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Szentpéterszeg község közéleti havilapja
Zelk Zoltán: Hóvirágok, ibolyák
"Jó reggelt, Nap, ég, hegyek,
aludtunk egy éven át.."
Így köszönnek a kibújó
hóvirágok, ibolyák.
"Jó reggelt, szél, fellegek,
jó reggelt, te szép világ!"
Bólogat a kék ibolya,
nevetgél a hóvirág.
"Jó reggelt, fa, kis bogár,
mikor hajt rügyet az ág?
Mikor lesz az ágon levél,
levelek közt száz virág?"
"Jó reggelt, virágszedők,
Örül, aki minket lát..."
Jő a tavasz, hirdetik a
Hóvirágok, ibolyák.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat Képviselő – testülete
módosította a pénzben és természetben nyújtott szociális
ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.

2020. február

Polgármestert, aki a jogosultsági feltételek ellenőrzése után –
hivatalból – határozattal dönt a babaköszöntő csomagra való
jogosultság megállapításáról és a jogosult részére történő
eljuttatásáról.

A módosításra egyrészt azért került sor, mert míg az elmúlt
években emelkedtek a jövedelmek, az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege – amelyhez általában a
szociális ellátások jogosultsági feltételei igazodnak - nem
változott. A rászorultak nagy része emiatt nem volt
támogatható, hiszen az egy főre eső jövedelmük meghaladta a
jogosultsági jövedelemhatárt.

A képviselő – testület elfogadta a 2020. évi költségvetését.
Képviselői indítványra a képviselő – testület Képviselői
Alapot hozott létre, melynek összege 100.000.Ft/képviselő. Az alap célja, hogy a megválasztott
települési
képviselők
olyan
pénzeszközzel
rendelkezzenek, amely elősegíti a község otthonosabbá
tételét,
egyes
önkormányzati
településfejlesztési,
kulturális, közművelődési célok megvalósulását úgy, hogy
egyes kisebb költségkihatású településüzemeltetési és
kommunális célú munkákat – a lakossági igényekre is
figyelemmel – gyorsan, egyszerű ügymenettel,
költségkímélő módon végeztessenek el.
A képviselői alap felhasználását a települési képviselők a
polgármesternél kezdeményezhetik.
Döntött a képviselő – testület 355 q tüzelőanyag (szén)
kérelmezők közötti elosztásáról. 169 kérelemből 122
háztartás részesült támogatásban. Az elbírálásnál az egy
főre jutó jövedelem határát a képviselő – testület 85.500.Ft-ban határozta meg. 39 háztartás 3,25 q mennyiségben,
83 háztartás 2,75 q mennyiségben kapott tüzelőanyag
támogatást. Az önkormányzat az egyes ingatlanokhoz
térítésmentesen kiszállította a szenet.

A képviselő - testület a rendkívüli települési támogatás
megállapításához a családosok esetében az egy főre eső
jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-ra (57.000.-Ft.), egyedülálló személy
esetén 250 %-ra (71.250.-Ft.) emelte.
A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás esetén a
jövedelemhatárnak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-ról (71.250.-Ft.) 300 %-ra (85.500.-Ft)
emeléséről döntöttek a képviselők.
Új, alanyi jogon járó támogatási forma bevezetéséről született
döntés, „Péterszegre születtem” babaköszöntő csomag
megnevezéssel. Babaköszöntő csomagra jogosult alanyi
jogon az a szülő, akinek gyermeke 2020. január 1-jén, vagy
azt követően született és a gyermek születésekor
életvitelszerűen Szentpéterszeg község közigazgatási
területén él és bejelentett lakcímmel rendelkezik. A gyermek
születéséről a területileg illetékes védőnő értesíti a

Dr. Vámosi Margit jegyző

„Ültessünk fát a gyerekünkkel
a jövőjükért!”
Önkormányzatunk örömmel csatlakozott az #Ébredj! – faültetési
mozgalomhoz, melynek keretében 100 db facsemete ültetésére
került sor november 16-án.
Őseink szokása volt, hogy minden kisgyermek születésekor egyegy fát ültettek. Ezt a szokást szerettük volna feleleveníteni, úgy,
hogy közben a környezetvédelemért is sokat tegyünk, így minden
2010 óta született gyermek tiszteletére egy névre szóló fát
ültettünk a Horgásztó és Jurta mögötti területen a gyerekekkel és
szülőkkel közösen.
Köszönjük szépen mindenki segítségét!
/szervezők/
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ÓVODAI HÍREK

2020. február

A Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda hírei
A pedagógus feladata csak a vezetés, az útmutatás: ő csak
segít, szolgál, míg a gyermek személyisége a maga erejénél
fogva fejlődik, mert a gyermek maga cselekszik.”
/Maria Montessori/

szülőknek. Izgatottan mutatták be a műsorukat a kicsik és
nagyok, emelve ezzel a karácsonyi hangulat fényét. A
műsor végén nagy meglepetés volt számukra a névre
szóló ajándék a karácsonyfa alatt, amit az óvodánk
örökbefogadói hoztak el személyesen az óvodánkba. Az
„Örökbe fogadok egy ovit!” mozgalom három édesanya
kezdeményezéséből indult el, amelynek köszönhetően
már harminc óvoda talált magának örökbefogadó segítőt.
Nekünk nagy örömünkre három is akadt. Egy baráti
társaság, egy magánszemély, és egy Budapesti katolikus
iskola 7. osztálya. A gyerekeket nagyon boldoggá tette a
sok játék, könyv és édesség. Volt olyan kisiskolás, aki
legféltettebb plüssjátékát bízta kis óvodás gazdájára és azt
kívánta, hogy vele is hasonló jókat éljen majd át, mint
vele.
 Óvodai nevelésünk során az egészséges életmód alakítása
kiemelt fontosságú. Januárban óvodánk támogatást nyert
el az „Ovis labdaprogram” keretében. Nagy örömünkre
megkaptuk a modern sporteszközöket tartalmazó
egységcsomagokat. A program célja, hogy a gyerekek,
kiváló sportszerek használatával örömmel vegyenek részt
mozgásos játékokban, amellyel később kialakul igényük a
rendszeres testmozgásra, a mozgásgazdag életmódra.
 Februárban ismét ellátogattak hozzánk a mézlovagok, és
egy mézes reggeli kíséretében filmet vetítettek a méhek
életéről, fontosságáról, és hasznáról. A gyerekek kedvük
szerint kóstolgathatták a különféle mézkülönlegességeket.
Élvezetes, tartalmas délelőtt volt, reméljük minél többen
kedvet kaptak a rendszeres mézfogyasztásra.

Hamar elrepült ez a pár hónap, és máris vége egy félévnek.
Az új gyerekek már biztonsággal eligazodnak az ovis életben.
Sokszínű tevékenységekkel, nagy szeretettel biztosítjuk a
gyermekek testi és lelki fejlődését, értelmi képességeik,
egyéni adottságaik kibontakoztatását. Célunk, hogy a
gyermekek jól érezzék magukat az óvodában, arról pozitív
képet alkossanak, továbbá, hogy ismereteik gyarapodjanak,
miközben
szüleik
eleget
tesznek
munkahelyi
kötelességeiknek.
Egy kis visszatekintés az elmúlt időszak eseményeire:
 A Komádi Kerek Egy Ég Alatt Óvoda a hagyományokhoz
híven, ebben a nevelési évben is megrendezte
természetvédelmi vetélkedőjét a térségi óvodák
nagycsoportos gyerekeinek. A címe: „Készülődés a télre”
– a Kis-Sárrét állatvilága. A feladatok úgy voltak
felépítve, hogy volt benne mozgásos, és gondolkodtató
feladat is. Gyerekeink rendkívül sok tapasztalattal,
ismerettel rendelkeztek, nagyon büszkék voltunk rájuk.
Sok új ismerethez is jutottak, élményekben gazdagon,
feltöltődve érkeztünk haza. Az óvodák, és az
óvodapedagógusok találkozása jó alkalom volt a

kapcsolataink erősítésére és ápolására is.
 A karácsonyváró időszak minden óvoda legkedvesebb és
legtermékenyebb időszaka. Nálunk sincs ez másképp,
hiszen az ünnep közösségformáló erejét egy óvodai
csoport sem nélkülözheti. A kolléganőkkel együtt, már
jóval az adventi időszak kezdete előtt gyűjtögettük az
ötleteket a tevékenységekhez, dekorációkhoz, hogy a
hozzánk járó gyerekek hangulatát, és a várakozás édes
pillanatait megalapozzuk. Az adventi időszak hetei
pompás illatokkal, ízekkel, csengő hangokkal és mesés
fényekkel időztek nálunk. A várakozással töltött
mindennapok pedig meglepetésekkel és türelemmel
ajándékoztak meg bennünket. A mikulásvárás Romwalter
Éva koncertjével kezdődött, ami olyan jó hangulatot
teremtett, hogy a télapó csengőjét is alig lehetett
meghallani. Akkor aztán volt öröm, és mindenki
kíváncsian vette át a jól megérdemelt csomagot.
A karácsonyváró délután az óvodai készülődés lezárása volt,
ahol a gyerekek adventi ünnepi műsorral kedveskedtek a

 Ellátogattunk a Fekete Borbála Általános Iskola
Iskolanyitogató foglalkozásaira is, ahol népi játékokkal
ismerkedhettek a gyerekek, illetve vizuális foglalkozás
keretében, téli képet festhettek és toboz manót
barkácsolhattak. A gyerekek nagyon élvezték, és mi is
visszahívtuk az iskolásokat, akik az adventi műsorunkat
tekinthették meg, és közösen énekelhettek az ovisokkal.
/folytatás a köv. oldalon/
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Az elkövetkező hónapok programokkal sűrítettek, hiszen a jó
idő sokszor kicsalogat majd bennünket a természetbe. A
környező világot a sok-sok kiránduláson, tapasztalatszerző
sétán fedezzük fel fürkésző gyermekeinkkel.
Pedagógiai programunk a családokkal való együttműködés
során több programot is kínál majd a szülőknek, ünnepségek,
hagyományőrző napok, farsang, kirándulások, nyílt napok.

 Óvodánk Akkreditált Tehetségpontként idén is pályázott a
Nemzeti Tehetség Program által kiírt pályázatra, és nagy
örömmel értesültünk róla, hogy az NTP-OTKP-19-0049
azonosító számú pályázaton 900 ezer forint támogatást
nyertünk. Az összeget 3x30 órás tehetségműhely
foglalkozások működtetésére fordíthatjuk. Helyet kap
még a pályázatban lazító programként Állatkert- és
mozilátogatás. A programban csak öt éven felüli
gyermekek vehetnek részt.

Kolozsváriné Pálfi Ildikó
óvodavezető

Tájékoztatás
Ebéd kihordás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az
óvoda konyhán ebéd biztosítását
vállalják a lakosság részére.
Vendég ebéd: 800 Ft
Önkormányzati nyugdíjasnak: 480 Ft
Szociális étkezés (nyugdíjtól függően):
320 – 570 Ft-ig
Érdeklődni az élelmezésvezetőnél,
Harasztosiné Bedő Katalinnál lehet.
Tel.: 06-54/416 927

BIZTOSÍTÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
március 16-ától minden hétfőn 13
órától 16 óráig az AEGON Biztosító
szakembere tart ügyfélfogadást a
Faluházban.
Lakásbiztosítás,
életbiztosítás,
megtakarításos
életbiztosítás,
nyugdíjbiztosítás,
balesetbiztosítás,
teljes
körű
szolgáltatás,
igényfelméréstől
a
szerződéskötésig, meglévő állomány
ápolása.
Bodnár Andrea Tel.: 06-20/523-1278,
e-mail: bodnaa@gmail.com
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Falugazdász
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara
falugazdász hálózatának átszervezése
miatt
módosult
a
falugazdász
ügyfélfogadási rend, 2020. 01.04-től
időszakos kitelepüléssel történik.
Általában a falugazdász minden
hónap harmadik hétfőjén
(13.00-16.00) érkezik a Faluházba, de
a Kamara ettől eltérő időt is
meghatározhat.
Miskolci Lajos falugazdász
elérhetősége:
Tel.: 06-70/502-7721

PÉTERSZEGI KÖRKÉP
Néhány hete ért véget a 2019-2020-as
tanév első féléve. Tekintsünk vissza az
első félév eseményeire, amelyek a
Fekete Borbála Általános Iskolában
történtek.
Október hónapban hagyományainkhoz
híven megemlékeztünk az aradi
vértanúkról,
illetve
az
1956-os
forradalom
és
szabadágharc
évfordulójáról is. Az előbbi műsort az
5. osztályos tanulók adták, míg nemzeti
ünnepünkön
a
8.
osztályosok
színvonalas
megemlékezését
tekinthették meg a kedves vendégeink.
A
műsort
Veress
Sándorné
osztályfőnök tanította be.
Október 10-én országos felhíváshoz
csatlakoztak iskolánk alsó tagozatos
tanulói. A Népi játékok napja
alkalmából az alsós tanító nénik,
Gazsóné Cser Irma, Vadászné Farkas
Éva és Szabó Irén népi táncokat,
játékokat tanítottak be az alsós
gyerekeknek. A megtanult játékokat
október 10-én kellett előadni és egy
videófelvétel formájában feltenni a
népszerű videómegosztó csatornára. A
résztvevő iskolák emléklapot kaptak
jutalmul. Tanulóink azóta is örömmel
játszák ezeket a kedves játékokat
szabad idejükben.

ISKOLAI HÍREK

2020. február

Az őszi időszak kiemelt feladata az
iskolákban a pályaorientáció. A
nyolcadikos tanulók pályaválasztását
ilyenkor számos program segíti.
November 13-án a végzős diákok
Veress
Sándorné
osztályfőnök
kíséretében vettek részt a Hajdúnánáson
megrendezett „Szakmatúrán”, ahol a
térség középiskoláinak standjain a
továbbtanulási
lehetőségeik
felől
tájékozódhattak.

November 15-én az iskolában tartottuk
meg a pályaorientációs napunkat, ahol
iskolánk összes tanulója számára
igyekeztünk előkészíteni, esetenként
megkönnyíteni
a
pályaválasztást.
Természetesen minden korosztálynak a
megfelelő módszerrel tettük mindezt.
Az
alsó
tagozatosok
mesék
feldolgozásával,
a
szülők
foglalkozásának
megbeszélésével
tájékozódtak a szakmák világában. A
felsősök tesztek, érdeklődési kérdőívek
kitöltésével próbálták megtudni, melyik
lehet az a szakma, vagy foglalkozás,
ami számukra a legmegfelelőbb. Az
idei évben a 7. és 8. osztályos tanulók
pályaorientációs
felkészítéséhez
igénybe vettük a debreceni Pedagógiai
és Oktatási Központ munkatársának
segítségét
is,
aki
személyes
elbeszélgetéssel tárta a gyerekek elé
lehetőségeiket.
Majd elérkezett a december, az év
utolsó hónapja, mely már az
ünnepvárás jegyében telt. December
elején hozzánk is ellátogatott a
Mikulás. A Faluház ismét kedves

Szintén
országos
kezdeményezés
részeseivé váltunk 2019. november 16án, amikor is csatlakoztunk az Ébredj!
mozgalom
faültetési
akciójához.
Néhány diákunk segítségével fákat
ültettük az iskolaudvarra, valamint az
Iskolakertbe.

műsorral
kedveskedett
iskolánk
tanulóinak
december
4-én.
Az
iskolában
az
osztályokhoz
is
ellátogatott a Télapó, ahol kiosztotta a
gyerekeknek a csomagot.
A két szombati munkanap megfelelő
alkalmat
teremtett
az
adventi
készülődésre. Az osztályok adventi
koszorúkat,
karácsonyfadíszeket
készítettek, mézeskalácsot sütöttek.
Idén
első
alkalommal
adventi
„bolhapiacot” is tartottunk, ami nagy
sikert aratott tanulóink körében.
Lehetőség nyílt emellett vetélkedőkre,

sportversenyekre
szombati napon.

is

a

két

dolgos

Szintén az ünnepre hangolódást
szolgálta a december 13-i budapesti
kirándulásunk is, melyet a Fővárosi
Nagycirkuszba tettünk. Az ErzsébetKarácsony elnevezésű pályázat által
juthattunk el 40 tanulóval a cirkuszi
előadásra, melynek címe Hófödte álom
volt. Az előadás az ázsiai sztyeppék
világát hozta el a gyerekeknek, akik
életre szóló élményben részesülhettek.
A pályázatot Keresztesi Anikó tanárnő
nyújtotta be.
/folytatás a köv. oldalon/
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December 16-án a felsős tanulók egy
kis csapata a debreceni Csokonai
Színház előadására utazott el, s
megtekintette a Pál utcai fiúk című
musicalt. A színházi program után a
gyerekek megcsodálhatták a karácsonyi
díszbe öltöztetett debreceni Kossuth tér
gyönyörű látványát. A kirándulást
Mercs Györgyné tanárnő szervezte.
Szerencsére
fenntartónk,
a
Berettyóújfalui Tankerületi Központ is
biztosít az iskola tanulói számára
színházlátogatásra lehetőséget a Lázár
Ervin Program keretében. A program
célja, hogy minden korosztály eljusson
a tanév során valamilyen színházi
előadásra. Az első osztályosok 2020.
január
20-án
vettek
részt
a
berettyóújfalui
Nadányi
Zoltán
Művelődési Központban a Vojtina
Bábszínház előadásán, melynek során
A Csizmadia, a Szélkirály és a
Nyúlpásztor
esete
című
vidám
mesejátékot tekintették meg.

2020. február
hangulatot teremtettek dalukkal. A
műsort tombolasorsolás követte, ahol a
fődíj egy karácsonyfa volt. Az iskola
részére Demeter Misi bácsi ajánlott fel
egy gyönyörű fenyőfát, amit ezúton is
nagyon szépen köszönünk.

Karácsonyi ünnepségünket december
22-én tartottuk iskolánk Nagytermében.
Az ünnepségen szerepeltek az 1. és 4.
osztályos tanulók Vadászné Farkas Éva
tanító néni jóvoltából, az 5. osztályosok
Mercs Györgyné és Nemes-Bányai
Helga tanárnők felkészítő pedagógusok
segítségével. Az énekkar dalait pedig
Keresztesi Anikó tanította be. Az
ünnepi
műsort
több
szülő
is
megtisztelte jelenlétével. Kiemelkedett
az 5. osztályos lányok gyönyörű énekes
produkciója, akik igazi meghitt

Tovább folytattuk iskolaelőkészítő
tevékenységünket is, hiszen küszöbön a
beiskolázás. A nagycsoportos óvodások
legutóbb januárban jártak nálunk, ahol
egy táncos foglalkozást követően
kézműves
tevékenységgel
foglalatoskodtak.
És ha már szó esett az iskolaelőkészítő
foglalkozásokról, fel szeretném hívni a
Kedves Szülők figyelmét arra, hogy
iskolánk a 2020-2021-es tanévben várja
az első osztályos tanulókat. Helyi
környezetben, a falu által nyújtott
nyugalomban, kis létszámú osztályokba
várjuk leendő kisdiákjainkat széles
szakköri
kínálattal,
színes
programokkal.

Élmény és tudás egy helyen, a Fekete Borbála Általános Iskolában,
Szentpéterszegen!
Kissné Balogh Krisztina
tagintézmény vezető

Faluház és Könyvtár hírek
Visszatekintő az év végi programokra
"Az öreg halász és a nagyravágyó felesége" című
bábjátékot tekintették meg november 12-én az
óvodás és az alsótagozatos gyerekek a Faluházban
az Ákom-bákom bábcsoport előadásában.
A darab előadását a Méliusz Könyvtár támogatta,
köszönjük szépen!

Táncház
A Péterszegi Rozmaring Néptánccsoport Táncházra hívogatott november 23-án a Faluházba, melyet sokan el is fogadtak. A
Húzós Banda húzta a talpalávalót, a tánclépéseket pedig Jakab Barbara és táncospárja, a Bajnóca Néptánccsoport tagjai
mutattákbe a számos érdeklődőnek, akik nagy buzgalommal próbálták utánozni. A gyerekek
kötélhúzásban és bothúzásban is kipróbálhatták magukat, valamint új dalokat is tanulhattak a
résztvevők. A táncházban szokás szerint egy kis vendéglátás is hozzájárult a jókedvhez. A
program a Csoóri Sándor Alap támogatásával jött létre.
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December 4-én nálunk is járt a Mikulás!
A Faluházban az óvodás és az alsótagozatos gyerekek egy zenés-énekes
Mikulásváró előadáson vettek részt, majd nagy örömmel vették át az ajándékot
a Mikulástól.

Kívül-belül megújult a könyvtár!
Mint korábban már írtam, a könyvtárunk 2019. január 1-jétől
csatlakozott a Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez, ezáltal a
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár által kapjuk a
szolgáltatásokat. Nagyon sok régi könyvet selejteztünk le a
megyei könyvtár segítségével, majd a megüresedő polcok
helyét is átrendeztük, szinte rá sem lehet ismerni a
könyvtárunkra! A Méliusztól új székeket, szőnyegeket,
gyermekbútorokat, sötétítőt is kaptunk, azon kívül
számítógépeket, nyomtatót is.
Újra vannak kikölcsönözhető folyóiratok a könyvtárunkban.
(Erről sajnos anyagi okok miatt 2010-től le kellett
mondanunk.) Jelenleg a következő folyóiratok járnak a
könyvtárba: Ötlet Mozaik, Kreatív Gyermek, Kertbarát
Magazin, Nők Lapja – Egészség, Varrás és Divat, Nők lapja,
Gyermeklélek, Halló Baby, Dörmögő Dömötör, Bravo.

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 16-án 14 órától lesz ilyen
programunk: Hajdú Zsanett – A trópusok ajándékai c.
interaktív előadását hallgathatjuk meg, melyre szeretettel
várom nemcsak az általános iskolásokat, hanem a felnőtt
érdeklődőket is. Az előadó két évig élt andoki és amazóniai
indiánok között, s egy amazóniai faluban végezett
gyógynövénykutatást. Hajdú Zsanett a személyes kalandjairól
mesél, az indiánokról, a dzsungelről, a gyógynövényekről és
az álmaink megvalósításáról.

Negyedévente cserélődő letéti állományt kapunk a Méliusz
Könyvtártól, valamint tartósan kint maradó könyveket is,
ezáltal sokkal több könyvből tudnak az olvasók válogatni,

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

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

"PSZICHIÁTRIAI
SZEREK
VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
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!"

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!"

7

PÉTERSZEGI KÖRKÉP

CIVIL HÍREK

Február 8-án tartotta a Szentpéterszegiek Baráti Köre a XIV.
Hurka- és Kolbásztöltő Fesztivált a Faluházban. Baráti
társaságok, települési csapatok, testvértelepülési csapatok
egyaránt részt vettek a megmérettetésen, hogy eldőljön, ki
készíti a legfinomabb hurkát és kolbászt. A nyugdíjasokból
állók éppúgy versenyeztek, mint a fiatalokból álló csapatok, a
hangulat kitűnő volt, a jókedv garantált. A Baráti Kör tagok
gondoskodtak a finom disznótoros ételekről, melyeket
kóstolójegy ellenében bárki megkóstolhatott.

A
színpadon
mulatós
műsorral,
néptánccal
és
citeramuzsikával kedveskedtünk a vendégeknek, zenélt
Bachsitz Zoli, fellépett a Péterszegi Rozmaring
Néptánccsoport, a Gáborjáni Hagyományőrző Egyesület és a
Peszterce néptánccsoport, majd sztárvendégként Nótár Mary
lépett fel.
Rengetegen látogattak ki a rendezvényre, akik a verseny
megtekintésén túl kedvükre válogathattak a sok kézműves
kirakodó portékái között. 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 zsűri nem volt könnyű helyzetben, finomabbnál finomabb
falatokat kellett megkóstolniuk és értékelniük. Mile József
olimpiai bajnok mesterszakács és Fehér Gábor mesterszakács
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
sok pálinkát kellett megkóstolnia, de végül meghozták az
eredményt. /A verseny eredményét a cikk végén olvashatják./

Szabó Gyuláné
elnök

Eredmények:
1.
2.
3.

Hurka kategória:
Sonkolyos község
Martfű
Kisasszonyok

1.
2.
3.

Kolbász kategória:
Péterszegi Jóbarátok
Régi csibészek
Martfű

2020. február

Kolbász különdíj: Szentpéterszegi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
Vándorserlegdíj: Martfű
Fogópálinka
I. Horváth Sándor /Magyarremete/ - szilvapálinka
II. Fenesi Ferenc /Sonkolyos/ - körtepálinka
III. Nagy Gyula /Szentpéterszeg/ - almapálinka
Különdíj: Pásztor Lajos /Martfű/ - szőlőpálinka

Hurka különdíj: Magyarremete
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„Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte
szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy
minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó
cselekedetre.” 2 Korinthus 9,6–8.
„Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék a te Atyád pedig, a ki
látja, ami titokban történik, megfizet neked.” Máté 6,4–5.

Egyházfenntartói járulék
Az egyházfenntartói járulék is egyfajta adakozás, ugyanakkor
ez az egyik feltétele annak, hogy valaki teljes jogú tagja
legyen gyülekezetünknek. Az egyházfenntartói járulék
mértéke a MRE (Magyarországi Református Egyház)
törvénye szerint az egyén éves jövedelmének 1%-a.
Egyházközségünkben presbiteri határozat alapján ez az
összeg a következőképpen alakul 2020. január 01-től:
- egyedülállóak esetén
4.000 Ft
- családosok
8.000 Ft
- nem fizetők esetében 5 évre visszamenőleg
egyedülállóak
20.000 Ft
- családosok
40.000 Ft
- polgári temetés esetén, ha kérik a harangozást:
hírharangtól megkezdve a temetés napjáig szól a
harang
50.000 Ft
- amíg az egyházfenntartói járulékot nem rendezik,
addig nincs harangozás, hírharang sem !
Hálaadással és szeretettel köszönjük meg a testvéreinknek
adományaikat, egyházfenntartói járulékaikat, amellyel
hozzájárultak 2019. évben egyházközségünk zavartalan
működéséhez.

Ft, ebből hiányzó összeg 60.000 Ft, éppen ezért kérelemmel
fordultunk a községi önkormányzathoz. Ezúton is szeretnénk
Isten iránti hálaadással megköszönni Kiss Gábor Csaba
polgármester úrnak és a képviselő testület valamennyi
tagjának támogatásukat. Életükre, kedves szeretteik életére,
községünkért végzett munkájukra, szolgálatukra Istennek
gazdag áldását kérjük.
Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket istentiszteleti
alkalmainkra, különösen figyelmükbe ajánljuk egyetemes
ima heti alkalmainkra, amit március 02.-tól tartunk.
- március 02. Hétfőn 18 óra: igehirdető Nagytiszteletű
Csíszer Norbert Magyarremete lelkipásztora
- március 03. Kedd 18 óra: igehirdető Nagytiszteletű
Répási
István
Magyarhomorog-Körösszakál
lelkipásztora, egyházmegyénk főszámvevője
- március 04. szerda 18 óra: igehirdető Nagytiszteletű
Kiss Dávid Nagyrábé-Bihartorda lelkipásztora
- március 05. csütörtök 17 óra: igehirdető Nagytiszteletű
Székely Zsolt Ferenc Hencida lelkipásztora
- március 06. péntek 18 óra: Nagytiszteletű Kánya Zsolt
Attila Kémer lelkipásztora
- március 08. Vasárnap 15 óra: egyetemes imahetünk záró
alkalma a Faluházban, igehirdető Nagytiszteletű Majláth
József Berettyóújfalu lelkipásztora
Szeretett Testvéreink életére, kedves szeretteik életére
Istennek gazdag áldását kérve:

A Magyar Falu Program pályázatán 2019. évben sikeresen
pályáztunk, melynek keretében 13 949 867 Ft-ot nyertünk
külső és belső felújításra, villanyvezeték teljes cseréjére, és
teljesítmény
növelésére,
nyílászárók
cseréjére,
fűtéskorszerűsítésre, kazánház kialakítására, gáz és vegyes
tüzelésű központi fűtésre. A műszaki ellenőr és elektronikus
napló vezető díjához, ami a pályázaton felüli összeg, 658.000

Vadász Sándor gondnok és Tóth József lelkipásztor

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője
Határrendészeti szakterületre pályázatot hirdet
Nyírábrány, Létavértes, Biharkeresztes Határrendészeti Kirendeltségek állományába
Járőrtárs beosztás betöltésére
A pályázatra cselekvőképes, 18.-55. életévüket betöltött, érettségizett magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú iskolarendszeren kívüli moduláris képzésben vesznek részt, amelyet
követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek.
Illetményen kívüli juttatások:
 belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és
 cafetéria juttatás (évi bruttó 200 000 Ft),
költségtérítések,
 lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulása:
 kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok
a,/ lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes
igénybevétele,
munkáltatói kölcsönnel
 támogatások: üdülési támogatás,
b,/ albérleti díj hozzájárulás
 családalapítási támogatás,
 természetbeni ellátások (a rendőrség feladatainak
 illetményelőleg,
megfelelő fegyverzet, felszerelés, ruházat),
 tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési
 évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege
támogatás,
a rendvédelmi illetményalap 250%-a
 szociális, születési, beiskolázási, temetési segély,
 munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (15
 egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító
Ft/km, bérlet vagy menetjegy árának 86%-a),
szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg,
 egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12
fogászati ellátás),
alkalommal a vasúti vagy autóbusz menetjegy árának
 folyószámla költségtérítés (4000 Ft/év),
50%-a),
 rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata,
 hivatásos állománycsoportos élet- és balesetbiztosítása.
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Anyakönyvi hírek
Búcsúzunk tőlük
Harasztosi Albertné //1928/
Szül.: Katona Róza
Élt: 91 évet
Farkas Lajos Mihályné /1951/
Szül.: Daróczi Ilona
Élt: 68 évet
Harasztosi Lajosné /1936/
Szül.: Kun Ida
Élt: 83 évet
Tóth Sándorné /1953/
Szül.: Bokor Mária
Élt: 67 évet
Nagy Vince /1932/
Élt: 87 évet

Szeretettel emlékezünk
id. Vadász Sándor /1933-2015/
halálának 5. évfordulójára.
„A virág lehullik, az élet elmúlik.
Életed példaként van előttünk.
Köszönjük a szeretetet,
a törődést, amit tőled kaptunk,
Emléked örökké szívünkbe zártuk.”

Szerető feleséged és családod
Fájó szívvel emlékezünk
Kun Albert /1955-2014/
halálának 6. évfordulójára.
„Emlékké lettek a boldog évek
Hiába keresünk nem találunk Téged.
Örök az arcod, nem száll el a szavad,
Minden mosolyod szívünkben marad.
Az életünk fájdalma csendben megy
tovább,
Emlékedet szívünkben őrizzük egy életen
át.”

Szerető családod
Fájó szívvel emlékezünk
Berek Jenő /1936-2013/
halálának 6. évfordulójára.
„Fájó szívvel állunk a sírod mellett,/
a koporsó bezárta a legdrágább
kincsünket./Csak az idő múlik, feledni nem
lehet,/nehéz az életet élni nélküled. /
El kellene engedni Téged, de nem lehet,/
mert összeköt a sírig tartó szeretet./
Nyugodj békében, legyen boldog álmod,/
találjál odafent örök boldogságot.”

Szerető felesége, gyermekei, unokái és
dédunokái.

Köszöntjük őket!
Péterszegi Lara
Szül: 2019. 11.08.
Szülők: Gazsó Anikó
Péterszegi Norbert

Szabó Leonidász Brendon
Szül: 2020. 01.31.
Szülők: Makula Barbara
Szabó Lajos

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

Ifj. Kun Tibor

Simon László
/1945-2019. március 23./
halálának évfordulójára.

/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 8 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
Fájó szívvel emlékezünk
Kovács Imréné /1925-2007/
szül.: Ékes Róza
halálának 12. évfordulójáról és

Kovács Imre /1948-1993/
halálának 26. évfordulójáról.
„Sírotok felett sírva zúgnak a falevelek,
nekik is fáj, hogy elmentetek.
Azóta az én szívem
megnyugvást nem talál,
fájdalmam nem enyhül,
mert ti nem vagytok már.
De míg élünk szívünkben vagytok,
és ott is maradtok.”

Szerető családjuk

„Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben
Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen
szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged.”

Felesége, gyermekei és családjuk
MEGEMLÉKEZÉS
B. Nagy Sándorné (1937-2018)
halálának 2. évfordulójára
„Tudjuk, hogy születtünk, élünk s
meghalunk,
felfogni oly nehéz, hogy halandók
vagyunk.
Halandók e Földön, vendégek csupán,
más világba lépünk a földi lét után.
Oda, hol ők vannak, kik elhagytak minket,
fájdalmat és gyászt a lelkünkre hintve.”

Szerető családja
Szeretettel köszöntjük
özv. Demeter Józsefnét
92. születésnapja
és egyben névnapja
alkalmából.
Fia, menye, unokái és dédunokái.
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