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Szentpéterszeg község közéleti havilapja
Köszönet!
Tisztelt Szentpéterszegiek!
2020 olyan kihívás elé állított minket, amely az 1918-1919-es spanyolnátha járvány óta nem volt a világon.
A koronavírus járvány mindannyiunk életét befolyásolta. Megváltoztak a mindennapi szokásaink,
megváltoztak a szürke hétköznapok. Meg kellett tanulnunk boltba járni különböző időpontokban és úgy
járni iskolába, hogy közben nem lépünk ki otthonról. Nincs olyan ember vagy közösség, ahol valamilyen
formában ne érződött volna ennek a járványnak a hatása. Mégis azt kell mondjam, hogy minden nehézség
ellenére az első akadályt megugrottuk. Szentpéterszeg minden lakója kitűnőre végezte el ezt a tesztet.

Köszönet illet mindenkit a felelősségteljes viselkedésért!
Külön szeretném kiemelni azokat, akik a járvány közepén is teljesítették feladataikat. Köszönet illeti Dr.
Csepei Szimóna háziorvost és Gémné Tóth Piroska asszisztenst, akik az első vonalban voltak érintettek
a járvánnyal való küzdelemben. Köszönet illeti azokat a házi segítségnyújtókat, akik a veszélyhelyzet alatt
is segítették az idősek mindennapjait, hogy a lehető legkisebb veszélynek legyenek kitéve:
Balázsi Enikő, Kádár Istvánné, Kovács Sándorné, Mészárosné Pap Ildikó, Nagy Zoltánné, Nagyné
Kovács Mónika, Seprenyi Antalné és Tóthné Domján Ágnes.
Minden elismerést és köszönetet megérdemelnek az Óvoda konyhájának dolgozói Harasztosi Józsefné,
Zalányi Ibolya, Nagy Irma, Harasztosi Lajosné és Péterszegi Zoltánné, akik megfeszített tempóban
igyekeztek helytállni az új kihívásokkal szemben, hogy a rájuk bízott étkezőket minden nap el tudják látni
a megváltozott munkakörülmények között is.

KÖSZÖNÖM MINDENKINEK!
Kiss Gábor
polgármester

1

PÉTERSZEGI KÖRKÉP

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
•

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet 1. §-ban a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a
polgármester gyakorolja.

•

2020. május

Kiss Gábor polgármester úr a vészhelyzet fennállásáig
lemondott költségtérítéséről. Szabó László képviselő úr a
képviselői tiszteletdíja 50 %-áról mondott le szintén a
vészhelyzet fennállásáig. Nagy Irma képviselő asszony
április havi tiszteletdíjáról mondott le.
Az Önkormányzat 2020. április 30. napján minden
szentpéterszegi háztartásba csomagot juttatott el, ezzel a
kis segítséggel nyújtott támogatást a nehéz helyzetben.

A krízishelyzet miatt eddig nem tapasztalt kihívásokkal
kerültünk szembe. Sajnos sem anyagi segítséget nem kaptunk
a védekezéshez, sem a konkrét teendőkhöz nem kaptunk
útmutatást.
A teljesség igénye nélkül az alábbiakról tájékoztatom a
Tisztelt Lakosságot:
• Beszerzésre
kerültek
fertőtlenítőszer,
kesztyűk,
arcmaszkok, egyszer használatos edények, tisztítószerek.
• 2020. március 15. napján hozott határozatával Kiss
Gábor polgármester úr rendkívüli szünetet rendelt el a
Szentpéterszeg Mesevilág Óvodában, az ügyeleti
rendben történő működés lehetőségének biztosítása
mellett.
• Az étkeztetés (gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés),
házi segítségnyújtás változatlanul működött. A
szükséges védőeszközöket (fertőtlenítő, maszk, kesztyű)
a segítők részére biztosítottuk. Az ételek kiadása egyszer
használatos edényben történik.
• A 60 évnél idősebb vagy krónikus betegséggel küzdő
lakosok igényelhetnek segítséget bevásárláshoz,
gyógyszerkiváltáshoz, postára járáshoz. Településünkön
segítséget jelenleg 22 fő részére nyújtunk.
• A Községi Önkormányzat és a Teleház összefogásával
arcmaszkok készültek, Kiss Gábor polgármester és
Kovács Imre képviselő úr képviselői alapjuk egy részét a
maszkokhoz szükséges anyag beszerzésére fordították. A
maszkok készítéséhez magánszemélyek is csatlakoztak:
Kun Pálné, Gazsó Sándorné és Kiss Csabáné. Köszönjük
segítségüket!

•

Ugyancsak ezen a napon Szabó László képviselő úr
jóvoltából egy ózongenerátorral gazdagodott a település,
melyet az óvodában, majd az orvosi rendelőben fogunk
használni.
Az önkormányzat veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadása az
adománnyal együtt 2020.
május 5. napjáig közel
1.900.000.-Ft.
Köszönjük szépen az eddig
nyújtott
segítséget!
Köszönjük a fegyelmezett
magatartást,
melyet
a
lakosság tanúsít a szabályok
betartásával
egymás
egészségének
megóvása
érdekében!
Dr. Vámosi Margit
jegyző

NÉPKONYHA INDUL

ZAJLIK A KÖZMUNKAPROGRAM
TERMELÜNK!

Tisztelt Szentpéterszegiek!

Március 3-án 21 fővel startolt el a
2020. évi közmunka program. Június
2-tól a létszám újabb 8 fővel
gyarapszik. A közfogi keretében
retket, hagymát, salátát, paradicsomot,
paprikát,
répát,
petrezselymet,
karalábét, káposztát, borsót és babot
termelünk. Elsősorban az óvoda
konyha kiszolgálására, de már
hónapos retekkel és újhagymával
elláttuk a lakossági igényeket is.
Jelenleg főzőhagymát áruluk 250Ft/kg

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy községünkben
hamarosan elérhető lesz a népkonyhai szolgáltatás. Induláskor
300 fő részére lesz elérhető az ingyenes, szociális alapon
igénybe vehető egytálétel.
Felhívom a lakosok figyelmét, hogy az átvétel CSAK ÉS
KIZÁRÓLAG személyesen történhet, közbenjáró segítségével
nem! Kérem ezen alapszabály megértését és betartását!
Kiss Gábor
polgármester
áron.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2020. május

Tilos a hulladéklerakás!
Szentpéterszeg Község Önkormányzata a települési
hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladat és a hulladék gazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról szóló 10/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete 7.
§ (5) A településen keletkező komposztálásra alkalmas
növényi hulladék (zöldhulladék) elhelyezésére a Képviselőtestület a 3.§(3) bekezdésben meghatározott létesítmény jelöli
ki. Közszolgáltató a zöldhulladék elhelyezésének lehetőségét
az általa üzemeltetett létesítményben egész évben,
folyamatosan biztosítja, a fenyőfa hulladékot január hónapban
két alkalommal – előre meghatározott időpontokban –
elszállítja.

A fenti hivatkozásra vonatkozóan tájékoztatom a Tisztelt
Lakosságot, hogy Szentpéterszeg Község kül- és belterületén
TILOS a hulladéklerakás. Ebbe beletartozik a ZÖLD hulladék
is. Ennek fényében az Önkormányzat dolgozói elkezdték a
0182/1 hrsz (Ócskatemető) területén kialakult zöldhulladék
lerakó felszámolását.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. 05.05-től
150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság terhe mellett TILOS
ZÖLDHULLADÉK lerakása a 0182/1 hrsz. (Ócskatemető)
területén.
Kiss Gábor
polgármester

3.§(3) szerinti kijelölt létesítmény: 47. számú főút
Berettyóújfalu – Furta között szakasza, 43-44. km.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ady utca vége nem szemétlerakó! Sajnos
néhányan engedély nélkül oda hordták a törmeléket és a szemetet.
Az ottani törmeléklerakó 2018-ban felszámolásra került. Oda TILOS
törmeléket lerakni.
Építési törmeléket csak a kijelölt szolgáltató telephelyén lehet elhelyezni:
47. számú főút Berettyóújfalu – Furta között szakasza, 43-44. km.

A Magyar Falu pályázati program támogatásából zajlik a
községháza felújítása. Teljes tetőhéjazat cseréje történik,
valamint új gázkazán és napelem beszerzésére kerül sor.

Háztartási szennyvíz szállítása
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló
455/2013. (XI.29.) Kormányrendelet 1.§ (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a szennyvízszállítással kapcsolatos
közszolgáltatást az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy
egyéb jogcímen használója évente egy alkalommal köteles
igénybe venni (kötelező közszolgáltatás).

Aki a szennyvíz elszállítását nem közszolgáltató igénybevétele
útján oldja meg, hanem ingatlanára engedi ki vagy vezeti el,
úgy
környezetveszélyeztető
magatartást
vagy
környezetkárosítást okoz, ezért a felügyeletet ellátó illetékes
hatóság 10.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírságot
szabhat ki.
A nyilvántartásból a közszolgáltató megállapítja, hogy ki nem
tett eleget a jogszabályi kötelezettségének.

A szolgáltatást Szentpéterszeg településen a Kobold Trans
Bt. (székhelye: 4126 Kismarja, Bethlen Gábor u. 45. Tel.: 0630/683 2174) végzi - kizárólag ez a szolgáltató végezheti! az önkormányzattal kötött szerződés alapján.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy évente minimum egy
alkalommal vegye igénybe a szolgáltatást, hogy a
bírságolással járó kellemetlenséget elkerüljük!
Dr. Vámosi Margit
jegyző
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A
koronavírus-járvány
okozta
rendkívüli helyzetben, azokban az
óvodai intézményekben, ahol az óvoda
elhelyezkedése
szerinti
települési
önkormányzat polgármestere rendkívüli
szünetet rendelt, az óvodapedagógusok
az intézményi óvodai csoportban nem
folytathattak nevelő tevékenységet. Ez
történt nálunk is március 16-án.
Elcsendesültek az ovik, nem volt hangos
gyerekkacagás az udvaron, pedig
Sándor, József, Benedek idén igazán
kitettek magukért. Néhány óvodában
ügyeleti rendszerben fogadták a
gyermekeket, de azok az önfeledt napok
elmúltak. Legalábbis egy időre. Újra
kellett terveznünk mindent. Óvodánk
online üzemmódban igyekezett a
kapcsolatot fenntartani a szülőkkel,
gyerekekkel. Az IKT-t kihasználva
minden lelkes óvó néni bújta a netet,
honnan, hogyan tudná átadni a

ÓVODAI HÍREK
vészelhetjük
át
világjárványt.

ezt

óriási

A járványügyi
helyzet miatti
korlátozások
enyhülésével
óvodánkban is
beindult
az
ügyeleti
rendszer május
11-én.
Először
öt
gyermek részére kérték a szülők az
ügyelet biztosítását, később már kilenc
gyermek járt óvodába.
Több egészségbiztonsági intézkedést
vezettünk be a rendeletek alapján: egy
csoportban max. öt gyermek lehet; a
biztonsági távolság megtartására nagy
figyelmet kell fordítani (bár nagyon
nehéz). A dajkáknak többet kell
takarítani: folyamatosan és alaposan
takarítják, fertőtlenítik az óvoda
helyiségeit, berendezését, eszközeit,
játékait.
Nagyobb
figyelmet kell
fordítani
a
higiéniai
szabályok
betartására. Pl.:
érkezéskor, aki
belép
az
óvodába, annak
először
kezet
kell mosni vagy

gyerekeinek azokat, amiket betervezett.
Csak hiányzott belőle a személyes
varázs, amit ebben a formában
képtelenség volt
átadni. Az ovi
varázslatos hely
volt idáig, de
hirtelen üresen
kongó
gyereksziget
lett. Álmosan
nyújtózkodva
kémlelte, hogy
mikor csendül fel az első kis hang, mikor
hallhatja újból a kis lépteket, amelyek
olyan kedvesek füleinek. A díszek
magányosan
lógtak,
senki
nem
gyönyörködött bennük, a gyerekmunkák
a falon még azt jelezték, hogy nemrég itt
nagy ünnepre készültek a gyerekek,
március 15-re. A felnőttekben ott volt a
kétely, vajon mikor kezdhetjük újra az
ovis életet? Vajon ott lesz-e mindenki,
aki eddig körül vett minket? Mindenféle
tanácsokat
olvastunk,
hogyan

az

2020. május
szakmai
továbbképzéseken
való
részvétel,
önképzés…
Az online munka,
az
ügyeleti
rendszer ellátása
mellett
az
óvodapedagógusok, dajkák felváltva
szabadságukat
is
töltötték.
A
fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus,
logopédus továbbra is kapcsolatban
álltak a szülőkkel és megszervezték a
gyermekek távolból
történő ellátását.
És végre elérkezett a
várva várt pillanat.
Május
25-én
a
kormányrendelet
lazított a helyzeten, és
lehetővé tette az
óvodák és bölcsődék
újra
nyitását.
természetesen a járvány még nem ért
véget, ezért a biztonsági intézkedések
továbbra is óvatosságra intenek
mindenkit.
Június
végére
tervezzük
a
nagycsoportosainktól való búcsúzást,
ami biztosan el fog térni az előző
évekhez képest.

fertőtleníteni.
A gyerekek fogadása és hazaengedése is
ún. zsilip rendszerrel történik, hogy a
szülők ne lépjenek be az óvoda
épületébe.
Az óvodapedagógusok zárt Facebook
csoportban
továbbra
is
segítik
a
szülőket játék
ötletekkel,
fejlesztési
tanácsokkal,
foglalkoztatási
ötletekkel – a
család együtt
töltött idejének
színesítésére.
Emellett
szakmai
feladataink más területein végeztünk
teljes
értékű
munkát,
pl.:
dokumentációk készítése, felkészülés a
teljes újra nyitásra, eszközkészítés,
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Bízunk
abban,
hogy
2020.
szeptemberében zökkenőmentesen indul
a nevelési év. Nehéz, mondhatni szorult
helyzetünkben is próbálunk optimisták
maradni, hogy családunk, rokonaink,
ismerőseink,
munkatársaink,
gyermekeink és családjaik és mindenki
túléli a következő heteket, talán
hónapokat.
Bízunk benne, hogy így lesz!
Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Kolozsváriné Pálfi Ildikó
intézményvezető

PÉTERSZEGI KÖRKÉP

ISKOLAI HÍREK

Nem várt fordulatot hozott a 2020. év tavasza mindannyiunk
számára: a járványhelyzet az élet minden területén
változásokat idézett elő. Nem volt ez alól kivétel az iskolai élet
sem. Mint ismeretes, a vészhelyzet miatt 2020. március 16-tól
digitális oktatás formájában valósult meg az oktatás a Fekete
Borbála Általános Iskolában is.

2020. május

Tantestület és az iskola dolgozóinak nevében szívből
gratulálok ballagó diákjainknak, kívánok nekik a
továbbiakhoz sok sikert, kitartást és örömöt.
A nyolcadik osztály osztályfőnöke Veress Sándorné, aki két
éven át vezette osztályát, átsegítve őket a pályaválasztás
nehézségein.
Áldozatos
munkájának
köszönhetően
szeptembertől a kívánt középiskolában tanulhatnak tovább
diákjaink.

Az átállásra nem volt sok időnk. Elsődleges feladatunk az volt,
hogy felmérjük, tanulóink milyen digitális eszközökkel
rendelkeznek. Diákjaink mintegy kétharmada az online
oktatáshoz megfelelő készülékkel (okostelefon, laptop, tablet,
számítógép) rendelkezik. Számukra a pedagógusok órarend
szerint adják le online formában a tananyagot. Igyekeznek ezt
minél több segédanyag elkészítésével, online platformok
ajánlásával megtenni. A tananyag és a tudás átadására a
KRÉTA rendszert, a közösségi média felületeit alkalmazzuk.
A tanulás mellett a diákok és családok mentális állapotára is
tekintettel pszichológiai ajánlásokat, tanácsokat küldünk ki,
hogy megkönnyítsük ezzel a furcsa időszakkal járó
nehézségek feldolgozását. A gyógytestnevelő feladatai is
folyamatosan eljutnak a gyerekekhez. Úgy tűnik, a tanulók
többsége megbirkózik a feladatokkal. Azok a tanulók, akik
eszköz híján sajnos nem kapcsolódhattak be az online
oktatásba, heti rendszerességgel papír alapon kapják meg a
házi feladatokat, melyet otthon elkészítenek.

A ballagó nyolcadik osztály névsora: Baksa László Dániel,
Gyöngyösi Anasztázia, Gyöngyösi Pálma, Kelemen Krisztián
Ferenc, Kerekes Kinga, Kerekes Orsolya Rita, Kiss Patrik,
Mező József Benjámin, Pengő Alexandra Daniella, Puskár
Győző Roland, Rácz Alex Dávid.
A nyolcadik osztályosok közül kiemelkedik két tanuló
teljesítménye. Baksa László Dánielé jó tanulmányi eredménye
és példamutató magatartása alapján, míg Kerekes Orsolya Rita
kiváló tanulmányi eredményén és példamutató magatartásán
túl, az iskola közösségi életében is aktív szerepet játszott. A
Diákönkormányzat elnöki tisztségét is ő látta el az elmúlt
tanévben. Középiskolai éveikhez kívánunk további sok sikert!
Mivel a tanév még nem zárult le, ezért több eredményről
beszámolni nem tudok.
A tanulmányi versenyek is elmaradtak a tavaszi félévben,
csupán egy alsós levelező verseny eredményét közölhetem
büszkén: a SULI-GURU tanulmányi versenyen matematika
tantárgyból 2. helyezést ért el Fehér Béla Nikolász 2. osztályos
tanuló, III. helyezést szerzett Ajtai Rikárdó Milán, Gyöngyösi
Robertó, Lakatos Rikárdó Kevin 1. osztályos tanuló.

Összességében elmondható, hogy sikeresen oldottuk meg ezt
a mindenki számára újszerű feladatot. Itt ragadnám meg az
alkalmat, hogy megköszönjem a lelkiismeretes munkát végző
tanulók és szülők kitartását ebben a nehéz helyzetben.
A járványügyi könnyítések kapcsán június 2-tól engedélyezi a
kormányzat
a
korrepetációs
céllal
megszervezett
foglalkozások megtartását. Ezért június 2. és 15. között azokat
a tanulókat fogjuk behívni az iskolába, akik egy-egy
tantárgyból lemaradtak, esetleg felzárkóztatásra szorulnak. A
digitális oktatás egyébként a tanév végéig, június 15-ig
érvényben marad.

Magyar nyelvből II. helyezést ért el Szabó Matild Sára és
Zsiga Bendegúz Attila 4. osztályos tanulók. Eredményükhöz
szívből gratulálunk! Köszönet a felkészítő pedagógusoknak:
Gazsóné Cser Irma és Vadászné Farkas Éva tanító néniknek.
A nyári táborok valószínűleg megszervezésre kerülnek az
iskolában, és nyári felügyeletet is biztosítunk igény szerint. A
pontos részletekről a későbbiekben tájékoztatjuk a kedves
Szülőket!

Április-május hónapban lezajlott az általános iskolai
beiratkozás. Sajnálattal számolhatok be arról a szomorú
tényről, hogy az óvodából mindösszesen 4 fő választotta a
helyi általános iskolát. Az óvodások többsége Berettyóújfalu
iskoláiban kezdi meg szeptemberben tanulmányait.
Az idei tanév végén, sajnálatos módon a 8. osztályosok
ballagási ünnepsége és a tanévzáró elmarad. Ennek ellenére a

Jó egészséget kívánunk a lap minden olvasójának!
Kissné Balogh Krisztina
tagintézményvezető

Civil hírek

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy közösségi összefogással az önkormányzat
támogatásával a Horgász Egyesület tagjai sikeresen megjavították a Horgász tóhoz és a
Záportározóhoz vezető zsilipet.
Köszönjük mindenkinek a munkáját!
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2020. június 4-én lesz éppen 100 éve, hogy 1920. június 4-én
budapesti idő szerint 16:32 perckor a Párizs melletti versaillesi Nagy Trianon-kastélyban Magyarország képviseletében
Benárd Ágost a magyar kormány népjóléti és munkaügyi
minisztere, valamint Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ
aláírta a Trianoni békediktátumot. A békeszerződés alapjaiban
változtatta meg az 1000 éves Magyarországot.

2020. május

A megmaradt Csonka-Magyarország területe mindösszesen
92.963km2 lett.
A békediktátum mai napig érezteti hatását, hiszen minden
magyar ember ma is úgy tekint Erdélyre vagy a Felvidékre,
mint jogos és visszajáró magyar földre. Az elszakított
magyarságot pedig testvéreinkként kezeljük. Ez a testvéri
kapcsolat vezetett minket akkor is, amikor 27 évvel ezelőtt
testvértelepülési kapcsolatot kötöttünk a Bihar megyei
Szentjobbal, majd pont 15 éve a Szilágyságban fekvő Kémer
településsel is.

A Magyar és Horvát Királyság együttes területe 324.411km2
volt. A Trianoni békeszerződés értelmében Romániához
103.093km2 (Erdély, Partium, Kelet-Bánság), a SzerbHorvát-Szlovén Királysághoz 62.092km2 (Drávaköz, Bácska,
Nyugat-Bánság,
Muraköz),
az
újonnan
alakuló
Csehszlovákiához 61.633km2 (Felvidék, Kárpátalja és a
Csallóköz) a háborúban szintén a vesztes fél oldalán álló
Ausztriához pedig 4.020km2 (Őrvidék) került. De jutott
Magyarországból
Lengyelországnak
(589km2)
és
Olaszországnak (21km2) is.

Az első világháború és a Trianoni békediktátum hatással volt
Szentpéterszegre is. Nemcsak a fronton elesett falubelieket
gyászoltuk, hanem egyik napról a másikra az ország közepéből
a szélére kerültünk, határmenti településsé váltunk. Elvágtak
minket vármegyénk egykori székhelyétől Nagyváradtól, ahová
sok péterszegi járt heti vásárba, vagy dolgozni.

Az I. világháborúban elesett péterszegi katonák névsora:
Ambrus Mihály
Gy. Ambrus Mihály
Aranyi József
Balázsi Lajos
Balogh Antal
Cs. Balogh József
Cs. Balogh Sándor
Balogh Zsigmond
Beleczky Géza
Bondár Mihály
Bozsányi Imre
Demeter János
B. Ékes István
Furka Gyula
K. Gazsó József
T. Harasztosi Lajos
B. Harasztosi Sándor
Huszti János
Huszti József

Huszti Sándor
Jákó Lajos
Kerekes Gyula
Kokas Sándor
Kovács Sándor
G. Kun Imre
T. Kun Imre
R. Lakatos József
Lakatos Pál
Lakatos Sándor
B. Lakatos Sándor
Mező Károly
Á. Mészáros Sándor
Cs. Mészáros Zsigmond
Oláh Zsigmond
Patai Sándor
Pásztor István
Rada Sándor
Sándor Imre

Sándor Mihály
Sándor József
V. Szabó Gyula
B. Szabó József
B. Szabó Lajos
B. Szabó László
S. Szabó Mihály
T. Szepesi Mihály
Tornyi Lajos
É. Turzó András
L. Turzó Imre
B. Turzó Lajos
G. Turzó Sándor
Ujhelyi Imre
Vadász Vince
Vas Imre
Vékony Bálint

2020. június 4-én 16:30 perckor az egész országban harangzúgással emlékezünk a hazánkat és nemzetünket
ért sebre. Ez alkalomból a Községháza előtt rövid megemlékezést tartunk 16:00 órai kezdettel.

Szentpéterszeg is pecsételő hely lett
Régóta ismert tény, hogy településünkön
is áthalad az Alföldi Kéktúra útvonala.
Ez évtől immár nemcsak áthalad, hanem
pecsételő hely is lett településünk, a túra
bejárására vállalkozó turisták a Magyar
Természetjáró Szövetség jóvoltából a
Jurtánál lepecsételhetik az igazoló
füzeteiket.
Az Alföldi Kéktúra hazánk második
leghosszabb gyalogos turistaútja, 1996-

ban adták át. A közel 850 km hosszú útvonal végigjárása nem
kevés kitartást és nyitottságot igényel, cserébe egyedülálló
élményekkel ajándékozza meg a turistát.
Az Alföldi Kéktúra Szekszárdról, a Rockenbauer Pál DélDunántúli Kéktúra végpontjától indul, és Sátoraljaújhelyig
tart, ahonnan az Országos Kéktúra érhető el. A három nagy
kék jelzésű túraútvonal alkotja az "Országos Kék kört". A
túramozgalmat a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSz)
szervezi.
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Indul a Virágos Magyarország verseny
A Magyar Turisztikai Ügynökség május 15. és július 1. között várja azokat az erkélyekről és kertekről
készült fotókat, amelyek megmutatják, hogy milyen dísznövények, egynyári- és évelő virágok,
fűszernövények szépítik a balkonokat, erkélyeket, kerteket. A legjobb pályázatok benyújtói értékes
kertészeti utalványt kapnak.
„A verseny 27 éves fennállása alatt még egyszer sem maradt el, így idén, a helyzethez alkalmazkodva is megrendezzük a Virágos
Magyarországot, csak egy különleges formában. 2020-ban az önkormányzatok helyett az egyéni erőfeszítéseket ismerjük el, így
kaphat díjat a legszebb balkonkert, a legvirágosabb előkert tulajdonosa”– mondta Güller Zoltán, a Magyar Turisztikai
Ügynökség vezérigazgatója.
Pályázni 2020. május 15-től lehet összesen 6 db balkonkerti/előkerti fotóval és egy legfeljebb 400 karakteres leírással, 2
kategóriában („Legvirágosabb balkon” és „Legvirágosabb előkert”). A fotókat július 1-jéig várják a szervezők a Virágos
Magyarország Környezetszépítő Verseny honlapján (palyazat.viragosmagyarorszag.hu).
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Anyakönyvi hírek
Köszöntjük őket!

Búcsúzunk tőlük!
Farkas Vincéné /1932/
Szül.: Szabó Viola
Élt: 88 évet
Harasztosi Tibor /1966/
Élt 53 évet
Olajos Sándorné /1947/
Szül.: Kun Katalin
Élt: 72 évet

Praksa Panna
Született: 2020. 02. 26.
Szülők: Nagy Zsuzsa
Praksa Zoltán

Balázsi Szofi
Született: 2020.02.28.
Szülők: Szabó Viktória
Balázsi Zsigmond

Szabó Olívia
Született: 2020. 03.13.
Szülők: Szénás Klaudia
Szabó Sándor

Karancsi Milán Krisztián
Született: 2020. 03. 19.
Szülők: Ökrös Zsuzsanna Helga
Karancsi Krisztián

Fehér Benjamin Zsolt
Született: 2020. 03.23.
Szülők: Pajor Mariann
Fehér Béla

Kun Nimród
Született: 2020. május 14.
Szülők: Kiss Annamária
Kun Norbert

B. Nagy Zoltán /1960/
Élt: 60 évet

"Nem múlnak ők el,
kik szívünkben
élnek,
Hiába szállnak
árnyak,
álmok, évek.’’
Lelkünkben nagy szomorúsággal,
fájó szívvel és csöndes bánattal
emlékeztünk
március
25-én,
halálának 2. évfordulóján
Turzó Lajosné
szül. Katona Irénre
(1949-2018).
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik őrzik emlékét.
Szerető férje és családja

Megemlékezések
„Soha nem szűnik lelkünk gyásza érted.
Soha nem halványul szívünkben emléked.
Tudjuk, hogy Téged pótolni nem lehet.
Örökké őrizzük drága emlékedet.”

Fájó szívvel emlékezünk
Vékony Sándor
/2000. ápr. 22./
halálának 20. évfordulójára.

Megemlékezés
Balogh Sándor
/1951.03.15 – 2015.05.20./
halálának 5. évfordulóján.
Fájó szívvel emlékezünk rád.

„Ne emlékezz rám búsan rokon, barát,
add meg a könnyet, s élj, szeress tovább.
Szívetekben élek, örökké bennetek,
ember voltam mindig, ezért szeressetek.”
Szerető családod

Szerető családod.
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