Péterszegi
Körkép

2020. XIX. évf. 4-5. sz.

Szentpéterszeg község közéleti havilapja

Az előadás létrejöttét a ‘Köszönjük Magyarország’ pályázat támogatta.

Szeretettel várjuk a lakosságot!
A rendezvényen való részvétel során kérjük az egészségügyi szabályok betartását és a szájmaszk viselése kötelező!
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szentpéterszeg Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára „A” típus estén a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére
vonatkozóan, illetve „B” típus esetén hat félévre igényelhető szociális ösztöndíjpályázat részletes pályázati kiírása
megtekinthető Szentpéterszeg Község Önkormányzata hirdetőtábláján (4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45. szám alatt) és a
www.szentpeterszeg.hu honlapon.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése a következő:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben a meglévő felhasználó név és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-BURSA rendszerbe. A pályázati regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok
feltöltése. A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szentpéterszegi önkormányzatnál (4121 Szentpéterszeg, Kossuth u.
45. szám alatt) a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel (anyakönyvi kivonat, jövedelemigazolás) együtt kell
benyújtania a pályázóknak.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2020. november 05.
A beérkezett pályázatokat az önkormányzat bírálja el 2020. december 04-ig. A Támogatáskezelő a döntésről 2021. január 15-ig
értesíti a pályázókat az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
Szentpéterszeg Község Önkormányzata

2020.09.01-jével átadásra került Szentpéterszeg új és korszerű LED-es
közvilágítása a Mezei-Vill-nek köszönhetően.
A korszerűsítéssel csökken a település áramfogyasztása, egyúttal megszűnt a
felesleges fényszennyezés is.

Járdaépítések

Zajlik a járdaépítési program. Ebben az évben a Petőfi, Dózsa és Kossuth utcákon került sor járdaszakaszok cseréjére. Az őszi
időjárás nem teszi lehetővé, hogy a munkát folytassuk, de jövőre újra nekilátunk.
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Szeptember 25-én lezárásra került a nagygödör átjáró!
A Községháza dolgozói megkezdték a területrendezési munkálatokat. Az átjáró
rendbetételéhez szükséges anyagi- és eszközforrásokat a Községháza biztosítja, a
szükséges emberi erőt társadalmi munkában kívánjuk megszervezni. Az időpontról külön
felhívást teszünk közé.
Arra kérjük az átjárót használókat, hogy átmenetileg saját testi épségük érdekében NE
használják azt. Régi vágya teljesül a rendbetétellel a környéken lakóknak. Már nem kell
sokat várni, hogy megoldódjon ez a probléma.

Magyar Falu program
Megérkeztek az eszközök! A Magyar Falu Program keretében
megvalósult 6.788.912 Ft értékű pályázatunk. Nagy segítség ez a
közterületeink rendbetételéhez. Köszönjük Vitányi István
képviselő úrnak és Gyopáros Alpár kormánybiztos úrnak a
segítséget!

Október 1. Az idősek világnapja
Októberben községünkben minden évben köszöntjük a település idős- és szépkorú lakosságát. Hiszem,
az a dolgunk, hogy megtanuljuk mi magunk, és megtanítsuk a gyermekeinknek, a következő
generációnak tisztelni az időseket. Itt, Szentpéterszegen is.
Ezúton is minden szentpéterszegi polgár nevében szeretném kifejezni hálánkat és megbecsülésünket a
körülöttünk élő idős embertársaink felé! Az idei évben úgy alakult, hogy éppen az idősek biztonsága
és egészsége érdekében nem tartunk ünnepséget, nem tudunk személyesen találkozni. Bízom abban,
hogy az év során elmaradt sok-sok programot, találkozót a jövő év folyamán be tudjuk pótolni.

Az idősek világnapja alkalmából kívánok Önöknek mindannyiunk nevében jó egészséget, szép nyugdíjas
éveket!”
Külön köszöntjük az idén 50., 55., és 65. házassági
évfordulójukat ünneplő házaspárokat, valamint településünk
90 éven felüli szépkorú lakóit.

65 éves házassági évforduló:
-

50 éves házassági évforduló:
-

Szépkorúak köszöntése:

Cs. Nagy Zsigmond és Oláh Róza 1970.
Harasztosi Sándor és Harasztosi Margit 1970.
Balla Lajos és Szurmán Emma 1970.

95 éves Balogh Albert (1925. 08.16.)
93 éves Turzó Zsigmondné (1927. 01. 23.)
93 éves Demeter Józsefné (1927. 12.20.)
91 éves Gazsó Sándorné (1929. 01.21.)
90 éves Olajos Gézáné (1930. 11. 30.)

55 éves házassági évforduló:
-

S. Nagy Lajos és Kovács Piroska 1955.

Szabó Sándor és Váncsa Zsuzsanna 1965.

Kiss Gábor
polgármester
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Szeptember első heteiben az óvodapedagógusok számára legfontosabb
az új gyerekek beszoktatása, az érzelmi biztonság megteremtése. Az
óvodába kerülés szinte minden gyermeknek kettős élményt jelent.
Egyrészről várja a napot, mikor oviba mehet, izgatja, vajon miféle új
élményekkel fog majd találkozni. Másrészt viszont – erre a
tapasztalatra majd csak a beszoktatási idő után tesz szert – nap mint nap
hosszú időre el kell szakadnia a szülőktől, és ez bizony nem könnyű.
Nagyon nagy változás a szülő és a gyermek életében is, hiszen a
gyermek a megszokott, biztonságot jelentő otthonból számára idegen
felnőttek és gyerekek közé, ismeretlen környezetbe kerül. Az első
napokban valamennyien bizonytalanul, félénken léptek be a
csoportszobába. Új volt számukra a környezet, ismeretlen, szokatlan
tárgyak új szokások, szabályok, „idegen” felnőttek vették körül őket. A

sok közös éneklés, mondókázás rövid időn belül megvigasztalta a
szomorúbb gyerekeket is. Szeptember végére már nincs sírós
gyermekünk. Ahogy telnek a napok, egyre jobban megismerjük
egymást. A gyerekek tanulják a jelüket, társaik nevét, folyamatosan
ismerkednek a szokásokkal, szabályokkal. Próbálkoznak az öltözéssel,
vetkőzéssel, az önkiszolgálással.
Bízunk benne, hogy egyre jobban érzik magukat az óvodában, s
érdeklődésük továbbra is megmarad. Az idén két kis új óvodással
bővült a kiscsoport.
Az óvodába járó gyerekek létszáma:
Napraforgó nagy -középső csoport: 20 fő
Micimackó kis – középső csoport: 24 fő

o Sokunk élete változott meg pár hónapja, amikor egyre
közelebbinek éreztük a koronavírus jelenlétét életünkhöz. Pár
napra rá, már jöttek az újabbnál újabb szabályok, szigorítások,
amit van, aki tragédiaként, van, aki optimistán, a
biztonságunk érdekében hozott döntésként élt meg. Sajnos
még a vírus mindig itt van, nekünk pedig az a feladatunk,
hogy mindent megtegyünk azért, hogy a gyerekek és mi
felnőttek is a legnagyobb biztonságba legyünk. E miatt kellett
az óvodában is bevezetni új intézkedéseket. Egyik ilyen, hogy
a szülők nem léphetnek be az óvoda épületébe, az udvarra is
csak akkor, ha nincsenek kint a gyerekek. A szülők nagyon
együttműködőek, kivétel nélkül mindenki megértette ezeknek
az intézkedéseknek a fontosságát.
o A szülőkkel a kapcsolattartás online módon, zárt
facebook csoportokon belül történik Minden fontos
információk így időben eljutnak a szülőkhöz.

o A természetes megfigyelést, tapasztalatszerzést,
tevékenységeket előtérbe helyezve szerveztük őszi
programjainkat. Mindkét csoport nagyon sok időt töltött a
szabadban, sétáltunk, kirándultunk, hátizsákos túrát
szerveztünk.

o Minden évben már hagyomány a településünkön a szüreti
felvonulás megtartása, ahol az óvodások is felléptek. Sajnos
az idén a korona vírus miatt elmaradt a program, amit nagyon
sajnáltunk, hiszen a nagycsoportosok már megtanulták a
szüreti táncukat!
o Szeptember 17-én, csütörtökön részt vettünk a Faluház
szervezésében egy mese előadáson, ahol megismerhettük
Jancsi és Páfrány manó kalandos történetét. Nagyon tetszett
az előadás mindenkinek. Köszönjük a lehetőséget a
Faluháznak!
o Szeptemberben a Zuzu Játszóház kedves felajánlásának
köszönhetően, lehetősége
volt mindkét csoportnak
egy tartalmas, izgalmas
délelőttöt
eltölteni
a
játszóház falai között. Sok
gyerek most volt itt
először.
Nagyon
jól
éreztük
magunkat!
Köszönjük a lehetőséget a
Zuzu Játszóháznak!
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o Az idén már több alkalommal is ellátogattunk a Teleházba, ahol mozgalmas játszó délelőttöt
szerveztünk egy kis szalonnasütéssel egybekötve. Mindig kedvesen és szívesen látják vendégül
a kis óvodásokat a teleház dolgozói!
Amíg jó idő van, az óvodában kihasználunk minden alkalmat arra, hogy a szabadban legyünk,
mindenkinek azt tudjuk tanácsolni, hogy kiránduljanak, túrázzanak, biciklizzenek együtt minél
többet!
Nagyné Nagy Judit
óvodapedagógus

Iskolai hírek
A 2019-2020-as tanév tantermen kívüli digitális tanrendje után
2020. szeptember 1-jén hagyományos módon indult meg az
oktatás a Fekete Borbála Általános Iskolában. A járványügyi
helyzet viszont továbbra is fennáll, így iskolánk is betart
minden olyan előírást, mely elősegíti a tanulók, pedagógusok,
és iskolai dolgozók egészségének megőrzését.

intézménybe való belépéskor mérjük a tanulók és dolgozók
testhőmérsékletét.
A szigorú előírások ellenére tanulóink együttműködőek,
lassan megszokják az új szabályokat. Természetesen
rendezvényeinkre is rányomta bélyegét a járványhelyzet.
Programjainkat csak jelentős átszervezéssel tudjuk
megvalósítani.

Bár az alacsony tanulói létszám nagy problémánk az idei
tanévben is, de jelen helyzetben az egészségügyi előírásokat
szinte teljes mértékben be tudjuk tartani és tartatni. Így
egyelőre iskolánk egészségügyi szempontból biztonságosnak
mondható.

2020. szeptember 1-jén az ünnepélyes tanévnyitó helyett
csupán egy gyors tájékoztató tartására volt lehetőség az
iskolában. Majd a tanulók megkapták a tankönyveket, illetve a
hátrányos helyzetű tanulók ingyenes tanszercsomagot
vehettek át.

A tanév előtt az egész intézményben egy mindenre kiterjedő
fertőtlenítő takarítást végeztünk. Fertőtlenítő pontokat
jelöltünk ki az iskola több pontján, ahol a tanulók és felnőttek
számára elérhetőek a kézfertőtlenítő szerek. Elegendő
papírtörlő áll rendelkezésünkre a kézmosáshoz.

Szeptember 17-én a Faluház és Könyvtár szervezésében alsós
tanulóink egy mesejátékot tekinthettek meg. A gyerekek
nagyon élvezték a kedves előadást.

Két bejárat megnyitásával el tudjuk kerülni a tanulók
csoportosulását az intézménybe történő érkezéskor és
távozáskor egyaránt.

Iskolakertünk művelésére sem volt lehetőség az online oktatás
időszakában. Szeptember hónapban az alsó tagozatosok
többször is munkálkodtak a kertben, hiszen a nyárias időjárás
lehetővé tette azt. 23-án a HUMUSZ MAXIMUSZ
EGYESÜLET jóvoltából egy új komposztálóval gazdagodott
az Iskolakertünk, melyet a lelkes 1-2. osztályosok vettek át az
egyesület munkatársaitól.

A tantermekben és közösségi terekben állandó szellőztetéssel
gondoskodunk a levegő cseréjéről. A tanulóink külön
padokban ülnek, betartva az egészséges szociális távolságot.
Az ebédlőben egy asztalnál csak két tanuló foglalhat helyet,
átlósan elhelyezkedve. Az alsós és felsős tanulók külön
turnusban étkeznek.

A tavalyi tanév tavaszi programjai mind elmaradtak. A
Faluház Fekete Borbála emlékét őrző pályázatához
csatlakozva a Berettyóújfalui Tankerületi Központ
támogatásával tankerületi rajzversenyt hirdettünk „Az alföld
szépségei” címmel. Az alkotásokat október 20-ig várjuk. A
rajzokból előreláthatóan kiállítás nyílik a Faluházban.

A testnevelés órákat a szabadban szervezzük, amennyiben az
időjárás kedvező. A közösségi terekben kötelező az orrot és
szájat eltakaró maszk használata. 2020. október 1-jétől az

Évek óta csatlakozunk a Nemzetközi Diáksport napjához. Az
idei évben azonban a szokásos formában nem rendezhettük
meg az eseményt. Helyette szeptember 30-án egy-egy rövid
zumbával mozgatták meg magukat
előbb felsős, majd alsós diákjaink.
Október 5-én az Állatok világnapja
alkalmával játékos vetélkedőt
szerveztek
a
pedagógusok
tanulóink számára. Az alsó
tagozatosoknak Szabó Irénke
tanító néni, míg a felsősöknek
Veress Sándorné tanárnő állított
össze érdekességeket az állatokról.
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Október 6. a magyar nemzet gyásznapja, hiszen ezen a napon
végezték ki Aradon a szabadságharc tábornokait, és Pesten
Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány
miniszterelnökét. Hagyományainkhoz híven emlékműsorral
tisztelgünk a mártírok előtt. Az idei évben az 5. és 6.
osztályosok készültek műsorral Szabó Andrea Kitti tanárnő
vezetésével. Előadás helyett azonban videóra rögzítettük a
műsort, melyet a többi osztály felvételről tekinthet meg.
Bízunk benne, hogy Munkatervünk elemeinek többségét meg
tudjuk valóstani a tanév során. Segítségünkre lesznek ebben
újonnan csatlakozott kollégáink is.
Szabó Andrea Kitti tanárnő magyart és történelmet tanít az 5.,
6. és 8. osztályosoknak. Répási Krisztina tanárnő az angol
nyelvet tanítja 4. osztálytól 8. osztályig. A testnevelés órák
megtartásáért és a tanulók fittségéért pedig Balyer Ibolya
kolléganőnk felel az idei tanvben. Szeretettel köszöntjük új
kollégáinkat, munkájukhoz kívánunk sok sikert s jó
egészséget!
Kissné Balogh Krisztina
Tagintézmény-vezető

Faluház és Könyvtár hírei
Sajnos a korona vírus járvány miatt a közösségi programok nagy többségét el kellett halasztani, így nem kerülhetett sor a sokak
által várt Szüreti felvonulás és bálra sem, ill. emiatt marad el az Idősek Napja rendezvényünk is.
A nyáron még úgy tűnt, hogy kicsit fellélegezhetünk, így akkor
még bevállaltuk a Gyöngytábor megtartását. A gyerekek
Papp Katalin debreceni tanárnő vezetésével ismerkedtek a
gyöngyfűzés rejtelmeivel, a haladók a gyöngy nyakékek
készítésével, valamint a nemezelés technikájába is
belekóstolhattak.

Szeptember 17- pedig a Méliusz Könyvtár támogatásával a
Vidám vándorok társulata örvendeztette meg az óvodásokat
és az alsótagozatos gyerekeket az Erdei ovi titkai c. interaktív
mesejáték előadásával. Köszönjük szépen a Méliusz Könyvtár
támogatását!
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Polgárőr kitüntetés
Berettyóújfaluban október 9-én tartották meg az Országos Polgárőr Szövetség és a Hajdú-Bihar
Megyei Polgárőr Szövetség rendkívüli kihelyezett ülését. Az ünnepségen a Berettyóújfalui járáshoz
tartozó településeken szolgálatot teljesítő polgárőrök elismeréseket vehettek át, köztük a
Szentpéterszegi Polgárőr Egyesület tagja, id. Berek Imre is Hajdú-Bihar megye Polgárőre
Érdemkereszt kitüntetést vehetett át.
Gratulálunk a kitüntetéshez és további munkájához jó egészséget, sok sikert kívánunk!

A „Legszebb konyhakertek” és a Baráti Kör által indított „Takaros porta” faluszépítő mozgalom eredményhirdetésére
hagyományosan mindig ősszel a Szüreti felvonulás ünnepével együtt került sor. Mivel most a Szüreti felvonulás elmaradt, ezért
a díjazásban részesülteknek „házhoz vittük” az okleveleket.

A „Legszebb
díjazottjai:
-

konyhakertek

Nagy Sándor és felesége
Somogyi u.
Nagy Zoltán és felesége
Kossuth u.
Szentpéterszegi Református
Egyház parókiája

A Takaros porta faluszépítő mozgalom díjazottjai:
Legvirágosabb porta: Tornyi Lajosné Kossuth u.
Legszebben parkosított porta: Vadász Vince Fekete Borbála u.
Összhatásában legjobban érvényesülő porta: Berek Irén Ady u.
Különdíj: Góz Zoltán Rákóczi u.

Gratulálunk minden díjazottnak és munkájukhoz további jó egészséget kívánunk!

Vöröskeresztes hírek
A Szentpéterszegi Vöröskereszt a nyáron két alkalommal
szervezett adományosztást a lakosság részére. Szeptember 8án véradást tartottunk a Faluházban. Sajnos évről évre azt
tapasztaljuk, hogy kevesen jelennek meg egy-egy véradáson,
pedig nagyon nagy szükség van rá, különösen most a korona
vírus járvány miatt. Egyetlen véradó, egy alkalommal adott
vérmennyisége akár három ember életét is megmentheti!

Tagjaink számára a nyáron, augusztus 8-án kirándulást
szerveztünk a Dunakanyarba. Első állomásunk Szentendre
volt, ahol ellátogattunk a Japán kertbe, majd ismerkedtünk
ezzel a csodálatos mediterrán hangulatú várossal. Utunkat
hajóval folytattuk, két órás hajókázás következett a teljes
Dunakanyar hosszában, míg elérkeztünk Visegrádhoz.
Idegenvezető kalauzolt bennünket a Fellegvárban, Mátyás
király egykori lakóhelyén, mely során sok érdekességet is
megtudtunk. Egy kis szabadidős nézelődéssel, vásárlással
fejeztük be a napot, majd indultunk haza, és késő estére
érkeztünk meg.
Reméljük, hogy minden évben sort tudunk keríteni egyegy kirándulásra. Kívánok mindenkinek jó egészséget!
Balogh Gyuláné
helyi Vöröskeresztes titkár
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PÉTERSZEGI KÖRKÉP

KÖZÉRDEKŰ HÍREK

2020. október

Anyakönyvi hírek
Köszöntjük őket!
Búcsúzunk tőlük!
Simon Jánosné /1958/
szül.: Tóth Piroska
Élt: 62 évet

Varga Erzsébet /1957/
Szül.: Fejér Erzsébet
Élt: 63 évet

Megemlékezés
Özv. Nagy Lajosné
/1921. július 27. - 2019. április 6./
halálának 1. évfordulójára.
„A múltba visszanézve
valami fáj,
Valakit keresünk,
aki nincs már.
Temető csendje
ad neki nyugalmat,
Szívünk fájdalma
örökre megmarad.

Fájó szívvel emlékezünk: családjai,
unokái, dédunokái és ükunokái!
Emlékünkben örökké megmarad!

„Alszom mélyen nyugvó fák alatt
Ó, ne zavarjátok meg édes álmomat.
Boruljatok a síromra csendesen,
Legyetek nyugodtak, már nem fáj
semmi sem.
Pihen a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Itt hagytál minden álmot, vágyat,
Nem mesélsz már a dédunokáknak,
csak a bánat és a könny
maradt utánad.„

Fájó szívvel emlékezünk
Demeter József
/1922 – 2012/
halálának 8. évfordulójára.
Fia, menye, unokái és dédunokái

Balla Vivien
Szül.: 2020. 07.29.
Szülők: Balogh Viktória
Balla Dávid

Szilágyi Alíz Elinor
Szül.: 2020. 08. 07.
Szülők: Rózsás Laura
Szilágyi Krisztián

MEGEMLÉKEZÉS
B. Nagy Sándor
(1933-2014)
halálának 6. évfordulójára.
„A mai nap teljesen más,/lelkünket
mélyen megérinti a gyász./Szeretteink a
földben nyugszanak,/nekünk pedig
könnyeink hullanak../Kiket éveken át
annyira szerettünk, /nem lehetnek többé
soha már mellettünk./
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.”

Nagy Benett
Szül.: 2020. 08. 29.
Szülők: Pető Kitti
Nagy Géza
Megemlékezés
Id. Mos Imre
/1940-2011. október 25./
halálának 9. évfordulójára

„Pihensz hol semmi nem fáj,
ahol nem zavar senki már.
Életed elszállt, mint rózsa illat,
emléked ragyog, mint fényes csillag.
Hiányod fájdalom, könnyem érted
csorog.
Örök a perc, de az élet nem az.
Minden éjszaka és hajnal véget ér,
s míg szívem dobog, örökké benne élsz.
Te nyugodjál békében,
és én őrzöm emléked!”

Bánatos feleséged

Szerető családja
Fájó szívvel emlékezünk
Olajos Géza /1933-1995/
halálának 25. évfordulójára
július 25-én,
és Olajos Imre /1953-2004/
halálának 16. évfordulójára
július 17-én.
Fájó szívvel emlékezünk rátok:
Feleséged, lányaid, vejeid, unokáid és
dédunokáid.
Fájó szívvel emlékezünk
Harasztosi Albert
/1925 – 2004/
halálának 16. évfordulójára.
„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.”

Szerető családja
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Szeretettel emlékezünk
Kun Sándorné
szül.: Ilisz Gizella
/1932-2019/
halálának 1. évfordulójára
szeptember 17-én.
„A virág lehullik, az élet elmúlik.
Életed példaként van előttünk.
Köszönjük a szeretetet,
a törődést, amit tőled kaptunk,
Emléked örökké szívünkbe zártuk.”

Szerető családod
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