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Szentpéterszeg község közéleti havilapja
Tisztelt Szentpéterszegiek!
2021-et köszöntöttük nem is olyan régen. Azonban az új
esztendő nem hozta meg számunka azt a fajta reményt,
amelyre annyira vártunk. E sorok írásakor még mindig azt
kell mondanunk, hogy a COVID-19 járvány nagyban
befolyásolja mindennapjainkat. A járvány kitörése óta
Szentpéterszegen már 35-40 fő esett át a koronavíruson.
Voltak szerencsésebbek, akik lényegi tünet nélkül, vagy
enyhébb tünetekkel és voltak kevésbé szerencsések is, akik
kórházi, klinikai segítségre szorultak, hogy átvészelhessék a
betegséget. Halálos áldozata községünkben nem volt a
vírusnak és bízzunk benne, hogy nem is lesz. Február 12-én pedig településünkön is megkezdődött a
koronavírus elleni oltások beadása. A kormányzat oltási-tervét követve az előre regisztrált 80 év felettiek közül
a sorban legidősebb 12 fő kaphatta meg az oltást.
Továbbra is szükséges a központi kormányzat által előírt óvintézkedéseket betartani és másokkal is betartatni.
Vigyázzunk egymásra!

November 30-án nekem jutott a megtiszteltetés, hogy
Szentpéterszeg

Község

minden

lakójának

nevében

90.

születésnapja alkalmából felköszönthessem Olajos Gézáné
Kati nénit. Régi idők tanújaként a világjárvány sem szegi
kedvét. Boldogan fogadott bennünket, mi pedig a szabályok
betartásával egy gyors látogatás keretében megköszöntöttük.
Isten éltesse Kati nénit még nagyon sokáig!
Kiss Gábor polgármester

Kiadja Szentpéterszeg Község Önkormányzata, Főszerkesztő: 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

1

3

PÉTERSZEGI KÖRKÉP

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2021.február

Tájékoztató 2021. évi helyi adóügyi változásokról
2021-től több adóügyi változás is érinti az önkormányzatokat,
melyek kihatással vannak mind az önkormányzat
költségvetésére, az adózókra, mind pedig a hivatali
ügyintézésre is. Ezek közül a legfontosabbak:

elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített
elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság
hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására
vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával
teljesítheti. Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett,
számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó adóbevallást az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően,
a befogadó nyugta kiadása mellett - az adóalany által a
bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek)
szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul
továbbítja. Az állami adóhatóság bevalláskitöltésre szolgáló
számítógépes rendszere a számszaki hibára, ellentmondásra
automatikusan felhívja az adóalany figyelmét és tájékoztatja
arról, hogy az adóbevallást az önkormányzati adóhatóság
részére csak a hiba adózó általi kijavítását követően
továbbítja.
A számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó vagy a
javított adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál
határidőben teljesítettnek kell tekinteni, feltéve, hogy azt az
állami adóhatósághoz határidőben benyújtották.
Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély
vállalkozó a helyi iparűzési adóról szóló bevallását
papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is teljesítheti.

Gépjárműadó:
2021.január 01. napjától, a gépjárműadóról szóló 1991. évi
LXXXII. törvény 9. § (1) bekezdés módosításának
értelmében a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági
feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el és a bevétel
2021-ben már az állami költségvetésbe kerül. A 2020.
december 31-ig terjedő időszakra eső gépjármű-adófizetési
kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzati
adóhatóság még eljárhat, így a 2020. december 31. napján
fenn álló gépjárműadó tartozások, az önkormányzati
adóhatóság által kerülnek behajtásra.
Iparűzési adó:
2021.január 1. napjától módosul a helyi iparűzési adóbevallás
rendje, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/D.§ (1)
– (4) bekezdése alapján:
Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási
kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az
önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló
bevallási kötelezettségét (e § alkalmazásában a továbbiakban
együtt: adóbevallás) kizárólag az állami adóhatósághoz

Dr. Vámosi Margit jegyző
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ÓVODAI ÉLET A JÁRVÁNY IDEJÉN
A koronavírus okozta változás mindenki életében
meghatározó időszakot jelent, így a mi óvodai életünkben is.
Teljesen átalakult az óvodai élet, új folyamatokat kellett
kidolgoznunk, amelyek a legjobban illeszkedtek a gyerekek
életéhez. A karantén időszak lezárultával mi is visszatértünk
az általános működési rendünkhöz, azonban a már a
koronavírusos időszak előtti higiéniai szintünket tovább
fejlesztettük, és újabb járványügyi protokollt vezettünk be.
Óvodánkban a vírusos időszakra való tekintettel a bejáratnál
hőmérőzés, kézfertőtlenítés, és a gyerekmosdóban is az
Oktatási hivatal által biztosított fertőtlenítő szereket
használjuk. A helyes kézmosás technikájának oktatására is
sűrűbb és nagyobb hangsúlyt fektetünk. Az eddig is
alkalmazott tisztító, fertőtlenítő takarításunkat a visszatérés
után plusz fertőtlenítőszerekkel egészítettünk ki, kiemelt
figyelmet helyezve a gyerekek és a felnőttek által sűrűbben
használt területekre. A szülők tavaly március 15-e óta nem
léphettek be az épületbe.

kiírásnak megfelelően, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Mi a megelőzésben
hiszünk, a gyermekek
immunrendszerének
erősítése a legfontosabb
bármilyen vírusról is
legyen szó, így az eddig
megszokott
gyakorlatunkat visszük
tovább, miszerint sok
gyümölcs, egészséges,
változatos táplálkozás és
sok-sok sport, mozgás.
Szerencsés
helyzetben
vagyunk, mivel hatalmas
udvarunk és tornatermünk van, így folyamatosan változatos
programokat tudunk biztosítani a gyerekeknek.

A pályázati azonosító: NTP-OTKP-20-0046
Projekt címe: Hetedhét kalandok a világhálón
Projekt kezdete: 2020.07.01.
Projekt vége: 2021.06.30.
A pályázatban vállalt program: A pályázati kiírásnak
megfelelően, az óvodai tehetségígéretek pozitívumait,
erősségeit kiemelő programot szeretnénk megvalósítani
projekt szinten, mely a Gardner-féle csoportosítás három
tehetségterületét érinti. A táncműhely, a mese- és
drámaműhely és a vizuális műhely 3x30 órás, 60 perces
műhelymunka
keretében
működne,
törekedve
a
komplexitásra, kiegészítve egy-egy lazító programmal. A
programba fejlődést segítő IKT-eszközöket és digitális
fejlesztő programokat szeretnénk beépíteni.
A megvalósulás helye: Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda
A hat éve megkezdett tehetséggondozó műhelyeinket így
további magas színvonalon tudjuk tovább működtetni, és
lazító programként egy autóbuszos kirándulásra is
lehetőségünk nyílik.

Ami
nagyon
hiányzik,
az
a
szülőkkel
való
személyes
kommunikáció. Ezt
is
igyekszünk
orvosolni azzal, hogy
a zárt Facebook
csoportjainkban
mindenről
időben
kellő
tájékoztatást
adunk, illetve az
óvodában
zajló
eseményekről
videókat
és
fényképeket töltünk
fel. Az óvodánk iránt érdeklődőknek megújult honlappal
szolgálunk az aktualitásokról, az óvodában folyó pedagógiai
munkánkról, illetve elindítottuk az Online-ovit is.

Szintén pályázati forrásból
végre megújult az óvoda
mosdója és a terasz is
árnyékolást
kapott.
Elmondhatjuk, hogy most
már minden feltétel adott a
gyermekek
harmonikus,
egészséges fejlődéséhez.
Nagyon nehéz időszak van a hátunk mögött, de reméljük,
hogy hamarosan újra visszatérhetünk a régi kerékvágásba. A
nehézségek ellenére sem adjuk föl:
„Az élet olyan, mint a biciklizés.
Ha meg akarod tartani az egyensúlyt,
mozgásban kell maradnod!”
/Albert Einstein/

Örömmel értesültünk, hogy óvodánkat a Nemzeti Tehetség
Program által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai
tehetség-kibontakoztató programok támogatása” című

Kolozsváriné Pálfi Ildikó
intézményvezető
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A középiskolákkal ellentétben
az általános iskolák a pandémiás
időszakban is személyes jelenléttel
végzik a nevelő-oktató munkát. Nem
különbözik ez alól a szentpéterszegi
Fekete Borbála Általános Iskola sem.
Az
adott
helyzetben
azonban
programjaink
száma
csökkent,
megvalósításuk átszervezést igényelt.
Ennek
ellenére
úgy
gondolom,
megvalósított rendezvényeink sikeresek
voltak.

Névadónk, Fekete Borbála festőművész
emléke előtti tiszteletből 2020 őszén
immár
harmadjára
hirdettünk
rajzversenyt
a
Berettyóújfalui
Tankerületi Központ támogatásával, és
az idén együttműködve a helyi
Önkormányzattal és a Faluházzal. A
Nemzeti Kulturális Alap felhívására
benyújtott pályázathoz az iskola a
rajzversennyel tudott hozzájárulni.

Felhívásunkra
a
Tankerület
17
településének 20 iskolájából érkeztek
alkotások az „Alföld szépségei”
címmel. A mintegy 283 alkotást
rajztanárokból álló zsűri értékelte, és öt
kategóriában
hirdetett
eredményt:

ISKOLAI HÍREK
SNI/BTMN kategória.
A pályaművekből kiállítást rendeztünk
a Faluházban, melyet az egészségügyi
helyzet miatt nem tekinthettek meg az
érdeklődők. A kiállítás megnyitóját
2020. november 13-án online formában
bonyolítottuk le. Bízunk benne, hogy a
tavaszi időszakban lehetőség nyílik a
kiállítás megtekintésére. A rajzverseny
koordinálását
és
lebonyolítását
Vadászné Farkas Éva, Szabó Irén és

Vajna Fernanda kolléganők végezték.
Ugyancsak november 13-án zajlott
pályaorientációs napunk, melynek
célja, a tanulók felkészítése a
pályaválasztásra, információnyújtás az
egyes szakmákról, illetve az elérhető
középiskolai kínálatról. Külső előadó
meghívására nem volt lehetőségünk, és
osztályszinten valósulhattak meg a
programelemek is. Éppen ezért
igyekeztünk minél színesebben, minél
változatosabban megvalósítani a nap
programját. Az alsósok játékos
formában ismerkedtek a szakmákkal:
mesék
feldolgozásával,
puzzle
összerakásával,
játékos
eszközök
használatával töltötték a napot. A
felsősök esetében az 5.-6. évfolyam
még
egy-két
játékos
feladatot
megoldott ugyan, az ő estükben már
online gyakorlatok elvégzésére is sor
került. A 7.-8. osztály pályaorientációs
tesztek
kitöltésével,
középiskolák

1.-2. osztályos
korcsoport
3.-4. osztályos
korcsoport
5.-6. osztályos
korcsoport
7.-8. osztályos
korcsoport
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2021. február
bemutatkozó
online
anyagainak
megismerésével
töltötte
ezt
a
témanapot. A programok sikeres
lebonyolításáért az osztályfőnökök
feleltek.

November folyamán sor került az
iskolakerti őszi munkálatok elvégzésére
is. A kertbe elvetett tököt leszüreteltük,
egy részét étkezési, másik részét
dekorációs célra használtuk fel. Majd
ezt követően megtörtént a kert
felszántása, a föld előkészítése.

December elején osztályszinten történt
a Mikulás-várás. Az egészségügyi
szabályokat betartva ünnepségre az
idén nem került sor. A Mikulás azért
ellátogatott Szentpéterszegre is ☺.

PÉTERSZEGI KÖRKÉP

ISKOLAI HÍREK

2021. február

Az advent időszaka az adventi koszorú
gyertyáinak
meggyújtásával
és
fenyőfaállítással telt. A karácsonyi
ünnepség az idei tanévben rendkívül
szerény módon valósult meg: az
alsósok rövid verses összeállítását
online rögzítettük.

három belépőjeggyel jutalmazta a zsűri.

Az alsó tagozatos tanulók sajnálattal
vették tudomásul a múlt év tavaszán,
hogy a várva várt Vojtina Bábszínházba
tervezett kirándulás elmaradt. A
szervezőkkel azonban kapcsolatban
maradtunk, így jutott el hozzánk is a
bábszínház felhívása, mely alkotásra
ösztönözte a tanulókat. A feladat az
volt, hogy A kondásfiú és az Égig Érő
Fa című mese befejezését illusztrálják a
gyerekek.
Iskolánkból 10
alkotás került
beküldésre.
Nagy
örömünkre
Gyöngyösi
Robertó 2/e.
osztályos
tanulónk rajzát

Január 22. a magyar kultúra napja.
Ennek apropóján a DÖK minden évben
műveltségi vetélkedőt szervez a felső
tagozatos tanulók részére, melynek
témája Kölcsey Ferenc és a Himnusz
megszületésének körülményei. Az idén
6 csapat részvételével zajlott a
vetélkedő, melyet a 6. osztály csapata
nyert meg. Gratulálunk!
Digitális világban élünk, ezért
elengedhetetlen e kompetenciaterület
fejlesztése mind a tanulók, mind a
pedagógusok vonatkozásában. Iskolánk
2020 decemberében pályázati úton 20
db Lenovo Tablettel gazdagodott,
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melyeket tanulóink a tanórákon már
rutinnal használnak.
A tél örömeinek, mint a csúszkálás,
hógolyózás és hóemberépítés, tanulóink
nagyon örültek, sajnos csak kevés
alkalom adódott az enyhe idő miatt a
téli mókára!
Kissné Balogh Krisztina
Tagintézmény vezető
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FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREK
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Fekete Borbála emlékére c. programsorozat
megvalósítására. A program lebonyolítója a Faluház és
Könyvtár.
A programsorozat első részében 2020 szeptemberében
rajzpályázatot hirdettünk a Berettyóújfalui Tankerületi
Központtal és a Fekete Borbála Általános Iskolával közösen
az egész Berettyóújfalui Tankerületen belül. A rajzverseny
”Az Alföld szépségei” címet kapta, mivel Fekete Borbála
kedvenc tájegysége az Alföld volt, így az ő nyomdokaiban
járva vártuk az alkotásokat.
A rajzversenyre 17 település 20 általános iskolájából 283
pályamű érkezett. A zsűri korosztályonként értékelte az
alkotásokat. A kiállítás megnyitójára 2020. november 13-án
került sor online formában, az erről készült videó az iskola
honlapján tekinthető meg. A kiállítás a látogatási tilalom
feloldása után lesz megtekinthető a Faluházban.

A Szentpéterszeg Községi Önkormányzat sikerrel pályázott a
Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumánál egy
Fekete Borbála emlékére rendezett programsorozat

Eredmények:
6-8 ÉVES
1. Vadász Kinga – Szerepi Kelemen János Általános
Iskola
2. Borsós Csenge Ketrin - Irinyi Károly Általános Iskola
és AMI Gáborján
3. Ajtai Rikárdó - Fekete Borbála Általános Iskola
Különdíj: Császi Noel - Szabó László AMI Hajdúszoboszló

Molnár Petra - Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
Különdíj: Kolompár Dorina - Pocsaji Lórántffy Zsuzsanna
Általános Iskola
13-14 ÉVES
1. Nucz Anna - Szabó László AMI Hajdúszoboszló
2. Kakucsi Mónika - Szabó László AMI Hajdúszoboszló
3. Pap Alexandra - Fekete Borbála Általános Iskola
Kenéz Elizabet Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
Különdíj: Földi Alíz - Szabó László AMI Hajdúszoboszló
Ajtai László - Fekete Borbála Általános Iskola

9-10 ÉVES
1. Nagy-Dózsa Délia - Berettyóújfalui József Attila
Általános Iskola és AMI
2. Polgár Viktória - Irinyi Károly Általános Iskola és
AMI Gáborján
3. Nemes Anna - Sári Gusztáv Általános Iskola és AMI
Raffay Lajos Tagiskola Báránd

SNI /Sajátos Nevelési Igényű tanulók
1. Buti Zsolt - Derecskei Bocskai Általános Iskola és AMI
Tépei Tagiskolája
2. Milák Anasztázia - Derecskei Bocskai Általános Iskola
és AMI Tépei Tagiskolája
3. Lakatos Debóra - Derecskei Bocskai Általános Iskola és
AMI Tépei Tagiskolája

11-12 ÉVES
1. Huczka Hunor - Szabó László AMI Hajdúszoboszló
2. Szabó Matild - Fekete Borbála Általános Iskola
Csávás Réka - Hunyadi Mátyás Tagiskola
Berettyóújfalu
3. Bacskai Csenge - Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
A programsorozat második részében egy Emlékestet
terveztünk, melyre szerettünk volna meghívni volt
pályatársakat, tanítványokat, családtagokat stb. Sajnos a
koronavírus járvány miatt a személyes találkozót nem tudtuk
megtartani, viszont az online tér nyújtotta lehetőséget
kihasználva nagyon sok beszélgetést, visszaemlékezést
tudtunk lebonyolítani, melyet összegyűjtöttünk. A
gyűjtőmunka eredményeként egy katalógust is sikerült

összeállítani a Szentpéterszegen fellelhető Fekete Borbála
festményekből. Ez a katalógus még nincs lezárva,
folyamatosan bővül, idővel szeretnénk a más településen
megtalálható festmények hollétét is feltárni.
A programsorozat befejezéseként elkészítettünk egy
Emlékfüzetet, melyben számba vesszük Fekete Borbála
életét, közreadjuk a programsorozat eseményeit.

Hétköznapi ballada címmel Kende Márta filmrendező készített 1969-ben filmet, melyet meg lehet
nézni az önkormányzat honlapján, a Faluház Facebook oldalán, ill. a youtube csatornán a
következő elérhetőségeken:
https://www.szentpeterszeg.hu/?module=news&fname=mvideogaleria
https://www.facebook.com/Faluh%C3%A1z-%C3%A9s-K%C3%B6nyvt%C3%A1rSzentp%C3%A9terszeg-514563992051954
https://www.youtube.com/watch?list=PL52F5CF9B0D3C7CAB&v=h1pKMEoEVGY
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Közérdekű elérhetőségek:
Orvosi Rendelő: 06-54/416-111
Dr. Csepei Szimóna háziorvos: 06-30/133-3321

Németh Géza temetőgondnok: 06-20/562-7599
Közvilágítási hibák bejelentése:
Egyedi lámpahibák: Mezei-Vill Kft.
Tel.: 06-54/405-009, 06-30/664-9961
e-mail: mezei-vill@mezei-vill.hu
Szentpéterszeg Községi Önkormányzat titkárságán:
Tel.: 06-54/416 910
e-mail: szentpeterszeghivatal@korosmenti.hu

Dr. Kiss Ádám állatorvos: 06-30/995-8043
Ökrös Attila r.ftőrm.: 06-70/372-0087
Fogadóórája: hónap első hétfője: 14-15 óráig a
polgármesteri hivatalban
id. Nagy Károly mázsaház kezelő:
Lakcím: Deák Ferenc u. 12.
Telefon: 06-20/279-8509, 06-54/711-791

Csoportos szakaszhibák nem világító lámpák esetén:
Eon Áramhálózati Zrt hibabejelentőjén:
06-80/210-310

A háztartási szennyvíz begyűjtését és elszállítását a
Kobold Trans Fuvarozó és Szolgáltató Bt. végzi.
Szabó Károly Tel.: 06-30/683-2174

Megemlékezések
Fájó szívvel emlékezünk

Megemlékezés

BALOGH LÁSZLÓNÉ

IFJ. KUN TIBOR
(1979 – 2012) január 25.

szül.: Nagy Katalin
halálának 2.évfordulójára
január 24-én.
„Jóságod, szereteted,
örökké bennünk él,
de sajnos ajkad már
rég hallgat, nem beszél.
Sokat küzdöttél,
hogy családod boldog legyen,
hiányt soha ne szenvedjen.
Könnyeink az emlékekben
mindig téged kutatnak,
érted a virágok a sírodon,
bús harmatkönnyeket hullatnak.”

Fájó szívvel emlékezünk

„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 9 éve szívünkbe,
Nem múlik el soha, itt marad örökre.
Nincs erre gyógyír, a bánat marad
velünk,
El nem múló fájdalommal Örökké
szeretünk.”

KUN ALBERT
(1955-2014)
halálának 7. évfordulójára
„Tudjuk, hogy nem jöhet, mi mégis
egyre várjuk.
Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha, hogy
mi is elmegyünk egyszer ahol ő van
oda.
Az élet múlik, de akit szerettünk
arra életünk végéig könnyes szemmel
emlékezünk.”

Bánatos szülei

Szerető családja

Szerető családod.

Megemlékezés

Megemlékezés

NAGY SÁNDORNÉ

ARANYI SÁNDOR
halálának 4 évfordulójára február 24-én.

szül.: Nagy Zsófia

„Megrendült a Föld,
Beborult az ég
Gyászruhába bújt sok hátrahagyott szív,
Úgy kiáltanék, de senki nem felel,
Miért mindig a jók mennek el!”

halálának 3. évfordulójára február 22-én.
„Kísértelek oda, honnan vissza már nem jöttél,
hiába vártalak, búcsút intettél.

Szerető családja

Szívem hevesen ver, s körbenézek,
aztán könnyeket ejtek az utolsó reménynek.

Megemlékezés
MÉSZÁROS LÁSZLÓ
halálának 36. évfordulójáról március 31-én.

Egy hely van, hol rád találok immár,
hol szívemből egy darabot ott hagyok a sírnál.
Virrasztottunk érted csodára várva,

„Aki ember volt, küzdő, tiszta ember,
változzék át bár porladó rögökké,
az élőkben tovább él - mindörökké.”

ma már Teérted lobog a szomorú gyertya lángja.”

Szerető családja

Szerető családja
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Anyakönyvi hírek
Köszöntjük őket!

Mező Szabolcs
Szül.: 2020. 11. 11.
Szülők: Tóth Vera
Mező János

Harmati Szofia Panka
Szül.: 2020. 11. 19.
Szülők: Kovács Erika
Harmati Richárd

Szabó Léna Szofiána
Szül.: 2020. 12. 10.
Szülők: Szabó Zsanett Ágota
Szabó Lajos

Cservenyák Zalán
Szül.: 2020. 12. 03.
Szülők: Nagy Irma Xénia
Cservenyák Zoltán

Szatai János
Szül.: 2020. 12. 09.
Szülők: Tóth Szabina
Szatai János

Nagy Emma
Szül.: 2020. 12. 22.
Szülők: Kardos Erika
Nagy Balázs

Búcsúzunk tőlük!
Vadász Gyuláné /1929/
Szül.: Ékes Irma
Élt: 90 évet
Nagy Lajosné /1934/
Szül.: Kovács Piroska
Élt: 86 évet
Harasztosi Irén Viola /1953/
Élt: 67 évet
Karácsony József /1932/
Élt: 88 évet
Daróczi Lajosné /1934/
Szül.: Kiss Ilona
Élt: 86 évet
Tollas Imre /1960/
Élt: 61 évet

„A búcsúszó, mit nem
mondtál ki, elmaradt.
Elmentél, de gondolatban
örökké velünk maradsz.”

Horváth László Máté
Szül.: 2021. 01. 20.
Szülők: Rézműves Klaudia
Horváth László

Megemlékezés

MEGEMLÉKEZÉS

KOVÁCS IMRÉNÉ
szül. Ékes Róza (1925-2007)
halálának 13. évfordulójára

B. NAGY SÁNDORNÉ
(1937-2018)

és KOVÁCS IMRE (1948-1993)
halálának 27. évfordulójára.

Megemlékezés
DUDÁS ZSÓFIA (1950-2016)
halálának 5. évfordulójára

Borsós Kornél
Szül.: 2020. 12. 15.
Szülők: Kovács Petra
Borsós Balázs

„Amíg van, aki fogja a kezed,
életed addig nyugodt lehet.
Az otthon, ahol átölel a szeretet
nélkületek ez már soha nem lehet.
Hiányotokat nem pótolja semmi,
Isten hívott benneteket,
el kellett menni.
Fájdalom, szomorúság, bánat,
ezzel kell élni.
Kellenek a családok, akik
oltalmaznak,
kellenek a barátok, akik
mellettetek állnak.
Akik erőt adnak, ha leroskadsz a
nagy teher alatt.”

halálának 3. 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 3 éve szívünkbe,
Nem múlik el soha, itt marad örökre.
Nincs erre gyógyír, a bánat marad
velünk,
El nem múló fájdalommal Örökké
szeretünk.”

Szerető családja

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk: testvérei és
azok családja.
Megemlékezés
DEMETER JÓZSEF (1922-2012)
halálának 9. évfordulójára

HIRDETÉS
A NORCIKA VIRÁG-AJÁNDÉKBOLT megújult
környezetben várja régi és új vásárlóit a Piac téren a
Fekete Borbála u. 3. sz. alatt hétköznap 8-16 óráig,
szombaton 8-12-ig, vasárnap 8-11-ig. Bízunk benne, hogy
az átköltözéssel könnyebben elérhetőek leszünk kedves
vásárlóink számára.

„Virágot viszünk egy néma sírra, /de ezzel Őt már nem
hozhatjuk vissza./ Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,/
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni./ Míg köztünk voltál, mi
nagyon szerettünk,/ hiányzol nekünk, soha nem feledünk.”

Fájó szívvel emlékezünk: fia, menye, unokái és dédunokái.

8

9

