Péterszegi
Körkép

2021. XX. évf. 3-4. sz.

Szentpéterszeg község közéleti havilapja

A VP6-19.2.1.-11-3-17 kódszámú, Közösségi terek fejlesztése pályázati felhívásra benyújtott „Kondipark
kialakítás Szentpéterszegen” című projekt keretében megvalósult a fitnesz eszközök beszerzése, telepítése. A
műszaki átadás – átvétel 2021. május 31-én megtörtént, s utána a fiatalok nagy örömmel vették birtokba az új
Kondiparkot.
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Tájékoztatás
Tájékoztatom az ebtartókat, hogy 2021. január 7. napjától az állattartási szabályok megszegéséért kiszabható büntetés
összege jelentősen megemelkedett.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
tv. valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26). Korm. rendelet
szabályai alapján a kutyatartás főbb szabályai a következők:

4./Aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatok
védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági
határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget,
magatartásának súlyához, ismétlődéséhez és különösen az
állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó
mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

1./A törvény rendelkezései alapján az állattartó gondoskodni
köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről,
szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
Tilos a kistestű ebet 10 m2 -nél, közepes testű ebet 15 m2 -nél,
nagytestű ebet 20 m2 -nél kisebb területen tartósan, a kistestű
ebet 4 m-nél, a közepes testű ebet 6 m-nél, a nagytestű ebet 8
m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve tartani.

A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók
módjára behajtandó köztartozás. Az állatvédelmi bírság
összege igen magas lehet, az állatvédelmi törvény 2021.
január 7. napjától a korábbi 15.000 Ft helyett 75.000 Ftban határozza meg az állatvédelmi bírság alapösszegét. A
bírság összegét a különféle cselekmények esetére előírt
szorzószám alapján kell megállapítani.
(Így például ha valaki az állat szökésének megakadályozásáról
nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, egyéb körülmény
hiányában 6-szoros szorzószámot kell alkalmazni, így a
bírság mértéke 6 x 75.000 Ft = 450.000 Ft lesz a korábbi 6 x
15.000 Ft = 90.000 Ft helyett.)

2./Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell,
hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne
veszélyeztethessen. Belterület közterületén – kivéve az ebek
futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni.
Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb
irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
3./A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni
védőoltást a kutyának beadatni, valamint az ebet
transzponderrel megjelöltetni.

A fentiek alapján kérek mindenkit, hogy a békés együttélés
érdekében az állattartás szabályait tartsa be.
Kiss Gábor Csaba
polgármester

2021. június 9-ével megkezdte nyugdíjas éveit
Harasztosi Lajosné Kati néni.
31 év az Óvoda konyhán elismerésre méltó dolog.
Gratulálunk és hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánunk!

Július 13-án felszerelésre
kerültek az új térfigyelő
kamerák
(4db).
A
kamerákat pályázati úton
szereztük be, összesen
600.000 Ft- értékben. Az új
kamerák a már meglévő
rendszerre csatlakoznak rá,
így folyamatosan élő
képben, akár visszajátszva
is
ellenőrizhetőek
a
felvételek. A kamerák már
többször
bizonyítottak
településünkön.
Gyorshajtók, tolvajok és
rongálók is akadtak már
horogra a rendszernek köszönhetően.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hencidai Közös
Önkormányzati Hivatal Szentéterszegi Kirendeltségének
2021. évi munkarendjében
2021. augusztus 2. napjától augusztus 13. napjáig terjedő
időszakban
IGAZGATÁSI SZÜNET lesz.
Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatalban az
ügyfélfogadás szünetel, a Hivatal ügyeletet tart.
Halaszthatatlan ügyben (kizárólag születés, ill. haláleset
anyakönyvezése) munkaidőben 08.00 és 16.00 óra között a 0630/ 377-16-18-as telefonszám hívható.
Dr. Vámosi Margit jegyző
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A közmunkaprogram keretében május 4-én egy kultivátor
kapával lettünk gazdagabbak. Folyamatosan fejlesztjük a
mezőgazdasági műszaki parkunkat, hisz a nagyobb hozam
nagyobb nyereség.

Országfásítási program
Az Országfásítási programban településenként 30 db sorfát,
összesen 24 ezer sorfát igényelhetnek a 10 ezer fő alatti települések.
Ezzel Magyarország legnagyobb belterületi fásítási programja
valósulhat meg. Az igénylések 2021 júniusában indultak, az
ültetések pedig 2021 őszén és 2022 tavaszán valósulnak meg. 19
fafajból választhatnak az érdeklődők, a minisztérium most is teljes
ültetési csomagot biztosít, amely a nagyméretű földlabdás sorfa
mellett annak tárolását, nevelését, szállítását, és az ültetéshez
szükséges eszközöket is tartalmazza.
Településünk sikeresen pályázott a programban, így a következő fafajtákat kapjuk: amerikai hárs (5db), platán (5db), kocsányos
tölgy (5db), magas kőris (5db), keskenylevelű kőris (5db), közönséges nyír (5db). Az ültetésre valószínűleg 2020 tavaszán kerül
sor.

Tájékoztatás

Köszönet nyilvánítás

A temetőben elhelyezésre került egy nagyméretű szemetes
konténer. Ezzel egyidőben a korábbi szemetesek megszűnnek.
Arra kérem a temető látogatókat, hogy mind a zöld-, mind a
kommunális hulladékot az új szeméttarolóba tegyék, amit
ezentúl szemét szállítási napokon, vagyis minden kedden
üríteni fognak.

Nagyné Cucin Anita felajánlásából megszépült a piactér egy
kis szeglete a Norcika virágüzlet előtt. Az egész falu nevében
köszönöm ezt a szép gesztust. Arra kérek mindenkit, hogy
őrizzük és vigyázzuk, hogy még sokáig örülhessünk neki.
Kiss Gábor
polgármester

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a lakosságot, hogy a lakcím szerint egyedül élő 75 éven felüli lakosok az önkormányzatnál igényelhetik az
ingatlanuk előtti közterület ingyenes fűnyírását. Az igénylést az önkormányzatnál kell jelezni. Tel.: 06-54/416 910
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• A nagycsoportosok életében fontos pillanat érkezett el
június 04-én, amikor az óvodától vettek búcsút. A
Napraforgó csoportból 11 gyerek ballagott ünnepélyes
keretek között. A ballagási ünnepségen a gyermekek egy
Galgamácsai gyermeklakodalmast adtak elő, majd versekkel
búcsúztak az óvodától, óvó néniktől, dajka néniktől.
Kívánunk nekik az iskolai életre is jó egészséget, sok örömet,
kitartást és mindenekelőtt JÓ TANULÁST!!!

A tavasz a jó idővel együtt a tevékenységek sokaságát hozta
az óvoda életébe. Az újra nyitást követően több megkezdett
projektünket sikeresen tudtuk megvalósítani.
• Tovább folytattuk az udvarunk szépítését. Végre elkészült
a fedett teraszunk, amely lehetőségek sokaságát hordozza
magában.

• Meg kell még
említenünk
egyik
büszkeségünket,
Szilágyi Blankát, aki a
Gördülő
Játszóház
BKV
Zrt.
Rajzpályázatán
„Közönségdíj”
kategóriában
1.
helyezést
ért
el.
Gratulálunk a szép
sikerhez!
• Nagy örömünkre óvodánk
az „Állatvédelem
gyerekeknek”
által
kiírt
pályázaton
elnyerte
az
Állatbarát óvoda címet. Az
óvoda 2022. június 3-ig
jogosult a logó és a cím
használatára.

• A tavasz során virágok ültetésére, tavaszi udvartakarításra
és virágpalánták ültetésére került sor. A nagycsoportnak saját
kis aroma kertje díszíti az óvoda udvarát, melyeket maguk a
kis kertészek gondoznak a kialakított magaságyásban.
Megismerkedtek az elültetett gyógy- és fűszernövények
jótékony hatásával. Fűszernaplóban vezettük a tevékenységek
sokaságát, a recepteket, a fejlesztő játékokat, a szülőkkel való
közös programot.

• Az NTP-OTKP-20-0046 azonosító pályázatunk két
elmaradt programelemét is sikerült bepótolni. A
tehetségműhelyek ellátogathattak a Bodorka Népmese Pontba
Berettyóújfaluba, ahol megtekinthettük a Vojtina Bábszínház
ideiglenes kiállítását, és meghallgatunk egy történetet élő
szavas mesemondásban.

• Májusban a csoportok az anyák napi daloktól, versektől
zengtek. Nagy izgalommal készült mindenki az édesanyja
köszöntésére. Sajnos csak online formában valósulhatott meg
ez a rendezvény, de a kis ajándékkal mindenki személyesen
köszönthette fel az édesanyját.
• Idén sem maradhatott el a gyermeknap, hiszen ez a nap
az, amikor minden a gyerekekről szól, és minden
megengedett.
Bohóckodással,
versenyzéssel,
palacsintázással, arcfestéssel, fagyizással és megannyi
érdekességgel tettük feledhetetlenné ezeket a perceket.

• Ugyancsak a pályázat része volt egy egésznapos
kirándulás a Poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumba. A
létesítmény modern, interaktív eszközökkel mutatja be a tó
gazdag élővilágát. A felszálló madarat formáló központi
épület négy szinten várja a látogatókat állandó és időszaki
kiállításaival, 3D-s mozijával, játszószobájával és kilátó
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tornyával. Legnépszerűbb látnivalója Közép-Európa
legnagyobb édesvizű akváriumrendszere. A gyerekeknek
hatalmas élmény volt, még most is sokat beszélgetünk róla a
mindennapokban.

Arra kérnénk a kedves szülőket, hogy augusztus utolsó két
hetében csak azok hozzák óvodába gyerekeiket, ahol mindkét
szülő dolgozik. Ez idő alatt történik meg az óvoda nyári
nagytakarítása, felkészülés a következő tanévre.

Az idei évben az óvoda nyitva tartásában változás történt,
egész nyáron végig nyitva tartunk. A gyerekek a nyári
időszakban is tartalmas, gyermekközpontú nevelésben
részesülnek.

Munkánkat szeptember elejétől megújult erővel végezzük.
Kívánok minden munkatársamnak jó munkát és egészséget az
új nevelési évben is!
Kolozsváriné Pálfi Ildikó
intézményvezető

Iskolai hírek
2021 tavasza igazán eseménydús időszak volt a
szentpéterszegi Fekete Borbála Általános Iskolában. Mind az
tantermen kívüli digitális oktatás időszaka, mind a jelenléti
oktatás hetei bővelkedtek feladatokban és programokban.
❖
Március
a
témahetek hónapja volt
az idei tanévben, hiszen
két témahét is ebben a
hónapban valósult meg
az általános iskolákban.
Március 1-5. között
zajlott
a
pénzügyi
tudatosság hete, azaz a
PÉNZ 7, melyen alsós és
felsős
tanulóink
is
egyaránt részt vettek. Az
egyheti program első napján ráhangolódással ismerkedtek a
témával a tanulók, majd a hét további részében az életkori
sajátosságoknak megfelelő feladatokat végeztek el: puzzle-t
raktak ki, játékos feladatlapokat oldottak meg, Gazdálkodj
okosan! társasjáték segítségével ismerkedtek a pénzzel és a
szabálykövetés fontosságával az alsós tanulók. A felsősök
matematika órákon családi költségvetést készítettek,
osztályfőnöki órákon tájékoztatást kaptak az adathalászat
veszélyeiről, történelem órán pedig szóba került a pénzbeliség
kialakulása, a magyar fizetőeszközök története.

vetélkedőt, melynek állomásai egy-egy tanteremben
valósultak meg. Totó kitöltésével, puzzle kirakásával,
kézműves tevékenységgel, és végül egy oktató mesefilm és
egy Power Point prezentáció megtekintésével hívtuk fel a
figyelmet a természeti környezetünk védelmére.
❖ A környezeti nevelés iskolánkban kiemelt jelentőséggel
bír. Az Iskolakert beindítása pontosan azért indult útjára,
hogy visszavezessük a gyerekeket a természethez, annak
szeretetéhez, kialakítsuk bennük a felelősségvállalást a jövő
érdekében. Tavasz lévén elkezdtük a kerti munkát az alsós
tanulókkal. Veteményezés és gyomtalanítás közben lehetőség

❖ Március 22.-26. között zajlott le a Digitális témahét, mely
az idei esztendőben online valósult meg. A kollégák leginkább
a tanulást támogató online felületek használatára hívták fel a
tanulók figyelmét, online elvégezhető feladatokat adtak ki házi
feladatnak, a felsősök prezentációkat készítettek egy-egy
témában. Maradandó produktumként egy iskolaújság került
elkészítésre, mely sok online tartalmat hordozott. Elérhető az
alábbi linken:
https://drive.google.com/file/d/1WTE9QW0NMgBJWCrRY2
nwmG0yGnpHpCw8/view?fbclid=IwAR0gcbDMiQ2qUAxB
2GBhMx-FSZ2hee0v5bwUiELkj5EhddKvcqwMbWJ0UXM
❖ Április 22-én emlékeztünk meg a Föld napjáról. Tettük
ezt játékos formában egy akadályverseny keretében, melyet az
alsós osztályok tanulói készséggel teljesítettek. A szabadban
lebonyolított „kincskereső” feladatban tavaszi növényeket,
állatokat fedeztek fel a gyerekek. Majd ügyelve az
egészségügyi előírásokra, öt fős csapatokban folytatták a
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nyílt a növények megfigyelésére, vagy éppen a számolás
gyakorlására, hiszen a magokat az első osztályosok feladata
volt hármasával kiszámolni. A gyerekek szívesen
tevékenykednek a szabad levegőn, szeretnek segédkezni a
fizikai munkavégzésben, és büszkék az elvégzett munkájukra.

2021.július

A tanév végét a tanévzáró és a
ballagási ünnepség jelenti. A
2020-2021-es tanévben 16
nyolcadik osztályos tanuló
búcsúzott a szentpéterszegi
Fekete Borbála Általános
Iskolától, hogy szeptembertől
már egy középiskola padjában
ülve
kezdhesse
meg
tanulmányait.
Szívből
gratulálunk
a
ballagó
nyolcadikosoknak, és további
tanulmányaikhoz sok sikert
kívánunk!
Ballagó diákjaink: Ajtai Beatrix, Ajtai László Junior, Ajtai
Tibor Róbert, Barczi Szabrina Klaudia, Burzuk Sándor, Kiss
Benjámin, László Róbert, Lerner Erika Katalin, Nagy Emília,
Nagy Richárd, Pap Alexandra Maria, Rézműves Zsolt, Szabó
Zsófia Beatrix, Tyukodi Norbert Vadász Viktor Vince, Zsiga
Viktória.
„Ma kicsengettek negyven tanéved munkájából.
Ma utolsó alkalommal léptél ki a tanórádról.
Eljött az idő, menned kell, s Te mosolyogsz és érzed,
Elvégezted mindazt, amit a sorsod elvárt tőled.

☺
❖ Tanulmányi versenyek tekintetében is eredményes volt az
elmúlt időszak. Külön színfoltja a versenyeinknek az MDSZ
által meghirdetett GAME TIME elnevezésű verseny, melyet
az elmaradt diákolimpiai fordulók pótlására hívtak életre.
Online kihívásokat kell a tanulóknak teljesíteniük, melyeket
videó formájában feltöltenek, s melyekért pontokat gyűjtenek.
Több olyan tanulónk is van, aki sikerrel teljesíti az
akadályokat, és kiderült, hogy tehetséges egy-egy sportágban.
(Foci, pingpong, kézilabda). A verseny április 16-án lezárult,
2 tanuló országos szinten kiemelkedő eredménnyel zárt, de az
indulókat dicséret illeti, hiszen mindenki nagy lendülettel és
szorgalommal vágott be a néha lehetetlennek tűnő feladatokba.
❖ Kiemelném a versenyek közül a Biharkeresztesi Bocskai
István Általános Iskola versenyeit, melyek mindig
igazodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz, és a mi
tanulóközösségünk számára mindig érdekes és izgalmas
versenyzést kínálnak. Nem volt ez máshogy az idei tanévben
sem. Üdítő új vetélkedőjük a Nőként a világért iskolánkban
nagy sikert aratott, és ugyancsak váratlan meglepetéssel
szolgált a Szülőföldem „Biharország” honismereti vetélkedő
is, mely az idei évben
rendhagyó
módon
online
került
lebonyolításra, ugyanis
iskolánk csapata a
felsős korcsoportban az
I. helyezést szerezte
meg.
Felkészítő
pedagógusok:
Mercs
Györgyné és Kissné
Balogh Krisztina.

Gyerekek sokaságát nevelted és tanítottad.
Gondjaikat megértetted, tanácsaid gyógyítottak.
Neved mára fogalom, tanárnő aranybetűkkel.
Mert ki közeledbe kerülhet, az többé nem feled el.”
Nemcsak
diákoktól
vettünk búcsút a tanév
végén, hanem kedves
kollégáinktól is, akik
elérve a 40 év munkában
töltött
idő
végét,
megkezdték
jól
megérdemelt
pihenésüket. Két kiváló
pedagógus köszönt el,
akik
a
péterszegi
gyerekek
generációit
tanították a hosszú évek során. Állva a pedagógus pálya
kihívásait mindig képesek voltak megújulni, lépést tartani,
példát mutatni a fiatalabbak számára. Ezúton köszönjük
Gazsóné Cser Irma és Veress Sándorné áldozatos munkáját, és
kívánunk egészségben eltöltött boldog nyugdíjas éveket!

Nagy sikerrel szerepeltünk a rajzversenyeken is, hiszen a Hang
éve – 2020 nemzetközi rajzpályázaton Gyöngyösi Robertó 2/e
osztályos
tanuló
Arany
minősítésben részesült.
A
SULI-GURU
levelezős
tanulmányi versenyen Tóth Réka
Hanna magyar nyelvből, Lakatos
Rikárdó
Kevin
pedig
matematikából ért el I. helyezést.
Felkészítő pedagógus: Vadászné
Farkas Éva tanárnéni volt, aki
tehetséggondozó
munkája
jutalmaként Tankerületi oklevelet
vehetett
át
a
tanévzáró
ünnepségen.
A tanév utolsó napjain gyermeknapi vetélkedőt és
diákönkormányzati napot szerveztünk a tanulók legnagyobb
örömére. A játékos feladatokat nagy örömmel teljesítették a
gyerekek.
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A nyarat két táborral köszöntöttük. Június 21-én indultak
útnak tanulóink a Csodaszarvas program keretében
Zalakarosra Keresztesi Anikó tanárnéni vezetésével, és
töltöttek el 5 felejthetetlen napot együtt.

2021.július

Ezúton szeretnék köszönetet mondani két helyi lakosnak, akik
lehetőségeikhez mérten segítik iskolánkat. Köszönjük Kovács
Imre képviselő úr támogatását, illetve köszönjük Ékes Gyula
vállalkozónak, hogy tanyáján vendégül látta tanulóinkat és
gondoskodott kalandos utazásunkról. Nagy élmény volt! ☺

Itthon pedig június 28. és július 2. között 28 fő tanuló
kalandozott a helyi napközi Erzsébet-táborban Vadászné
Farkas Éva, Mándokiné Varga Zsuzsa és Kissné Balogh
Krisztina vezetésével.

Kissné Balogh Krisztina
Tagintézmény vezető

Faluház és Könyvtár hírek
Tánccsoportunk életéből
próbák. Május 31-étől június 4-ig intenzív nyári felkészülést
tartott a csoport, minden nap próbáltak, gyakorolták a
koreográfiákat. Annál is inkább, mert június 26-ára
Debrecenbe kaptak meghívást a XXII. Tűztánc fesztiválra. Az
intenzív egyhetes felkészülést táncház zárta, melyre a
lakosságot is meghívták. A zenét a Húzós Banda szolgáltatta,
a táncokat Markovics Sándor, az együttes
koreográfusa tanította. A programot a
Csoóri Sándor Alap és a Baráti Kör
támogatta, melyet ezúton is köszönünk.
Már most sok helyre hívják a csoportot,
és bízunk abban is, hogy szeptember 25én a Szüreti felvonulást is meg tudjuk
tartani.
A Péterszegi Rozmaring Néptánccsoport június 4-én tartotta
az idei év első táncházát a Faluházban. A koronavírus járvány
miatt az első félévben nem volt alkalom a közös próbákra, a
találkozókra, így az első adandó alkalommal újra kezdődtek a

Pénzes Lászlóné
csoportvezető
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Kulturális kirándulás Lakitelekre
A Nemzeti Művelődési Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériumának
támogatásával színházi előadások látogatására biztosított lehetőséget.
Szentpéterszegről 12 fő vett részt a kiránduláson, melyre június 16-án került sor,
csapatunk csatlakozott a váncsodi csoporthoz, így közös busszal utaztunk
Lakitelekre. Délelőtt 10 órától színvonalas előadást láthattunk a Békéscsabai
Jókai Színház színészei előadásában, majd ebéd után a Hungarikum Liget
területét tekintettük meg csoportos vezetés keretében. A program
befejezéseképpen a 2020 tavaszán átadott új Székházat mutatták be. Köszönjük
szépen a Művelődési Intézet munkatársainak a lehetőséget.
Vadászné Balogh Mária
Faluház vezető

Civil hírek
A mindennapi kenyerünk
„A fermentált élelmiszerek
jótékony
hatása
a
mikrobiomra”
címmel
tartott előadást június 12-én
a Faluházban Dr. Borsos
Gizella szakgyógyszerész, a
Szent Márton Patika vezető
gyógyszerésze.
A
Szentpéterszegiek
Baráti
Körének
Egyesülete
meghívására
érkezett
hozzánk és előadásában
kitért arra, hogy mit tehetünk egészségünk érdekében, hogyan
változtassunk a táplálkozási szokásainkon. A rendezvény előtt

egy nappal a Baráti Kör tagjai gyógyszerésznő és segítőtársa,
Tikász Ildikó vezetésével kovászos kenyeret gyúrtak be,
melyet aztán másnap a kemencében megsütöttek, valamint
kenyérlángost is készítettek a vendégeknek.
A program második részében Dr. Szilágyi Miklós úr ismertette
egészségmegőrző programját, mely sokak érdeklődését
felkeltette. Az előadás után megkóstolták vendégeink a
kenyérlángost és a kisült kenyereket, ill. megtekintették a
kovászos kenyér munkafázisait.
Ezúton is köszönjük a Baráti Kör tagjainak és Vadász
Sándornak a segítségét!
Szabó Gyuláné
Baráti Kör elnök
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Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A Magyar Tűzoltó Szövetség 2021. május 28-án Lakitelken tartotta meg a tavaly a
járványhelyzet miatt elmaradt elismerés átadó rendezvényét.
Ezen a rendezvényen Kiss Imre, a Szentpéterszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke is
emléklapot és plakettet vehetett át „A tűzvédelem érdekében huzamos időn át nyújtott
kiemelkedő helytállásáért”.
Az ünnepségre egybegyülteket Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke köszöntötte.
Gratulálunk a kitüntetéshez, és további munkájához jó egészséget kívánunk Kiss Imrének!
/szerk./

Sikeres pályázat a Magyar Falu Programban
A Szentpéterszegi Sport Club sikeresen pályázott a Magyar Falu Program Falus Civil Alap pályázatában.
A pályázatban 5.000.000Ft-ot nyertek, melyet kisbusz vásárlására fordítanak.
Köszönjük Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő hathatós segítségét.

Egyházi hírek
Konfirmálás
Nagy örömmel mondjuk el, hogy gyülekezetünkben ebben az
évben 4 gyermek tett konfirmációi fogadalmat. Az elmúlt
évben nem volt konfirmáció.
A felkészülést nehezítette, hogy a személyes találkozás egy
ideig nem volt engedélyezve. A gyerekek szorgalmasan
készültek, végül sikeres vizsgát tettek a gyülekezet és a
családtagok előtt május 23-án pünkösd ünnepén.
Az ünnepi alkalom igehirdetéssel kezdődött, majd a gyerekek
válaszoltak a feltett kérdésekre. Ezt követően úrvacsorát vettek
először a gyülekezet közösségében a megjelentekkel együtt.
Isten iránti hálával köszönjük meg a gyerekeknek, hogy
csatlakoztak gyülekezetünkhöz ezen a szép napon.
Konfirmálók névsora: Balogh Csenge, Berek Zsombor, Nagy
Zoltán, Vadász Viktor Vince.
Vadász Sándor
gondnok

Közérdekű hírek
Falugazdász tájékoztató
Szentpéterszegi ügyfélfogadási időpontok:
•
•
•
•
•

Zajácz-Helmeczi Flóra
Falugazdász

augusztus 4.(szerda): 13:00 órától
szeptember 1.(szerda): 13:00 órától
szeptember 29.(szerda): 13:00 órától
október 27.(szerda): 13:00 órától
november 24.(szerda): 13:00 órától

Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
Berettyóújfalui Körzet
4032 Debrecen, Tessedik. S. utca 1.
+36-70/400 9344
wwww.nak.hu
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Anyakönyvi hírek
Köszöntjük őket!

Búcsúzunk tőlük!
Puskár József Csaba /1968/
Élt 52 évet
Balogh Lajos /1934/
Élt 87 évet
Erdei István //1938/
Élt 82 évet
Erdei Istvánné /1943/
Szül.: Rácz Róza
Élt: 78 évet

Rácz Péter János
Szül.: 2021. 02.18.
Rácz István
Szabó Renáta

Bárdos Szofia
Szül.: 2021. 04.13.
Bárdos Norbert
Nagy Viktória

Szémán Bella
Szül.: 2021. 04.30.
Szémán Norbert
Vadász Márta

Demeter Józsefné /1927/
Szül.: Szabó Borbála
Élt 93 évet
Garabuczi Gréta
Szül.: 2021.05.10
Garabuczi Botond
Bodnár Enikő

Bedő Sándor /1946/
Élet 74 évet

Fájó szívvel emlékezünk
SIMON LÁSZLÓ
(1945-2019. március 23.)
halálának 2. évfordulójára
„Csendesen alszik, megpihent végleg,
Angyalok bölcsője ringatja már.
Nem jöhet vissza, hiába hívjuk,
Emléke szívünkben otthont talál.”

Felesége, gyermekei és azok családja.

Fájó szívvel emlékezünk
özv. Nagy Lajosné
szül.: Szepesi Irén
/1921. július 27 – 2019.április 6./
halálának 2. évfordulójára.
„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Temető csendje ad neki nyugalmat.
Szívünk fájdalma örökre megmarad.”

Szerető családja
"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 3. évfordulóján
Turzó Lajosné
szül. Katona Irénre (1949-2018).
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik őrzik emlékét.
Szerető férje és családja’
"Fájó szívvel emlékezünk
Vadász Gyula
/1930-2016/
halálának 5. évfordulójára.
"Egész életeden át dolgozva éltél,
bánatot ránk hagyva csendesen elmentél.
Örök álom zárta le szemed,
megpihenni tért két dolgos kezed."

Szerető családod

Fájó szívvel emlékezünk
Szabó József
/1937-1991/
30. évfordulójára július 3-án
„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Temető csendje ad neki nyugalmat.
Szívünk fájdalma örökre megmarad.”

Szerető családja
„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Temető csendje ad neki nyugalmat.
Szívünk fájdalma örökre megmarad.”

Megemlékezés
Makula Kálmán
/1950-2016/
halálának 5.
évfordulójára 07. 12-én.
Fájó szívvel emlékezik
rá bánatos felesége és szerető
gyermekei, unokái és a kis dédik.
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Márkus Bianka
Szül.: 2021.06.28.
Márkus Tamás Csaba
Gyarmati Klaudia Barbara
Fájó szívvel emlékezünk
Nagy Károlyné
szül.: Szabó Gabriella
/1958-2019/
halálának 2. évfordulójára 06. 17-én.
„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
S nyugodalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
De emléked ragyog, mint a fényes
csillag.”

Szerettei
Fájó szívvel emlékezünk
Szabó Vincéné
szül.: Szilágyi Sarolta
/1940-1981/
halálának 40. évfordulójára.
„Egy könnycsepp a szemünkben érted él,
Egy gyertya az asztalon érted ég.
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is
halad.”

Szerető családja
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Szentpéterszeg
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