye településünkön:
1.
Név

Karácsony Sándor……………...71 (11,77 %)
Kocsis Vince………………….141(23,38 %)
Bedő László……………………51 (8,46 %)
Harasztosi Gyula Imre …….....152 (25,21 %)
Nagy Richárd…………………157 (26,04 %)
Márkus Attila…………………..35 (5,8 %)
Góz János……………………..100 (16,58 %)
Kovács Imre…………………..242 (40.13 %)
Nagy Irma…………………….177 (29.35 %)

Polgármester választás
kapott érvényes szavazatok száma

Harasztosi Gyula Imre……….55 (9,11%)
Kovács Imre …………..…240 (39,74 %)
Balogh Gyula………………. 61 (10,1%)
Kiss Gábor Csaba………... 241 (39,9 %)
Lovadi Vince………….……..7 (1,6%)

A képviselő-testület összetétele:

A polgármester Kiss Gábor Csaba
2.
Név

Balázsi Zsigmond
Balogh Gyula
Kovács Imre
Nagy Irma
Szabó László
Tóthné Gara Márta

Egyéni listás választás
kapott érvényes szavazatok száma

Kiss Imre………..………..141 (23,38 %)
Szabó Béla ………………102 (16,92 %)
Pákozdi László……………..59 (9,78 %)
Tóthné Gara Márta…….…317 (52,57 %)
Nagy Károly…………….…44 (7,3 %)
Balázsi Zsigmond………….46 (40,08 %)
Kun Szabolcs…………….111 (18,41 %)
Kiss Gábor Csaba………...295 (48,92%)
Szabó László……………..211 (34.99 %)
Borsós Balázs……………132 (21,89 %)
Balogh Gyula……………209 (34,66 %)

/forrás: www.valasztas.hu/
Ügyrendi Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló
Bizottság

Szociális Bizottság

Elnöke: Balázsi Zsigmond
Tagjai: Szabó László
Tóthné Gara Márta

Elnöke: Szabó László
Tagjai: Kovács Imre
Nagy Irma

Ébredj! Faültetés - Szentpéterszeg
Önkormányzatunk örömmel csatlakozott az Ébredj! –
faültetési mozgalomhoz,) melynek keretében 100 db
facsemete ültetésére kerül sor. Őseink szokása volt, hogy
minden kisgyermek születésekor egy-egy fát ültettek. Ezt a
szokást szeretnénk feleleveníteni, úgy, hogy közben a
környezetvédelemért is sokat tegyünk, így minden 2010 óta
született gyermek tiszteletére egy névre szóló fát ültetünk a
Horgásztó és Jurta mögötti területen. Az értesítéseket a
napokban fogjuk kézbesíteni. Szeretnénk, ha minden
gyermek szüleivel együtt részt venne a közösségi faültetésen,
minden család maga ültetné el gyermeke, gyermekei névre
szóló fáját. Szeretettel várjuk az önkénteseket is, akik tenni
szeretnének a környezet védelméért!

Ültessünk fát a gyerekünkkel, a jövőjükért! – ez a
jelmondata az Ébredj! mozgalomnak, mely kisgyermekes
családok összefogásával alakult a fenntartható környezet, az
élhető jövő érdekében. Az ötlet: ültessünk fát a kertekbe,
tanyákba, lovardákba, iskolákba, óvodákba és mindenhová,
ahol jellemzően gyermekek, fiatalok mozognak. A 2019.
júniusában kezdődött mozgalomnak már 17 ezer követője
van. A TÁMASZ-2005 alapítvány felvállalta, hogy biztosítja
az Ébredj! mozgalom szervezeti hátterét. Jelenleg
önkénteseknek és támogatóknak köszönhetően valósulnak
meg a programok: faültetések (őshonos fák és cserjék
telepítése nagy számban), szemétszedések, figyelemfelkeltő
akciók.
Az Ébredj! mozgalom célul tűzte ki, hogy elindít egy
környezet- és klímavédelmi szemléletformálást a szülők
körében a gyerekeken keresztül, a globális felmelegedés
hatásainak és következményeinek csökkentése érdekében, az
egyéni felelősségvállalást propagálva, az egyéni ökológiai
lábnyomunk csökkentéséért.
A mozgalom faültetési akcióit egész ősszel, több időpontban
és helyszínen végzi; jelenleg minden cserjét, fát, termőföldet
és
egyéb
szükséges
eszközöket
magánemberek
felajánlásaiból és saját forrásból finanszíroznak.

A faültetés időpontja:
2019. november 16-án (szombat) 13 órakor.
Találkozási pont: a Horgásztó melletti Jurta.
Ásót, lapátot és locsolókannát kérjük hozzanak magukkal.
Kérjük, hogy a közösségi faültetésen való részvételi
szándékukat 2019. november 12-ig jelezzék a Faluházban
személyesen vagy telefonon, e-mail-en. Tel.: 06-54/416 835,
e-mail: sztpfaluhaz@gmail.com.
A programról bővebben:
https://www.facebook.com/ebredj.hu/
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29 év a község élén
Lehet kissé furcsának tűnik, hogy az újság szerkesztő
bizottsága engem kért fel a megemlékezés megírására, de
ennek egyszerű magyarázata van: vezetőként mi töltöttünk el
együtt legtöbb időt.
Bizony, nagyon hosszú az a 29 év, melyet Olajos Mihály a
község élén – a lakosság bizalmát, támogatását élvezve –
polgármesterként eltöltött, történelmet írva a falu
történetében, mint a rendszerváltás első és hatszor
újraválasztott polgármestere.

hivatali dolgozók, elkötelezett intézményvezetők, dolgozók
segítették munkánkat. A legfontosabb mégis az volt, hogy a
lakosság támogatását, sőt – hiszem, hogy nyugodtan
leírhatom – szeretetét élvezhettük. Egységben volt a falu, egy
szekeret húztunk és egyfelé húztuk. Ez volt a záloga annak,
hogy felépült a környék legszebb iskolája, az ivóvíz
problémája megoldódott, a belterületi utak burkolatot kaptak,
az orvosi lakás elkészült, felújításra került a kultúrház, az
idősek otthona, szobrot állíthattunk IV. Béla királyunknak,
stb. hisz mindent felsorolni képtelenség, de az egészet
nagyon jól példázza, hogy 2007-ben Szentpéterszeg lett a
saját kategóriájában az ország legvirágosabb települése.

Hát bizony nagyon nehéz volt. Teljesen új volt a struktúra,
ránk szakadt a nagy „önállóság”, a rengeteg gond, baj,
probléma.
Az
ivóvizünket
szennyvíz
minőségűvé
nyilvánították, az iskola épülete gyakorlatilag – az alapkő
letétele volt csak meg – romokban, a belterületi utak
kiépítetlenek, szinte kezelhetetlen munkanélküliség stb. nem
sorolom, hisz olvasóink nagy része ismeri az akkori
körülményeket. Mindezeket tetézte, hogy gyakorlatilag az
önkormányzatnak egy fillére nem volt. Elsőként felmértük a
feladatokat, gondokat, problémákat, fontossági sorrendet
állítottunk fel: és mentünk. Mentünk kéregetni a megyéhez, a
minisztériumokhoz. Több esetben hajnal 2-kor keltünk és
éjfél is elmúlt, mire hazaértünk, mert akkor még kocsi nem
volt, vonattal közlekedtünk. Pályáztunk, kértünk, érveltünk,
vitáztunk, a minisztériumok portásai már azt hitték, hogy ott
dolgozunk, mert annyiszor kellett menni. Persze szerencsések
is voltunk, hisz nagyszerű, a község érdekeit szem előtt tartó
képviselő-testület volt mögöttünk, köztiszteletnek örvendő
emberekkel, jól felkészült, szakmájukban nagy tudású

Bizony, bizony fáj a szívem, ha kimegyek Szentpéterszegre
és azt hallom, hogy egyes be- és visszaköltözők ezt az
egységet – pozíciókért, hatalomvágyból, vagy egyszerűen
feltűnési viszketegségből? – megbontották, szétverték, nagyot
ártva ezzel a falunak. Mindegy, akárhogy is van és lesz: Misi
mindig azzal a megnyugtató érzéssel fekhetsz és kelhetsz,
hogy munkád eredményei közül sok túl fog élni.
Kívánom, hogy a Jó Isten adjon neked egészségben gazdag,
hosszú, boldog nyugdíjas éveket, a hosszú 29 év pörgése után
kicsit eressz le, vadászgass, élj kicsit most már magadnak,
pihenj, és rettenetesen hangos horkolásoddal repesztd meg
nyugodtan házad ablakait és falait.
Őszinte tisztelettel és barátsággal
Illést Tóth József
nyugalmazott címzetes főjegyző

Elismerések
Szentpéterszeg Község Képviselő-testülete a
2019. július 5-én megtartott gyűlésén a
Szentpéterszegért Kitüntető Díjat
adományozta
a Szentpéterszegi Sportklub
részére.
Szintén ez alkalommal elismerő oklevélben
részesült a Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda,
Tornyi Edina és Kiss Imre önkormányzati
dolgozó.

Szentpéterszeg Község Képviselő-testülete a 2019. szeptember 27-én tartott gyűlésén a
Szentpéterszegért Kitüntető Díjat
adományozta
Olajos Mihály polgármesternek
a 29 éves munkája elismeréseként.
Szintén ez alkalommal elismerő oklevélben részesült Tóthné Gara Márta alpolgármester asszony.
Gratulálunk a kitüntetetteknek, munkájukhoz további sok sikert kívánunk!
/szerk./
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Itt van az ősz, itt van újra...
Szeptember
első
heteiben
az
óvodapedagógusok
számára legfontosabb az
új
gyerekek
beszoktatása, az érzelmi
biztonság megteremtése.
Fontos azonban, hogy a
régi gyerekek is érezzék,
hogy menyire örülünk,
hogy
újra
velük
lehetünk, együtt van a csoportunk! Csoportszobánk már az
ősz vidám színeivel, virágaival, terméseivel várja a kicsiket,
nagyokat, kezdődhet az új nevelési év!
Tartalmas programok szervezésével gazdagítottuk az
óvodánk mindennapjait az elmúlt két hónapban. Az évkezdés,
az újra találkozás örömét különleges események tették még
emlékezetesebbé.
A szülők és település lakóinak bevonásával évek óta részt
veszünk a szüreti programon. Így történt ez szeptember 21-én
is, amikor is az óvodások ismét nagy sikert arattak a szüreti
táncukkal.
A Teleházba is ellátogattunk, ahol mozgalmas játszó
délelőttöt szerveztünk egy kis szalonnasütéssel egybekötve.
Természetesen az őszi csalamádékészítés sem maradhatott el
az idén sem, amibe nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be a
gyerekek.
Óvodánk második alkalommal érdemelte ki a BOLDOG
ÓVODA címet! A Budapesti Kongresszusi Központban
2019. szeptember 18-án, szerdán hivatalosan is átvettük a
BOLDOG ÓVODA címet igazoló oklevelet. Intézményünk a
cím mellett arra törekszik, hogy a boldogságórák az
óvodában, derűs, élménygazdag, játékos gyakorlatok révén,
fokról-fokra
bontakoztassák
ki
az
életszeretetet
gyermekeinkben.

szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött
évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.
Óvodánkban a hagyományőrzés, a népszokások
felelevenítése és a környezet tevékeny megszerettetése
szorosan összekapcsolódik. Ősszel megismerkedünk az
óvoda szűkebb, tágabb környezetével. Gyönyörködünk az
őszi táj szépségében, beleszippantunk a friss őszi levegőbe,
zörgetjük lábunk alatt az őszi faleveleket. Szüretelünk,
kukoricát törünk, szilvát és almát szedünk, diót verünk,
óvodaudvarunkon a faleveleket összegereblyézzük. Ezekben
a hetekben minden az őszről szól.
…és még egy gondolat!
Minden gyermek élvezi, amikor önállóan oldhat meg
helyzeteket, amikor megmutathatja, képes már egyedül
kanállal enni, lecsúszni a csúszdán, bekötni a cipőjét,
megteríteni társainak az ebédhez, vagy kancsóból önteni… és
még sorolhatnám. Az óvodában – ha jól csináljuk – szívesen
kapcsolódnak be különféle munkákba is, hiszen egyébként is
örömmel utánoznak minket, így sajátítanak el új viselkedési
formákat, így szocializálódnak.
Óvodai tapasztalataink igazolják, hogy a nevelés során
kulcsfontosságú, hogy tudjunk egy lépést hátrébb lépni.
Megengedni, hogy gyerekeink önállóan próbálkozzanak
megoldani helyzeteket. Ki kell bírnunk, ha hibáznak, ha nem
sikerül elsőre. Bízzunk bennük! Nagy odafigyeléssel reális
elvárásokat
támaszthatunk
feléjük.
Az
önálló
problémamegoldás sokszor fontosabb, mint a siker.
Mutassunk példát, hogyan kezeljük a kudarcot és hogy
gyakorlással elérhető a jó eredmény!
A mai gyerekek nagyon sok mindent tudnak, de a
hétköznapi dolgokkal nincsenek tisztában. Mi, az óvodában
megpróbáljuk önállóságra szoktatni őket, együttműködésre,
együttérzésre nevelni, de mindennél fontosabb a szülői
példamutatás és, hogy otthon is engedjék a gyerekeket
koruknak megfelelően, önállóan tevékenykedni. Ha nem
aggatunk rájuk sem túl nagy, sem túl kevés terhet, az
önállósodás büszkeségérzéssel jár együtt és gyermekünk
egyre több mindent csinál majd egyedül.
„A gyermek olyan, mint a fa.
Erős gyökerekre van szükség, hogy nagyra nőhessen és ellen
tudjon állni az élet viharainak”.
Ezeket a gyökereket az első években növeszti.

Szeptemberben a helyi általános iskolában Nemzetközi
Diáksport Napon vettünk részt. Mindig öröm számunkra, ha
ellátogathatunk az iskolába, hiszen a nagycsoportos gyerekek
már nagyon várják az iskolás éveket. Sok közös játékot,
foglalkozást és szabadidős tevékenységeket szerveznek
nekünk a tanító nénik az tanév folyamán, amelyet mindig
nagyon várunk.
Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal
fellépünk a nagycsoportos gyerekekkel az Idősek napján,
hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és

Kolozsváriné Pálfi Ildikó
óvodavezető
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Közösség a közösségekért
Az óvodai nevelőmunkánk sikeres megvalósításához
elengedhetetlen a külső intézményekkel, szervezetekkel való
jó kapcsolat és kooperáció kialakítása. A Bihar
Közösségeiért Alapítvány „Közösség a közösségért”
programjába az elmúlt nevelési évben aktívan bekapcsolódott
óvodánk is. A programban a kezdetektől fogva részt vettem,
mint önkéntes koordinátor. Kedvező lehetőséget kínáltak
ezek az alkalmak, mivel az óvodánk szomszédságában
található
az
Alapítvány
Teleháza.
Nagyszerű,
közösségkovácsoló hatása a kezdetektől fogva beigazolódott.

•
minden
ismeret
természetes
valóságában
tanulmányozható,
•
minden gyermek lehetőséget kapott arra, hogy
együttműködve a társaival, vagy a felnőttekkel, vagy önálló
tevékenységet folytasson a fejlettségének megfelelően,
•
munkára motivált a kooperatív együttműködés,
•
a témanapokhoz, projektekhez, mindig valamilyen
gyűjtőmunka kötődött,
•
a programok közösségformáló hatása is jelentős, az
együtt játszás és tevékenykedés, a szülő-gyermek-pedagógus
számára is pozitív jelentőséggel bírt.
•
A szocializáció összekapcsolódik különböző
közösségekkel is. E folyamat során a gyermek megismerte
saját magát és a környezetét. Önmagunk és környezetünk
megismerése azért fontos, mert ez az egyik feltétele az önálló
személyiséggé válásnak.
•
Az együttes élmények kiemelt jelentőségűek,
melyeket a társas tevékenységek során élnek át. Ezáltal
jobban összetarthatnak a csoport tagjai, erősödik a
csoportkohézió. A kohéziót erősíti az is, ha elfogadják
egymást és kölcsönös bizalommal vannak egymás iránt. A
kohéziót jelzi, hogy tudnak örülni egymás sikerének, illetve

Nagy, zöld területen a mezítlábas ösvénytől, a kis játszótéren
át a konyhakertig minden megtalálható, ami a kisgyermekek
környezeti neveléséhez szükségesek. Havi rendszerességgel
járunk, mindig az aktualitás elvét követve. Tavasszal
ültetünk, nyáron játszunk, bújócskázunk, családi napot
tartunk, ősszel betakarítunk, befőttet készítünk, szalonnát
sütünk, télen pedig sütünk, főzünk, barkácsolunk. Minden
évszaknak megvannak a saját programjai. Sok önkéntest,
főleg szülőket tudtunk megszólítani, amely által tovább
tudtuk erősíteni az óvoda és a szülői ház kapcsolatát.
A gyermekek számára olyan
nevelést kell az óvodának
biztosítania,
amelyben
hangsúlyt kapnak az erkölcsi
kérdések,
és
a
környezettudatos életmód is.
Mindezek megkívánják az új
értékek
elfogadtatását,
kialakítását
és
azok
hagyománnyá válását is.
Kiemelten
fontos
a
gyermekek
szemléletformálása,
a
környezet- és természetre nevelés. Ezt csak úgy lehet
formálni, ha minden tevékenységbe és óvodán kívüli
programba beépül. Megtanulják, hogy a természetben
tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő
összefüggéseket.
Így
válhatnak
majd
tudatos
környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké.

át tudják érezni egymás problémáit, kudarcait.
Nagyszerű évet tudhatunk magunk mögött, reméljük az idei
nevelési évben is többször lesz alkalmunk ilyen
programokon, szabadidős tevékenységeken részt venni.
Köszönjük a lehetőséget!
Kolozsváriné Pálfi Ildikó
óvodavezető

A program, folyamatos tapasztalatszerzést tett lehetővé,
ugyanakkor a közösségi élet egyik színterévé is vált:
•
a napi élethelyzetekben megjelenő példák,
szükségszerűségek értelmezése,
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Színes októberi programok
A tánc, a mozgás, a szabadban végzett tevékenység
öröme… Talán így jellemezhetném azokat a programokat,
eseményeket, melyek megvalósultak iskolánkban az elmúlt
pár hétben.
Tantestületünk elkötelezett abban a tekintetben, hogy
diákjaink a fenntarthatóság iránt érzékeny felnőttekké
váljanak. Ennek tükrében csatlakoztunk a tavalyi tanévben az
Országos
Iskolakert
Programhoz,
melynek
eredményeképpen
létrehoztuk
saját
iskolakertünket.
Tevékenységünkre községünk, Szentpéterszeg is felfigyelt, és
részt vettünk „A legszebb konyhakertek” „Magyarország
legszebb konyhakertjei országos program” 2019. évi helyi
versenyében, ahol az I. helyezést értük el.

Október 11-én iskolai hagyományainkhoz híven rendeztük
meg az Október Kupát, melyen intézményünk iskolái
mérkőznek meg labdarúgásban. A vándorkupa – hosszú évek
óta újra – Szentpéterszegen maradt. Gratulálunk a
focistáknak és Vass Arthur tanár úrnak.

Természetesen
az
őszi
munkálatok is folytatódtak a
kertben, hiszen a gyerekek
megkezdték a betakarítást, a
virágmagok begyűjtését. Ezek az
alkalmak lehetőséget teremtenek
megfigyelések
elvégzésére,
biztosítják a szabadidő hasznos
eltöltését, a friss levegőn történő
tevékenykedés pedig kedvező
hatással van az egészségre.
A derecskei almáskert felhívására
szeptemberben madárijesztőt készítettünk az alsó tagozatos
tanulók bevonásával, melyért emléklapot kapott iskolánk.

Hagyományainkhoz híven beindultak szakköreink, kezdetét
vette a nevezési időszak a levelezős versenyekre is.
Tanulmányi
versenyeink
közül
kiemelném
a
Berettyóújfaluban megrendezésre kerülő mesemondó
versenyt, ahol 3 tanulónk indult, s mindannyian bronz
minősítésben részesültek. A díjazott tanulók: Gyöngyösi
Robertó 1. osztályos, Fehér Béla Nikolasz 2. osztályos,
valamint Rézműves Alex Márk 4. osztályos tanulók.
Felkészítő pedagógusok: Vadászné Farkas Éva és Keresztesi
Anikó.

Szintén kiemelt mozgásformánk a tánc, mely a mozgás
örömén kívül közösségformáló erővel is bír. Éppen ezért
iskolánk teljes alsó tagozta örömmel csatlakozott a Népi
játékok napja 2019 című országos kezdeményezéshez. A
tánccsoportnak hat népi játékot kellett elsajátítania, és 2019.
10. 09-én előadnia. A bemutatott produkcióról videofelvétel
készült, mely feltöltésre került az egyik népszerű
videomegosztó oldalon. A táncokat Vadászné Farkas Éva,
Gazsóné Cser Irma és Szabó Irén tanítónők tanították be.

A Bihari Múzeum és a Kádár Vitéz Hagyományőrző
Egyesület felhívásához csatlakozva szeptember 24-én játékos
vetélkedőn vettünk részt a Nadányi Zoltán Művelődési
központban, ahol a vetélkedő után lovagi torna várta
tanulóinkat. Iskolánkat Tyukodi Norbert, Barczi Szabrina és
Pap Alexandra 7. osztályos tanulók képviselték.
Szintén a 7. osztályosok vehettek részt az esztári intézmény
jóvoltából a Határtalanul! pályázat által egy ukrajnai
kiránduláson. A gyerekek meglátogatták Munkácsot, a
Vereckei-hágót, és ott emlékeztek meg az aradi vértanúk
napjáról.
Október 6-án 5. osztályos tanulóink méltó műsorral
emlékeztek meg az 1849-ben kivégzett hős katonákra,
tábornokokra. Az ünnepséget iskolánk nagytermében
rendeztük meg.
Az Állatok világnapja alkalmából játékos délutánra hívta
iskolánk tanulóit Veress Sándorné tanárnő, aki internetes
vetélkedő megoldásával mérték össze tudásukat a csapatok.
Iskolánkban 2019. október 22-én megemlékezést tartottak 8.
osztályos tanulóink. A tanulók, akik vállalták a műsorra való
felkészülést méltóképpen emlékeztek október 23-ára.
Gratulálunk ezeknek a tanulóknak és felkészítő tanáruknak
Veress Sándornénak!

A sport is meghatározó fontosságú a Fekete Borbála
Általános Iskolában. Az elmúlt tanévhez hasonlóan idén is
csatlakoztunk a Nemzetközi Diáksport Naphoz. Kötelező
elemként teljesítettük a 2019 méter futást, majd
akadályversenyt bonyolítottunk le iskolánk tornatermében,
ahová meghívtuk az óvodásokat is, akik lelkesen vették
birtokba a felépített akadálypályát.

A lezajlott programokról fogadják képes beszámolónkat,
illetve látogassanak el iskolánk Facebook oldalára is!
Kissné Balogh Krisztina
megbízott tagintézményvezető
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Művésztelepi kiállítás a Faluházban
Sajátosságaik is láthatók, míg Petri Ildikó megőrzi a
tárgyiasult világ elemeit, vagy legalább utal azokra, addig
Csurgó Erika ezektől elvonatkoztatva festi nonfiguratív
lapjait. Tegdes László grafikus a geometrikus absztrakt
vonalat viszi immár hosszú évtizedek óta, a tőle megszokott
magas szinten. Letisztult síkkompozícióit kevés elemmel
hozza létre, ökonomikus, szilárd alapokra épülő grafikái
egyszerre hordozzák egy mérnök tervrajzainak pontosságát és
egy tudatos alkotó sajátos gondolkodásmódját. A
szentpéterszegi művésztelep munkájához további sikereket
kívánok a következő években, évtizedekben.”
A képzőművészek a nyáron készült alkotások közül 2-2
képet ajánlottak fel a falunak. A kiállítás október 30-ig volt
megtekinthető a Faluházban.
/Vné/

A tavaly megalakult Művésztelep idén is megtartotta
egyhetes alkotó táborát a nyáron, melynek munkáiból október
7-én nyílt kiállítás a Faluházban. A művésztelep alkotói
Csurgó Erika és Petri Ildikó a Kecskeméti Képzőművészek
Közösségének tagjai, valamint Tegdes László grafikus.
Idézet
Fátyol
Zoltán
festőművész
kiállítás
megnyitójából: „A két kecskeméti grafikus szemléletében, a
művészethez és a képi látványhoz való közelítésükben sok
hasonlóság fedezhető fel. Mindenekelőtt a laza, oldott
kompozíció, az anyag, a festék: akvarell, színes tinták
kötetlen és játékos használata, amelyek a spontaneitás, néhol
a gyermeki közvetlenség érzetét keltik a nézőben.

Hogyan éltek honfoglaláskori őseink?
Kiss Attila író látogatott el a könyvtárunkba szeptember 16án a Méliusz Könyvtár szervezésében, hogy a gyerekeknek
bemutassa azt a világot, melyben regényei játszódnak: a
honfoglalás korát.
Az író két gyermekeknek írt könyvének, az Altináj és a
Medveszív c. könyveknek a főszereplői a honfoglalás
korában élik át kalandjaikat, és általuk szemléletesen mutatja
be az író a lovas-nomád életmódot, a sámánhitet, a
hiedelemvilágot. Hogy mindez azoknak is élményszerű
legyen, akik még nem olvasták a regényeket, vagy most
tanulnak erről a korról, azoknak egy érdekes kisfilmet is
készített az író, mely akár oktatófilmként is megállná a
helyét. A gyerekek kézközelből ismerkedhettek meg a
különféle íjakkal, kardokkal, öltözékekkel, melyeket az
előadás végén meg is foghattak.
Köszönjük szépen a megyei könyvtár támogatását az íróolvasó találkozó megrendezésében!

Fekete Bori-díj
Hajdúszoboszlón október 12-én került sor az idei Fekete Bori-díj átadó
ünnepségére. A díjat minden évben a Fekete Borbála Alapítvány kuratóriuma
ítéli oda olyan képzőművésznek, aki alkotásaiban, tevékenységében,
szellemiségében tovább viszi Fekete Borbála örökségét, pedagógiai
szemléletét. A kuratórium Szilágyi Imre debreceni grafikusművészt tüntette
ki a díjjal, melyet Csiszér Dezső, Fekete Borbála unokaöccse adott át a
Művelődési Központban szervezett kiállításon és ünnepségen. Köszöntőt
mondott Lánczkyné Tatár Éva, a kuratórium elnöke, a kiállítást megnyitotta
Vitéz Ferenc irodalmár, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem
docense. Az ünnepségen a szentpéterszegiek is képviselték településünket.
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Napsütötte szüreti felvonulás

Az idén szeptember 21-én tartottuk a
szüreti felvonulásunkat, immár 23.
alkalommal. Az időjárás nagyon
kedvező volt, szép napsütéses idő
ígérkezett és valósult is meg.
A Faluház elől indult a menet az első
állomásra, a Főtérre. Az óvodások, a
szentjobbi
néptánccsoport
és
a
Péterszegi Rozmaring néptánccsoport
mindkét csoportjának tagjai alkották a
felvonulást.
Az ovisok nagyon édesek és ügyesek
voltak, mint mindig, hatalmas tapsot
kaptak a közönségtől. Ezt követően a
mi „kiscsoportunk” mutatkozott be

szatmári táncokkal, azt hiszem nagy
dicséret illeti őket, kihozták magukból a
maximumot, egy nagyon jól sikerült
produkciót láthattunk tőlük.
A
szentjobbi
táncosok
is
bemutatkoztak, már sok éve a
testvértelepülési
kapcsolatnak
köszönhetően jönnek hozzánk, és mi
szintúgy visszamegyünk hozzájuk.
A faluban a szokásos helyeken
táncoltunk, ahol már sokan várták a
fellépőket. Az első és az utolsó helyen
egy úgynevezett össznépi táncba
vontuk be a közönséget Markovics
Sándor koreográfusunk segítségével.
Nagyon jó volt látni, hogy mennyien
bekapcsolódtak a táncba, és vidáman
járták velünk a népi dallamokra.
Az asszonycsoport sárközi tánccal
örvendeztette meg a közönséget, a
Csoóri
Sándor
pályázatnak
köszönhetően
új
ruhákban,
új
népviseletben léptek fel.
Asszonyaink a próbákon erőn felül
teljesítettek, hatalmas munka van ebben
a pár percben. Én úgy gondolom, hogy
sikeresek voltak az eddigi fellépéseink,
rengeteg jó szót és bíztatást kaptunk
már eddig is és folytatjuk tovább a
megkezdett munkát.
Minden évben – a kezdetektől fogva –
új koreográfiát tanultunk mindegyik
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szüreti felvonulásunkra, és az évek
során sok új tánccal büszkélkedhettünk.
Nagyon sok helyen képviseltük a
falunkat, mutattuk meg tudásunkat, s
jövőre készülünk a minősítőre, ami
igencsak nagy feladat lesz.
Nagyon
szépen
köszönjük
MINDENKINEK a munkáját, aki
bármilyen formában segített, hogy a
szüreti felvonulás minél jobban és
színvonalasabban sikerüljön!
Egy kis visszatekintő erről az évről:
Asszonycsoportunk fellépett Konyáron
a falunapon, Létavértesen a Határmenti
Néptánc találkozón és a városnapon,
itthon az Óvoda jótékonysági bálján,
Berettyóújfaluban
a
Nemzetközi
Néptánc találkozón, itthon a szüreti
felvonulásunkon,
Szentjobbon,
Nagykerekiben és Kismarjában szintén
a szüreti felvonulásokon. A Mikepércsi
Béres
András
Gyermek
Szólótáncversenyen
a kiscsoport
tagjaiból Tóth Bence arany minősítést,
Karácsony Liliána és Nagy Richard
ezüst minősítést szerzett, nagyon
büszkék vagyunk rájuk.
Az idén november 23-ára tervezünk
egy
táncházat,
a
későbbiekben
értesítjük a lakosságot a részletekről.
Pénzes Lászlóné
csoportvezető
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A szüreti ünnepségen került sor a tavasszal meghirdetett Legszebb konyhakertek program és a Takaros porta faluszépítő
mozgalom eredményhirdetésére. A következő személyek ill. intézmények vehették át a díjakat:
Legszebb konyhakertek:
Normál kategória I. hely:
Nagy Sándor és felesége Somogyi u.
Normál kategória I. hely:
Nagy Zoltán és felesége Kossuth u.
Közösségi kert kategória:
I. hely: Fekete Borbála Általános
Iskola iskolakertje
I. hely: Szentpéterszeg Református
Egyházközség parókia kertje

Takaros porta:
Legvirágosabb porta: Csontos Péter és felesége, Petőfi u.
Legszebben parkosított porta: Tóth Sándor és felesége, Deák Ferenc u.
Összhatásában legjobban érvényesülő porta: Karácson Attila és Bene Katalin,
Kossuth u.
Különdíj: Kun Pál és felesége, Kossuth u.
Gratulálunk a helyezetteknek és további eredményes munkát kívánunk!
/szerk./

„Nemcsak a húszéveseké a világ…”
A falu nyugdíjas, idős lakosait hívtuk közös ünneplésre
október 10-én a Faluházba. Köszöntőt mondott Olajos
Mihály polgármester úr, aki nyugdíjba vonulása miatt
utoljára köszöntötte ily módon falunk nyugdíjas lakóit.
Vendégünk volt dr. Vitányi István országgyűlési képviselő
úr, aki szintén kifejezte jókívánságait az ünneplőknek.
A hagyományokhoz híven most is köszöntötte a 90+éveseket
polgármester úr, valamint a 60. és 50. házassági
évfordulójukat ünneplőket, így idén Szabó Zsigmondot és
feleségét Irma nénit 60. házassági évfordulójuk és Papp
Gyulát és feleségét Ilonka nénit 50. házassági évfordulójuk
alkalmából.

Az ünnepségen műsort adtak a Mesevilág Óvoda óvodásai, a
Fekete Borbála Általános Iskola tanulói, a Kihívással Élők
Nappali Intézetének tagjai és a Péterszegi Rozmaring
Néptánccsoport tagjai. A program ebéddel és jó hangulatú
zenés
szórakoztató
műsorral
folytatódott,
melyet
tombolasorsolás zárt. Köszönjük szépen a fellépőknek a
színvonalas műsort, a felkészítőknek a munkáját!
Köszönjük a szociális szolgáltató intézetek munkatársainak, a
konyha dolgozóinak, az önkormányzat és a Faluház
dolgozóinak a szervezésben, lebonyolításban és a főzésben
nyújtott munkáját!
Vadászné Balogh Mária
Faluház vezető
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Civil hírek
A Szentpéterszegi Polgárőr Egyesület életéből
Az egyesület az
elmúlt időszakban
nagyon
nehezen
tudott
a
vállalt
feladatainak eleget
tenni, mivel nem
rendelkezett
saját
gépkocsival. Kértem
a
megyei
rendőrkapitányság
főkapitány
helyettesét, Lingvay
Csaba ezredes urat,
hogy egyesületünk
részére biztosítsanak
egy
járművet.
Szeptember 09-én
aláírtam
egy
haszonkölcsön szerződést egy 7 éves Opel Astra gépkocsira,
majd Debrecenben október 17-én ünnepélyes keretek között
adta át a Főkapitány Úr nekünk is a gépkocsit, amit Berek
Imre polgárőr barátommal vettük át.
Az önkormányzat 50.000 forint támogatást adott a
biztosításra, átíratásra.
Most már ezzel járhatunk szolgálatba. Meg kell becsülni és
kímélni a polgárőr autót.

A Hajdú-Bihar megyei Polgárőr Egyesület Elnöksége
felterjesztett az Év Polgárőr Pedagógusa kitüntetésre, melyet
október 19-én vettem át Budapesten.

Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy támogassák, segítsék
munkánkat továbbra is! Várom a jelentkezőket - ifiket, nőket,
férfiakat- egyesületünkbe!
Szabó Sándor
egyesületi elnök
Gratulálunk a kitüntetéshez, további sok sikert kívánunk!
/szerk./
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25 éve szolgálatban
Tóth József lelkészünk a szentpéterszegi és gáborjáni
gyülekezetekben 25 éve teljesít szolgálatot.
Az első Istentiszteletet 1994. október 31-én tartotta
gyülekezetünkben. Az eltelt idő számokban: 25
házasságkötés, 200 fő konfirmandus, 210 keresztelési
alkalom és sajnos, ami legtöbb 360 temetési szolgálatot
végzett ez idő alatt tiszteletes úr Szentpéterszegen az
anyakönyvek nyilvántartása szerint.

Megtelt a nagyterem az egyházmegyéből érkezett
lelkészekkel és gyülekezeti tagokkal, közel 150 fő volt jelen.
Ekkor köszöntöttük és köszöntük meg a 25 éve folyamatosan
végzett szolgálatot Tóth József lelkészünknek és feleségének.
A köszöntőben elhangzott, hogy sajnos gyülekezeteink
anyagilag és lélekszámban nem gyarapodnak, mégis szükség
van erre a munkára, hiszen vannak, akik igénybe veszik az
egyházi szolgálatokat és részt vesznek az Istentiszteleti
alkalmakon és egyéb rendezvényeken.
Bízunk benne, hogy Isten segítségével továbbra is ellátja
feladatát és végzi a 25 éve megkezdett munkát.

2019. október 27-én a Bihari egyházmegye reformációs
imahetének záró alkalmát Gáborjánban tartotta. Az
Istentisztelet után a szeretetvendégség a szentpéterszegi
Faluházban volt megtartva.

Vadász Sándor
gondnok

A Vízmű tájékoztatója
Tájékoztatjuk Szentpéterszeg település lakosságát, hogy
2019. október 24-étől november 8-ig munkaidőben a
hálózaton munkálatokat (tolózár beépítést) végeznek
kollegáink.
A munkavégzés ideje alatt nyomásingadozások és ideiglenes
vízhiány várhatók, melynek következtében az ivóvíz
zavarossá válhat, fogyasztása azonban nem jelent az
egészségre veszélyt, de célszerű ülepíteni. A zavaros víz a
munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű
megnyitásával távozik a rendszerből.
Amennyiben a meghirdetett munkálatok során bármilyen, a
korábban megszokott vízszolgáltatástól eltérő hatást
észlelnek, azt kérjük, jelezzék munkatársainknál, akik
szakszerű tájékoztatással állnak rendelkezésükre!

Hibabejelentés telefonszáma:
+36 (52) 513 536,
+36 (52) 534 510 (0-24 órás)
E-mail címe: diszpecser@debreceni-vizmu.hu
Helyi elérhetőség:
Borók Sándor csoportvezető: +36 (20) 335 3784
Türelmüket és szíves megértésüket előre is köszönjük!
Debreceni Vízmű Zrt.

Használtruha gyűjtés!
Szentpéterszegi Faluház
Gyűjtsd össze a használt, de még JÓ ÁLLAPOTBAN lévő
ruháid és szerezz örömöt másnak!
Hozd be a szentpéterszegi Faluházba november 15-ig
hétköznaponként 8.00 és 16.00 óra között!
Terveink szerint november végén egy
Használt ruha börzét
tartunk, amikor ingyenesen lehet válogatni a különböző
ruhaneműk és használati tárgyak közt.
Mit várunk? - Jó állapotú, még használható:
- Női, férfi és gyermek ruhaneműk
- cipők, játékok, függönyök, terítők, egyéb kiegészítők

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük, hogy Nagy Szilárd szentpéterszegi lakos társadalmi
munkában, térítésmentesen elkészítette az orvosi rendelő lépcsőjét a
lakosság részére.
Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
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PÉTERSZEGI KÖRKÉP

KÖZÉRDEKŰ HÍREK

2019. október

Anyakönyvi hírek
Köszöntjük őket!

Búcsúzunk tőlük
Nagy Károlyné /1958/
Szül.: Szabó Gabriella
Élt 60 évet
Péterszegi Zsigmond /1942/
Élt 76 évet
Kovács Gyuláné /1931/
Szül: Kun Róza
Élt 88 évet
Kun Sándorné /1932/
Szül.: Ilisz Gizella
Élt 87 évet

Nagy Benett
Szül.: 2019. 08.22.
Szülők: Fent Virág
Nagy Zoltán

Megemlékezés
B. Nagy Sándor
/1933-2014/
halálának 5. évfordulójára
„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 5 éve szívünkbe,
Nem múlik el soha, itt marad örökre.
Nincs erre gyógyír, a bánat marad
velünk,
El nem múló fájdalommal Örökké
szeretünk.”

Szerető családja

Szeretettel emlékezünk
Veress Lajosné
/1918-1997/
szül.: Szakács Irén
halálának évfordulójára

Nagy Lia
Szül.: 2019. 08. 29.
Szülők: Balogh Anita
Nagy Csaba

Megemlékezés
id. Mos Imre
1940. 08. 2. – 2011. 10. 25.
halálának 8. évfordulóján.
„Elmentél tőlem most,
fentről figyelsz rám.
Angyalok szárnyán
utazol tovább.
Kinézek az ablakon
látom ragyogni a holdat.
Hallom távolból a hangod,
érzem könnyem csordul az arcomon.
Ha itt lennél mellettem és
kérdeznéd miért sírok, mi bajom
csak annyit mondanék,
hogy hiányzol nagyon.”

Nyugodjál békében.
Örökké szerető, gyászoló feleséged.

Fájó szívvel emlékezünk
Szabó József
/1937-1992/
halálának 27. évfordulójára.
„Egész életeden át dolgozva éltél,
bánatot ránk hagyva csendesen elmentél.
Örök álom zárta le szemed,
megpihenni tért két dolgos kezed.”

Szerető családod
Szeretettel emlékezünk
Gombos Vilmos
/1955-1994/
halálának 25. évfordulójára.
„Ahol ők élnek, ott nyugalom lakik
Ahol ők élnek, ott a fájdalom nem létezik
Ott nincs már egyiküknek se vétke,
S lelkükön virágokat bont a béke.”

Nővére, keresztfia és családja

Szeretettel köszöntjük

Köszöntő!
Szeretettel köszöntjük
Tóth Sándort és feleségét
Bokor Máriát
házasságkötésük 46. évfordulója
alkalmából!

„Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
akik szívből szerettek, nem felednek
téged.”

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

Dürgő Krisztofer
Szül.: 2019.08.29.
Szülők: Kiss Éva
Dürgő Pál

Szabó Zsigmondot és feleségét
Ádány Irmát
házasságkötésük 60. évfordulója
alkalmából!
Szomszédasszonyai

Megemlékezés
Szabó Jenő
/1936-2004/

Fia Sándor, felesége Ági
Lánya Marcsi, párja Feri
Unokái: Bence, Réka és Dávid

Kiadja Szentpéterszeg Község Önkormányzata
Főszerk.: Vadászné Balogh Mária
Készült: Kaligráf 2000 Nyomda Bt. Debrecen ISSN 2061-1722
Szerkesztőség címe: 4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.
Tel.: 06-54/416 910; 06-54/416 835
e-mail: sztpfaluhaz@gmail.com

"Amíg vagyunk emlékezünk, Így múlik el az életünk.”

Halálának 15 éves évfordulóján szeretettel emlékezik
családja.
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