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Szentpéterszeg község közéleti havilapja

A Péterszegi Rozmaring Néptánccsoport

Visszatekintve a múltba, huszonöt évvel ezelőtt lelkes fiatalokból álló néptánccsoport alakult, akik akkoriban a falu utcáin
végig vonulva mutatták be táncukat, így ünnepelve a falu lakóival közösen a szüret végét, valamint hagyományt teremtve ezzel
a szüreti felvonulásoknak, amelyet azóta is őrzünk és ápolunk. Éppen ezért a mostani szüreti felvonulás jubileumi alkalom
volt néptáncosaink életében, és mint mindig, nagy örömmel, lelkesedéssel készültünk a próbák során erre az alkalomra.
/ A teljes cikk a 11. oldalon olvasható az idei szüreti felvonulásról./

TAGTOBORZÁS
Szeretettel várjuk a néptánc iránt fogékony kicsiket, nagyokat egyaránt a Péterszegi Rozmaring Néptánccsoportba!
Jelentkezni lehet Pénzes Lászlónénál, vagy a Faluházban.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat Képviselő – testülete
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat 2022.
évi fordulójához. A pályázatnak a korábbi évekhez hasonlóan
két típusa van. A pályázati kiírás megtekinthető a
szentpeterszeg.hu honlapon, a település hirdetőtábláin és a
www.emet.gov.hu honlapon.
A pályázat beadási határideje: 2021. november 5.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció
szükséges,
melynek
elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

2021. október-november

A képviselő-testület kötelezettséget vállalt keménylombos
tűzifa vásárlásához 1.000 Ft/erdei m3+áfa saját forrás
biztosítására az önkormányzat 2021. évi költségvetésében,
továbbá biztosítja saját forrásból a Szentpéterszegre történő
szállítás költségét. A nyertes önkormányzatok a fővárosi és
megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága által
nyilvántartott erdőgazdálkodóktól vásárolhatják meg a
tüzelőanyagot és a támogatásból vásárolt tűzifát 2022.
február 15-éig oszthatják ki a rászorulók részére.
A kérelem benyújtásának feltételeiről a támogatói döntést, az
önkormányzati rendelet megalkotását és az erdészettel
történő megállapodást követően a lakosságot tájékoztatni
fogjuk!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a lakossági
használt
sütőolaj
gyűjtésére
településünkön
gyűjtőpontokat jelölt ki az önkormányzat a Faluháznál és
az önkormányzat udvarán.
A kihelyezett sárga színű kukába a használt sütőolaj lezárt
PET-palackban vagy zárt befőttes üvegben helyezhető el!

Szentpéterszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
keménylombos tűzifa megvásárlásához támogatási igényt
nyújtott be a helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.

Dr. Vámosi Margit jegyző

A Képviselő-testület kitüntetést adományozott Dr. Görgényi Mártának
A 2021. szeptember 27. napján tartott ülésén Szentpéterszeg Község Képviselő-testülete Marsiné dr. Görgényi Márta
részére több évtizeden át végzett kiemelkedően lelkiismeretes háziorvosi munkájáért és a közéletben hosszú időn át
kifejtett aktív szerepvállalásáért „Szentpéterszegért” Emlékérmet” adományozott, mely az Idősek Napja alkalmából
tartott ünnepségen került átadásra.

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Szentpéterszeg Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program
keretében 1.653.991Ft-ot nyert orvosi eszközök beszerzésére, valamint szintén a Magyar Falu Program
keretében - Kommunális eszköz beszerzése címen Szentpéterszeg 14.990.599Ft támogatásban részesült. Így
lehetőségünk nyílik az új platós autó beszerzésére! Köszönjük Gyopáros Alpár kormánybiztos úrnak és Dr.
Vitányi István országgyűlési képviselőnek a támogatást!

Elektronikai hulladékgyűjtés

A konténerbe helyezhető hulladékfajták:
Minden olyan berendezés, amely elektromos árammal
működik (hűtő, televízió, bojler, porszívó, elektromos konyhai
berendezések, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók,
telefon, rádió, videó berendezések, elektromos kerti gépek,
barkácsgépek, világítási almatúrák, játékkonzolok).
A konténerbe NEM helyezhető el:
Orvostechnikai eszközök, földfém kábel, ipari alu-kábel,
radioaktív berendezések, fénycsövek, autó akkumulátor,
napelem, robbanás veszélyes eszközök.
Kiss Gábor Csaba polgármester

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat az Elektronikai
Hulladékhasznosító Kft-vel (5300 Karcag, József nádor tér
6.) kötött megállapodás szerint elektronikai hulladékgyűjtést
és elszállítást szervez Szentpéterszegen.
Időpont: 2021. 11. 18. – 2021. 11. 21.
Helyszín: volt TSz Iroda udvara
A volt TSZ Iroda udvarán kihelyezésre kerül egy konténer,
ebben kell elhelyezni az elektronikai hulladékot. Amennyiben
a hulladék nagysága nem teszi lehetővé a konténerben való
elhelyezést, úgy a konténer mellé is helyezhető.

2

PÉTERSZEGI KÖRKÉP
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Jön immár az ismerős, szél lábú deres ősz.
Sepreget, kotorász, meg-megáll, lombot ráz.
Lombot ráz, diót ver, krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat, s harapja, kurtítja
a hosszú napokat.
(Kányádi Sándor: Jön az ősz)

2021. október-november

anyagból egyértelmű volt, hogy óvodapedagógusaik nagyon
sok mindent megtesznek azért, hogy az oda járó
gyermekeknek megtanítsák az állatokkal való helyes
bánásmódot,
az
„Állatvédelem
gyerekeknek”
szerkesztőbizottsága és az Állatorvostudományi Egyetem
Állatvédelmi Központ úgy határozott, hogy óvodánk
megkapja az „ÁLLATBARÁT ÓVODA” címet, melyet egy
évig vagyunk jogosultak használni.

Minden évben várakozással kezdjük a nevelési évet.
Izgatottak a gyerekek is, akik a nyári szünet után visszatérnek
az intézményünkbe. Az új óvodások a környezetváltozás és
az anyukájuktól való elszakadás miatt kicsit félve lépnek be
az óvodába. Mégis ezekkel az új kihívásokkal együtt az ősz
szépségeire hívjuk fel a gyerekek figyelmét. Csoportszobáink
már az ősz vidám színeivel, virágaival, terméseivel várja a
kicsiket, nagyokat, kezdődhet az új tanév!
Szeptemberben a legfontosabb feladatunk a beszoktatás,
szocializáció: ismerkedés egymás nevével, jelével, a
csoportszobával, az óvoda épületével, udvarával – sok ölbeli
játékkal, csoportos játékokkal. Nagyobbak lettünk –
változásaink észrevétele (magasság, súly, fényképnézegetés,
életkor).
Megtapasztalják, hogy az időjárás megváltozik: a homok
egyre hidegebb, többet esik az eső, kardigán, kabát, stb. kell
már, reggelente köd van, a levelek elszíneződnek, majd
lehullanak, sokat fúj a szél.

Az „Egy a Természettel Vadászati és Természeti
Világkiállítás” egyik programelemének, a madárodú
kihelyezési programnak az elmúlt nevelési évben óvodánk
adott helyet. Ennek hozadéka, hogy egyik kolleganőnk az
elmúlt napokban meghívást kapott erre a rendezvényre
Budapestre. Rengeteg élménnyel tért haza, és a gyerekeknek
zenés, képes prezentációval szemléltette az ott látottakat.
Mindenki élvezettel figyelte az élménybeszámolót.
Köszönjük szépen!

Az ősz színeit, kincseit felfedezzük a séták alkalmával: itt a
lehetőség, hogy ismerkedjünk a gyümölcsök, zöldségek,
termések tulajdonságaival, nevével, színével, ízével,
gyűjtögetünk, barkácsolunk, kukoricát morzsolunk, diót,
mogyorót törünk, tököt vájunk, leveleket gereblyézünk.
Az állatok és a növények készülődése télre októberben,
novemberben figyelhető meg leginkább: költöző madarak
megfigyelése, beszélgetés, képek nézegetése a téli álmot alvó
erdei állatokról, lassan “eltűnik” a csiga, giliszta, légy…
Léteznek lombhullató és örökzöld fák, érik a csipkebogyó,
galagonya, áfonya, gesztenye.

Az elmúlt időszakban programokban sem volt hiány. Már
hagyománnyá vált, hogy az óvodások is fellépnek a falu
szüreti felvonulásán. Így történt ez az idén is, amikor is
remek napsütésben vonulhattunk fel és adhattuk elő népi
játékunkat.

Pedagógiai programunk alapja a környezeti nevelés, mely
szorosan kapcsolódik a természetvédelemhez. Az óvodánkba
járó gyermekeket már pici koruktól fogva a környezetük
megóvására és szépítésére neveljük. Ennek elismeréseként a
Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda az állatok védelméért
folytatott munkájáért elismerést kapott. Mivel a pályázati

Ugyanezzel a kis táncunkkal köszöntöttük a szépkorúakat az
Idősek napján a Faluházban. A gyerekek nagy élvezettel és
jókedvvel készülnek ezekre a fellépésekre, hiszen a tánc, a
mozgás kiemelt szerepet tölt be a mindennapjainkban.
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Nkt. 45. (2):.A szülő kérelmére a felmentést engedélyező
szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig
óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az
iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést
engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell
meghallgatni, akkor csak szakértő bizottság rendelhető ki…
Ha a szakértő bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva
álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig
óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülő
kérelem benyújtására nincs szükség.
A felmentést engedélyező szerv: az Oktatási Hivatal.
Természtesen, ha valakinek bármilyen kérdése van, vagy
segítségre van szüksége, az bátran forduljon az
óvodapedagógusokhoz, és mindenben segítünk!
Az óvoda járványügyi szabályai továbbra is érvényesek,
fokozottan figyeljünk és vigyázzunk egymásra! A
kapcsolattartás formái: telefon, email, Facebook zárt
csoportjai, és Messenger alkalmazás.
Köszönjük megértésüket! Látogassanak el a folyamatosan
megújuló honlapunkra is: www.szentpeterszegovoda.hu

Örömmel fogadtuk Váradi Sándor felajánlását, aki egy napra
térítésmentesen rendelkezésünkre bocsájtott egy autóbuszt a
Debreceni Állatkertbe. Szép, kiránduló időben ismerkedtünk
az állatokkal, a nagyerdő néhány nevezetességével.
Köszönjük szépen a lehetőséget!

Kolozsváriné Pálfi Ildikó
intézményvezető

Hátizsákos túrát is szerveztünk a nagycsoportosoknak,
amikor is 11 km-t tettünk meg gyalog 3,5 óra alatt. Közben
sokat pihentünk, ettünk, ittunk és nevettünk, jól elfáradtunk.
Igazán jól sikerült ez a napunk is.
Szintén a nagyok ellátogattak Berettyóújfaluba a Bodorka
Népmese Pontba is, ahol „A király kenyere” című élőszavas
mesemondást hallgathatták meg Rácz Anikó mesemondó
előadásában. Utána a „Kis gömböc” dramatikus
meseműhelyben dolgozhatták fel a mese cselekményét.
A kiscsoportosok ellátogattak Márti óvó néni anyukájához,
Marika nénihez, ahol gyönyörű szép festményeiből készített
kiállítást nekünk. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget!
Hatalmas élmény volt számunkra, hogy az otthonában
vendégül látott bennünket, és a megtekinthettük a kiállítást!
Gazdag élménnyel tértünk vissza az óvodánkba!
Végezetül, mivel esetleg több gyermeket is érinthet,
szeretnék egy törvényi hivatkozást megosztani a
tankötelezettséggel kapcsolatban:
2020. január 1-jei hatállyal változásokat vezetett be a
módosított köznevelési törvény azoknak a számára, akik a
tanköteles kor elérését követően különféle okok miatt még egy
évig az óvodában szeretnének maradni. Az eddigiekben a
tanköteles kor elérését követően még egy évig az óvodában
maradhattak azok a gyermekek, akiknek ezt az óvoda
vezetője, a szakértői bizottság vagy az óvoda, iskola, szülő
kezdeményezésére indított iskolaérettségi vizsgálat alapján a
szakértői bizottság ezt indokoltnak találta.
A 2020. január 1-jén hatályba lépő új előírást a köznevelési
törvény tartalmazza az alábbiak szerint:
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Lobog a tábortűz
A 2020/2021-es tanév lezárását követően az Irinyi Károly
Általános Iskola Fekete Borbála Általános iskola tanulói négy
izgalmas és élményekkel teli nyári táborban is részt vehettek.
A Berettyóújfalui tankerület sikeres pályázatának
köszönhetően a Csodaszarvas Program keretében tanulóink
megismerkedhettek Zalakaros és környékének gyönyörű
tájaival. A gyerekek színes és változatos programjai lehetővé
tették, hogy mindenki megtalálja szívéhez közel álló
tevékenységet. A kirándulás kedvelői élvezhették a Balatonra
nyíló kilátást a badacsonylábdihegyi gyalogtúra jutalmaként,
majd a víz szerelmesei a Balatonpart szabadstrandján
pihenhették ki a hosszú kirándulást. Nem szenvedtek hiányt
azok sem, akik a tudomány területén érzik otthon magukat, a
Bakony-Balaton Geopark, valamint a Tapolcai Tavasbarlang
tárlatvezetője gondoskodott szórakozásukról. A hat napig
tartó táborból a gyerekek nem csak szuper nyári emlékekkel,
de izgalmas új ismeretekkel térhettek haza, melyben
Keresztesi Anikó csoportvezető és Szabóné Kovács Ida
kísérőtanár támogatták a tanulókat.

A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása
pályázatának köszönhetően a Biharkeresztesen és környékén
működő intézmények tanulói egy nagyszerű hetet tölthettek
el Szilvásváradon. Hatodikos diákjaink a Szalajka-völgy
meghódítása után olyan nagyszerű programokon vehettek
részt, mint aranymosás, archeopark, ezen felül rengeteg
vidám közösségépítő játékban is kipróbálhatták magukat. A
gyerekek ezalatt az egy hét alatt nem csak remekül
szórakoztak, de rengeteg új ismeretet is szerezhettek. Ebben
osztályfőnökük, és egyben kísérőtanáruk, Mercs Györgyné
támogatta őket.

Iskolánk tanulóinak nem csak a helyi, de a Zánkán
megszervezett Erzsébet-táborba is elutazhattak Keresztesi
Anikó csoportvezető és Szabó Andrea Kitti kísérőtanár
kíséretében. A zánkai Erzsébet-tábor programok sokaságát
sorakoztatta fel a tanulók részére, valamint vidám támogatást
nyújtottak a pedagógusok munkáját segítő TESÓK
(Együttélést Segítő Operatív munkatársak) is, akik erőn felül
igyekeztek teljesíteni a gyerekek minden kívánságát. A tábor
során a diákok megismerkedhettek a virtuális valóság
világával, a lányok hódolhattak a jazzbalett szeretetének, míg
a fiúkat artisták és légtornászok vezették be a cirkuszi
előadások rejtelmeibe. A programok sokaságát végül a
Balaton partján pihenhették ki.
Köszönjük a Berettyóújfalui Tankerületnek, a Bihari
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának és a
kísérő pedagógusoknak, hogy felejthetetlen élményt
szereztek iskolánk tanulóinak.
Fekete Borbála Általános Iskola
pedagógusai

Szintén a Berettyóújfalui tankerület által, az idén is
megrendezésre került az Erzsébet-tábor a Fekete Borbála
Általános Iskolában, melyen az alsó tagozatos gyerekek
vettek részt. A tábor tematikája David Attenborough és
munkássága, az állatok köré került felépítésre, ezzel
kapcsolatos játékokat és feladatokat biztosítottunk a gyerekek
számára. A tanulók megismerkedhettek számtalan új állattal,
azok életmódjával és élőhelyével. Megrendezésre került egy
helyi felfedező túra is, mely során a gyerekek
fotóstehetségükről is tanúbizonyságot tehettek. A témahét
megkoronázásaként
Kissné
Balogh
Krisztina és Vadászné
Farkas Éva tanárnők,
valamint
Mándokiné
Varga
Zsuzsanna
fejlesztőpedagógus
elvitték a tanulókat a
Debreceni Állat- és
Növénykertbe,
mely
látogatás
során
találkozhattak azokkal
az
állatokkal,
amelyeket eddig csak
elméletben fedeztek fel
a faluszéli vadonban.
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Gyöngytábor
2021. július 19-től 23-ig ismét lehetőségünk volt megrendezni a
Gyöngytábort a Faluházban. Papp Irén Katalin debreceni pedagógus már
évek óta oktatja a gyöngyözés rejtelmeire a gyerekeket, mindig vannak
rendszeresen visszajáró tanulók. Nagyon szorgalmasak voltak a gyerekek,
az egy hét alatt sok-sok karkötő, nyaklánc, kisállat és gyöngyszövés készült
el. A tábor zárásaként mindenki büszkén mutatta meg a munkáit.

A Tájház felmérése

A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékével kötött megállapodást Szentpéterszeg Község Önkormányzata. Egy lelkes fiatal
csapat érkezett augusztus közepén a településre a szentpéterszegi származású Vadász Márton vezetésével, hogy első körben a
Tájházban található tárgyi emlékeket leltározzák. Bízunk benne, hogy munkájukkal a település helyi tárgyi és szellemi
értéktára tovább fog bővülni és lehetőségünk nyílik egy helytörténeti múzeum kialakítására és a tájház rendbetételére.

Hazai tájakon – Dr. Kiss Kálmán kiállítása
2021. szeptember 02-án hatalmas érdeklődés kíséretében
"Hazai tájakon" címmel nyílt kiállítás Dr. Kiss Kálmán
festményeiből a Faluházban. A kiállítást Dr. Szénási György
nyitotta meg, aki meleg szavakkal mutatta be barátja
pályájának indulását, kötődését Marosvásárhelyhez. A
megnyitón
közreműködött
Herczegfalvi
Zoltán
berettyóújfalui hegedűművész - pedagógus.

Dr. Kiss Kálmán Berettyóújfaluban élő tüdőgyógyász
főorvos, aki nem mellesleg képzőművészeti tanulmányokat is
folytatott már fiatal kora óta, s mint elmondta, „mindig is
festett”. A Marosvásárhelyről származó alkotó 32
olajfestményét hozta el a Faluházba, melyek hűen tükrözik
főorvos úr kötödését mind szülőhelyéhez, mind az Alföldhöz.
A kiállítás szeptember 20-áig volt látható a Faluházban.
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Szeptember 9-én „Az internet veszélyei” címmel a
felsőtagozatos diákok vehettek részt Győrffy-Kiss József
kriminál-pszichológiai szaktanácsadó, terrorizmuskutató és
Dugonics András irodalmi díjas író előadásán. A gyerekek
számára mindennapos a közösségi oldalak használata, de
keveset tudnak arról, hogyan lehet mindezt biztonságosan
megtenni. Nagyon hasznos információkkal lehettünk
gazdagabbak ezen az előadáson.

Szeptember 7-én Juhász Katalin előadóművész járt
nálunk, aki interaktív előadásával elbűvölte a gyerekeket.
Bábozás, furulya, ének és tánc – a művésznő a saját
megzenésített verseit adta elő, melyet az óvodások nagy
örömmel fogadtak, s egy-kettőre táncra is perdültek.

Igazi színházi élmény
Szeptember 15-én a Faluházban, a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat szervezésében „A hajdú hagyományok
nyomában” projekt keretében az "Éless-Szín" művészeinek
köszönhetően Márai Sándor: A kassai polgárok című
művének kamaraszínházi előadását láthattuk Oszter Sándor
főszereplésével. Az előadás előtt köszöntőt mondott Bulcsu
László, a Megyei Közgyűlés alelnöke.
A főbb szerepekben Oszter Sándor mellett láthattuk Nyertes
Zsuzsát, Kertész Pétert, Várkonyi Andrást. Köszönjük a társulat
minden tagjának a színvonalas előadást, valamint a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzatnak a támogatást.
/Lapzártakor kaptuk a megdöbbentő hírt Oszter Sándor
haláláról. Nyugodjon békében!/
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Idősek Napja
Idősek Napját ünnepeltük október
1-jén a Faluházban. Kiss Gábor
Csaba polgármester úr köszöntője
után
Dr.
Vitányi
István
országgyűlési
képviselő
úr
mondta el ünnepi beszédét.
Ezután köszöntöttük az 50., 55. és
60. házassági évfordulójukat
ünneplőket. Mivel 2020-ban
elmaradt az ünnepség, ezért bepótolni való is volt bőven. Így
volt, akit már 51. és 56. házassági évfordulója alkalmából
köszönthettünk.
50+1. házassági évfordulójához gratuláltunk Nagy
Zsigmondnak és feleségének Oláh Rózának. 50+1. házassági
évfordulójához gratuláltunk Balla Lajosnak és feleségének
Szurmán Emmának. 50+1. házassági évfordulójához
gratuláltunk Harasztosi Sándornak és feleségének Harasztosi
Margitnak. 55+1. házassági évfordulójához gratuláltunk
Szabó Sándornak és feleségének Váncsa Zsuzsának.
55. házassági évfordulója alkalmából köszöntöttük Harasztosi
Sándort és feleségét Mazsu Irmát, valamint 60. házassági
évfordulójuk alkalmából köszöntöttük Tornyi Sándort és
feleségét Vékony Rózát.
A jó Isten tartsa meg őket együtt még sokáig!

köszöntöttük Turzó Zsigmondnét, 91. születésnapja
alkalmából Olajos Gézánét és Kun Lászlónét, valamint 90.
születésnapja alkalmából köszöntöttük Gál Józsefnét és
Szabó Lászlót. Isten éltesse őket sokáig!
A
képviselő-testület
a kitüntető Szentpéterszegért
érdemérmet
adományozta
községünk
nyugdíjas
doktornőjének, Dr. Görgényi Mártának, több évtizedes
lelkiismeretes
szakmai
és
közösségi
munkájának
elismeréseként. A díjat ezen az ünnepségen adta át
polgármester úr a doktornőnek, melyhez szívből gratulálunk!
Az ünnepség Tóth József tiszteletes úr igehirdetésével
folytatódott. Az ünnepség második részében a szórakozásé
volt a főszerep. Ünnepi műsort adtak a Mesevilág Óvoda
nagycsoportosai, majd Kossuth Gergő előadóművész "Nem
csak a húszéveseké a világ" c. zenés műsora következett. A
programot ebéd és tombolahúzás zárta, majd hazafelé
mindenki az önkormányzat ajándékcsomagjával távozhatott.
Köszönjük segítőinknek a munkáját: Seprenyi Antalné,
Zalányi Ibolya, Pap Ildikó, Nagy Zoltánné, Drimba
Sándorné, Tóthné Domján Ágnes, Balázsi Enikő, Kincses
Béláné, Pénzes Lászlóné, Mesics Zita, Pákozdi Lászlóné,
Puskár Csabáné, Erdős Józsefné, Nagy Sándor, Horváth
László, Kiss Imre. Köszönjük az óvoda konyha dolgozóinak a
finom süteményt, valamint Nagy Irma képviselőasszony és
Harasztosiné Bedő Katalin támogatását.
/szerk./

Az Idősek Világnapja alkalmából köszöntöttük a 90+ éves
lakosainkat is. Szerencsére jócskán van ilyen lakója
Szentpéterszegnek.
96.
születésnapja
alkalmából
köszöntöttük Balogh Albertet, 94. születésnapja alkalmából
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Nyárbúcsúztató Falunap
A járványhelyzet miatt a 2020-as évben szinte alig
lehetett közösségi programokat rendezni, így már mindenki
nagyon várta, hogy ki lehessen mozdulni, hogy legyen egy
olyan rendezvény, ahol lehet szórakozni.
Szeptember 4-én sikerült
megtartani a Nyárbúcsúztató
Falunapot, melyre a Baráti
Kör nyert pályázati támogatást
és
a
megvalósításban
közreműködött
az
önkormányzat is egy pályázati
támogatásnak köszönhetően.
A rendezvényt Dr. Vitányi
István országgyűlési képviselő
úr és Kiss Gábor polgármester
úr nyitotta meg.
A helyi értékek bemutatása volt a központban, így került
sor főzőversenyre, kézműves termékek bemutatójára és
kóstolójára, a kistérség kulturális csoportjainak műsorára. A
gyerekek számára népi körhinta és játszópark állt
rendelkezésre ugrálóvárakkal, bohóc hajtogatott lufit és
szórakoztatta a lurkókat a színpadon, a családok számára
játékos családi vetélkedőt szervezünk, valamint Paraszt
Olimpiát, 11-es rúgó versenyt. A főzőversenyt Jäger Istvánné
mesterszakács vezetésével zsűriztük, aki pedig a finom ebéd
után meg szerette volna méretni a vércukor szintjét, az
megtehette a dr. Stan Szimóna háziorvos standjánál.
A délutáni színpadi műsorban fellépett az Aranyeső
Népdalkör, a Peszterce Néptánccsoport Berettyóújfaluból, a

Hagyományőrző Népzenei Együttes Gáborjánból, a
Berettyóparti Nyugdíjasok Népdalköre és a Péterszegi
Rozmaring Néptánccsoport. Sztárvendégként az új Fiesta és
Sós Fecó lépett fel a délután folyamán, dalaikra táncra is
perdült a közönség. A nap befejezéseként DJ Villás
szórakoztatta a közönséget.
A Sportpályára lelátogató közönség sem maradt éhen,
minden péterszegi lakost megvendégeltünk egy tányér
babgulyással. Nagy örömünkre testvértelepülésünk tagjai is
képviseltették magukat, örömmel köszöntöttük a hosszú
távollét után a szentjobbi és kémeri vendégeket, akik
bekapcsolódtak a főzőversenybe és a közösségi versenyekbe
is.
Köszönjük szépen a Baráti Kör tagoknak, az
önkormányzat dolgozóinak a munkáját, valamint a
Szentpéterszeg Községi Önkormányzat, a Művelődési Intézet
és a K-L Elektró támogatását.
A rendezvény a VP6-19.2.1.-11-4-17. kódszámú, BiharSárrét Vidékfejlesztési Egyesület - Helyi értékek bemutatása
című felhívására benyújtott Szentpéterszegiek Baráti Körének
Egyesülete 1940504946 iratazonosító számú Szentpéterszegi
értékek bemutatása projektje keretében valósult meg.
Szabó Gyuláné
Baráti Kör elnök
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Vöröskeresztes hírek
Szeretettel köszöntöm az újság
olvasóit.
A
vírushelyzetre
való
tekintettel a helyi vöröskereszt életében
lassan ismét eltelik egy mozgalmas év.
Taglétszámunk 190 fő (ők azok, akik
befizették a 2021. évre esedékes
tagdíjat).
Az idén két alkalommal szerveztünk
véradást. A véradók száma csökkent.
Sajnos több régi véradó kiesik, mert
beteg, vagy olyan gyógyszert szed,
hogy amellett nem
adhat vért. Van,
akinek a munkája
miatt
nincs
lehetősége vért adni.
A szervezés mellett
fontos feladatunk a
véradás
népszerűsítése,
új
véradók
beszervezése, főleg a
fiatalabb
korosztályból.
–
Több
millióan
vannak a világon,
akik vért adnak, sőt
rendszeresen teszik
ezt. Emberek milliói
köszönhetik
nekik
életüket. Tudta, hogy egyetlen véradó,
egyszeri
alkalommal
adott
vérmennyisége akár három ember életét
is megmentheti? A következő évben is
szeretettel várjuk új és régi véradóinkat
(a véradásnak NEM feltétele a
védettségi igazolvány).
2021. július 31-én autóbuszos
kirándulást
szerveztünk
a
Dunakanyarba, Esztergomba. A Pilis
hegyvidékén
keresztül
érkeztünk
Dobogókőre a Nagy kilátóhoz. A
Dobogókői Kilátó igazán népszerű a
turisták körében, hiszen csaknem 700
méter magasból lehet megcsodálni a
180 fokos panorámát. Ez a látnivaló
egy nagyon rövid séta után tárult elénk.
Utunkat a Pilis kanyargós útjain
folytattuk Pilisszentlélekre, hogy a saját
szemünkkel nézhessük meg a „Mi kis
falunk”
című
népszerű
TV
filmsorozatból ismert kultikus helyét a

„Teca kocsmáját”. A falun végig
sétálva sokaknak ismerősek voltak a
filmből az utcák, a házak, végül a
kocsma is. Teca kocsmája nemcsak
Pajkaszegen, hanem Pilisszentlélekén is
nagyon fontos épület, ami a valóságban
is kocsmaként működik, így nemcsak
megnéztük és egy kis időre átvettük a
hely hangulatát, szerepét, hanem
fogyasztottunk
is
valami
helyi
finomságot.

Innen
utunk
Esztergom
Kertvárosában
egy
hangulatos
étterembe vezetett, ahol már vártak
bennünket
a
finom
ebéddel.
Kirándulásunk másik fő úti célja
Esztergom volt, ahol városnéző
kisvonattal tekintettük meg a város
nevezetességeit. Szép nyári idő volt,
mindenki élvezte a vonatozást. A
székesegyházban
a
tárlatvezető
részletes előadást tartott nekünk a
Bazilika történetéről, amit érdeklődve
hallgattunk
végig.
A
Bazilika
megtekintése után szabadprogram
következett - séta a Duna parton.
Délután
sétahajózás
a
Dunán,
Dömsödtől Visegrádig, utána a helyi
cukrászdában vendégeskedtünk, majd a
késő esti órákban érkeztünk haza.
A nyár folyamán konzerv adomány
érkezett a településre a Vöröskereszt
Területi Szervezetétől, amelyből nem
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csak a vöröskereszt tagok, hanem a
lakosság is részesült. Több alkalommal
szerveztük meg az osztást. A helyi
Mesevilág Óvoda részére ebben az
évben 2 alkalommal MILKA csokit és
plüss figurákat ajándékoztunk, egy
alkalommal pedig a TESCO adományát
adtuk át (farsangi kellékek, nyaklánc,
karkötő, hajgumi, hajcsat stb), aminek a
gyermekek nagyon örültek.
A Fekete Borbála Általános Iskola
részt
vesz
a
Vöröskereszt
„Lányból
Nővé”
programjában,
ami
2021. október 5-től
2022. májusáig tart. A
tanulók egy oktató
kisfilm levetítése után
egészségügyi
csomagot kapnak. A
lányoknak a tanév
során
bármikor
lehetőségük van ezzel
kapcsolatos igényeiket
jelezni tanáraik felé.
Szeretném
megköszönni
a
Berettyóújfalu
Területi Szervezetnek,
hogy
minden
évben
támogatja
településünket, a Polgármesteri Hivatal
támogatását
(konzerv
szállítás,
véradóhelyszín biztosítása, kitüntetett
véradók megbecsülése). A helyi
Vöröskereszt önkénteseinek Aranyiné
Mészáros Irén, Aranyi Anita, Drimba
Sándorné, Kincses Béláné, Nagy
Sándor, Nagy Zoltánné, Pénzes
Lászlóné és Seprenyi Antalné munkáját,
akik beszedték a tagdíjat és eljuttatták a
tagkártyát, Vadászné Balogh Máriának
a Faluház vezetőjének, hogy segített a
kirándulás
megszervezésében
és
lebonyolításában, valamint Aranyi
Anitának a konzervosztásnál végzett
munkáját.
Mindenkinek Jó Egészséget, Boldog
Ünnepeket Kívánok!
Balogh Gyuláné
Szentpéterszeg Vöröskereszt elnök
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Jubileumi hangulatú szüreti felvonulás - 2021. szeptember 25.
A szőlő szüretelése nemcsak munka, több annál, ünnepi
alkalom ma is sok helyen az országban, melynek velejárója a
hagyományok őrzése, a szüreti felvonulás, a táncmulatság és
a vidámság. Így van ez községünkben is immár több évtizede.
Erre az alkalomra néptánccsoportunk kalocsai táncokkal és a
kismarjai csárdással készült. Izgatottan vártuk, hogy
elérkezzen szeptember utolsó hétvégéje és megtarthassuk a
hagyományos szüreti felvonulásunkat, amely igazán
jubileumi hangulatban telt el.
A hagyományok őrzőit még az aranyló őszi idő is
kegyeibe fogadta, gyönyörű napsütéses időben indultunk
délután két órakor a Faluházból a szüreti felvonulás első
állomására. A néptáncosok díszmenetében elől vonultak az
óvodások, mögöttük a „kicsi Rozmaringosok”, őket követték
az asszonycsoport tagjai.
A falubeliek már vártak bennünket, mi pedig örömmel és
jókedvvel mutattuk be táncainkat. Elsőként a kisrozmaring
lépett fel a kismarjai csárdással, majd a kisóvodások tündéri
népviseletbe felöltözve adták elő műsorukat, amely nagy
tetszést aratott a nézők körében, örömkönnyeket csalva a
szülők, nagyszülők szemébe.

Ezt követően Tóth Bence kismarjai verbunkot mutatott
be, Szabó Ágota kalocsai dalokat énekelt, majd az
asszonycsoport tagjai nagyon szép kalocsai viseletben
kalocsai táncokat mutattak be.
A fergeteges kalocsai zene és a kalocsai mars lépések
tapsra szólították a közönséget. A kismarjai csárdás zenéjére
össztánc következett, a táncosok táncba hívták a lakosokat,
megtáncoltattuk a falu apraját – nagyját, jókedvre derítve
ezzel mindenkit. Ez a jubileumi szüreti felvonulásunk is
örömteli hangulatban, jókedvűen, vidáman telt.
Köszönjük a falu lakosainak, hogy együtt ünnepeltek
velünk, és sok-sok tapssal jutalmazták felkészülésünket!
A táncok betanításáért köszönetünk Markovics
Sándornak, aki 2007 óta néptánccsoportunk koreográfusa.
Köszönettel
tartozunk
Polgármester
úrnak,
az
Önkormányzatnak, a Faluház vezetőjének, a Segítőknek:
Nagy Sándornak és Nagy Sándornénak, Pap Ildikónak, Nagy
Julikának, Nagy Zoltánnénak, Kincses Bélánénak, valamint a
polgárőröknek: Kun Lajosnak, Bachsitz Györgynek és.
Kerezsi Ferencnek! Köszönjük munkájukat!
Harasztosiné Kéri Edit csoportvezető

Arany minősítés

Fellépés Kismarjában és Gáborjánban

Nagy örömünkre a kiscsoportunk
táncosa, Tóth Bence az V. Berettyó
Gyermek Szóló Néptáncversenyen
ARANY minősítést szerzett szeptember
26-án. Felkészítője Markovics Sándor.
Gratulálunk és további sok sikert
kívánunk!

Szeptember 18-án több tánccsoport, közel 130 táncos, köztük
a Péterszegi Rozmaring is, közösen adták elő a kismarjai
csárdást Kismarján a templom előtt. Az eseményt az M1
televízió is közvetítette.
Október 9-én pedig a Gáborjáni Őszi mulatság keretében
lépett fel nagy sikerrel a tánccsoportunk.
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Október
16-án
sikerült
megvalósítani ifjabb S. Nagy Lajos
ötletét, hogy a szentpéterszegi szüret
és a régi péterszegi szüretek
valamilyen
formában
felelevenedjenek, s egy videófilmen
megörökítsük a többi helytörténeti
videókhoz hasonlóan (disznótor,
kender
feldolgozás,
aratás).
Szerencsére idősebb S. Nagy Lajos
bácsi udvarán annyi mennyiségű szőlő termett, hogy egy kisebb

2021. október-november

hadseregre volt szükség a leszüreteléséhez. Településünk néhány
idős lakója és gyerekek is csatlakoztak a szüretelőkhöz. Az
idősek meséltek, a fiatalok új élményekkel gazdagodtak. Az
elkészült videófelvételt pedig örömmel fogjuk közreadni.
Köszönöm az idősebb és az ifjabb S. Nagy Lajosnak, hogy a
tervezésben és a megvalósításban is részt vettek.
A régi szüreteket felelevenítő szépkorú csapatnak, (S. Nagy
Lajos, Szabó Zsigmond, Farkas Imre, Szabó Sándor, Szabó
Zsigmondné, Farkas Imréné, Szabó Jenőné, Szepesi Jenőné,
Vadász Sándorné) pedig külön köszönjük a történeteket.
Kiss Gábor

Takaros Porta
A Szentpéterszegiek Baráti Körének Egyesülete 2004 óta
értékeli a település portáit a Takaros Porta faluszépítő
mozgalomban. Tavasztól őszig figyelik az utcaképet, a lakások
környezetét és ősszel javaslatot tesznek a kategóriák győzteseire.
Az oklevelet és a mozgalom plakettjét (melyet Magyar Zita
kerámiaművész készít el kezdetektől fogva) október elején
kapták meg az idei díjazottak. Gratulálunk mindenkinek és
további jó egészséget kívánunk!

Legszebben virágosított porta: Komádi Zoltánné Kossuth u.
Legszebben parkosított porta: Nagy Szilárd és felesége, Klapka
Összhatásában legszebben érvényesülő porta: Nagy László és
felesége, Dózsa u.
Különdíj: Bördős Sándor és felesége, Köztársaság u.
Különdíj: Miklós Imréné Dózsa u.
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Akire büszkék vagyunk
Ebben a rovatban már több olyan személyt bemutattunk, akik a futballozás területén értek el jelentős sikereket. Mostani
riportalanyunk Kovács László, aki nagyon szép sikerrel focizik Németországban. A nyáron egy tartományi újságban egész
oldalas cikk foglalkozott a szentpéterszegi fiatalemberrel, aki ott is büszkén vallott hazai gyökereiről. Az internet segítségével
készült az alábbi beszélgetés.
- Kedves Laci! Mesélj nekünk arról,
hogyan kerültél egy német újság
lapjaira?
Kovács Laci: - A német újság, a
“Märkische Allgemeine Zeitung”
készített velem riportot. (Tartományi
újság, mint pld. a Hajdú-Bihari
Napló).
Az
újság
sportrovat
szerkesztője keresett meg, mivel
tudomása
volt
arról,
hogy
Magyarországról származom és itt kint focizok. Az apropója
a megkeresésnek a nyári Európa Bajnokság volt, amikor is
Németország Magyarország ellen játszott a csoportkörben
fontos mérkőzést a továbbjutásért. A mérkőzés előtt kíváncsi
volt a véleményemre, mit gondolok a csapatról, a
szurkolókról, kik mondhatók jó labdarúgónak a magyar
csapatból, illetve, hogy mi a tippem, mi lesz a mérkőzés
végeredménye, milyen játékot várok a magyar csapattól.
Aztán érdekelte, hogy honnan származom, pontosan
Magyarországon belül, mióta élek és focizok itt kint, illetve
otthon mióta futballozok, milyen osztályban játszottam.
Kérdezte, hogy mivel foglalkoztam otthon, illetve mivel
foglalkozom itt kint. Érdekelte még, hogy eddig itt kint
melyik csapatban játszottam, játszom és milyen
eredményeket értem el.

- Hogyan kerültél német futball csapatba és most milyen
pozícióban játszol?

- Mesélj akkor nekünk is, hogyan is kezdődött a futball
pályafutásod?

Kovács Laci: - Két éve megkeresett a magasabb osztálybeli
Werderaner FC, ahol jelenleg is focizok. Ez kb. NB3-as
szintnek felel meg otthon. Sajnos már én sem leszek
fiatalabb, 33 éves vagyok, próbáltam kihozni a legtöbbet
mindig a fociból, a sportból, amit mióta az eszemet tudom,
azaz óvodás korom óta űzök. A foci ugyan csak egy sport, de
azt gondolom rengeteget köszönhetek neki az életben,
valamint a szüleimnek, akik mindig támogattak, segítettek.
Azt gondolom egy pár évet még játszom, viszont a jövő a
fiataloké. Sok barátra találtam itt, sok embert megismertem,
kedves, barátságos volt mindenki velem, befogadtak.

Kovács Laci: - Támadó középpályás pozícióban játszom. Az
első csapatom a FSV Eintracht Glindow, ahol 4 nagyon
sikeres évet értünk el. A csapathoz úgy kerültem, hogy
Németországba való érkezésünk után pár héttel
kerékpároztam, hogy megismerjem a környéket és megláttam
a focipályát, épp focimeccs volt. Természetesen azonnal
megtetszett, már csak a csapat logója is, ami piros fehér zöld
színekből áll. Ez egy vasárnapi napon volt, majd hazaérve
gyorsan megnéztem interneten, hogy van-e honlapja a
csapatnak, kikerestem mikor van edzés. Mivel sajnos nem
beszéltem még a nyelvet ennek ellenére vettem a bátorságot
és a következő pénteki nap elmentem, pár szóból megértetve
magam az edzővel, s már edzhettem a csapattal. Azonnal
mindenki kedvesen fogadott és így sikerült bekerülnöm a
csapatba. Ebben az esztendőben összevetve a magyar foci
erőviszonyait a németéhez megyei kupagyőztesek lettünk,
amit az én gólommal nyertünk meg 1-0-ra. Ezt követően még
egyszer sikerült osztályozó döntő meccsen egy osztállyal
fentebb kerülnünk szintén az én gólommal. Egy év múlva azt
a bajnokságot is megnyertük, ami kb. megyei 1. osztálynak
felel meg otthon.
- Jelenleg hol játszol?

Kovács Laci: - Magyarországon anno a Blondy Fc-ben,
illetve a BUSE-ban (Berettyóújfalu) nevelkedtem, majd
játszottam az újonnan megalakult szentpéterszegi felnőtt
csapatban. Biharkeresztesen, valamint Kismarján is
játszottam. Osztályszinten játszottam gyerek-serdülő (kb. 10
éves) koromtól a Blondy FC-ben, ifi csapat tagjaként NB2ben a BUSE-val, ott 3. helyezést értünk el Kecskemét és
Szolnok mögött. A BUSE NB3-megye 1-es szint felnőtt
csapatában Magyar megyei kupagyőztes címet nyertünk,
Biharkeresztessel megye 2-ben bajnoki címet.

- Milyen terveid vannak a jövőben?
Kovács Laci: - Jövőbeli tervem gyerekekkel foglalkozni,
gyerekeket edzeni.

- És most hol élsz?
Kovács Laci: - Németországban Brandenburg tartományban
élek feleségemmel és kislányommal, Berlintől kb. 60 km-re.
Potsdam városa mellett, Werder (Havel) kis városában
lakunk már 6 éve, 2015 július 1-óta.

- Sok sikert kívánok a terveidhez, kívánom, hogy minden az
elképzeléseid szerint alakuljon!
Vadászné Balogh Mária

Tisztelt Szentpéterszegiek!

Kiadja Szentpéterszeg Község Önkormányzata
Főszerkesztő: Vadászné Balogh Mária
Készült Civis Nyomda 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

A megnövekedett lakossági igény miatt úgy döntött az
önkormányzat, hogy az „Ócskatemető”-nél kialakított
zöldhulladék lerakót újra megnyitjuk. Arra kérjük a tisztelt
lakosságot, hogy CSAK faágakat hordjanak a területre, amit
az önkormányzat dolgozói ágaprító segítségével később össze
tudnak aprítani.
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Anyakönyvi hírek
Köszöntjük őket!

Búcsúzunk tőlük!
Gazsó Sándorné /1929/
Szül.: Nagy Erzsébet
Élt: 92 évet
Dr. Árvai-Szepesi Judit /1965/
Szül.: Szepesi Judit
Élt: 56 évet
Balogh Gyula /1953/
Élt: 68 évet

Kun Milán
Szül.: 2021. 07.31.
Szülők: Szabó Andrea
Kun Szabolcs

Weitert Nara
Szül.: 2021.07.28
Szülők: Szabó Bettina
Weitert Péter

Góz János
Szül.: 2021. 08.01.
Szülők: Szökőcs Enikő
Góz János

Kovács Benett Bence
Szül.: 2021. 08.19.
Szülők:Szodrai Fruzsina
Kovács Bence

Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 19-én
Mészáros Imre /1954-2007/
halálának 14. évfordulójára.
„Azt mondják, az idő gyógyít,
hogy feledni is lehet.
A mosolyok és könnyek
mégis most is kínozzák szívemet.”

Bánatos felesége és családja
MEGEMLÉKEZÉS
B. Nagy Sándor (1933-2014)
halálának 7. 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.”
Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS
id. Mos Imre (1941-2011. okt. 25.)
halálának 10. évfordulóján.
„Egy csendes este valaki elment
ki szeretett, s kit szerettem.
Búcsúzott és elment, örökre itt hagyott,
utána csak fájdalom maradt.
Láttam Őt boldogan nevetni, hallottam szavait,
amit csak ember szépen mondhatott.
De elment, s a szívem megfagyott,
Valaki meghalt, ki szeretett és szerettem,
S magával vitte az egész életem.
Számomra csak a könny és a fájdalom maradt,
Míg élek nem feledlek, nyugodjál Békében.”

Örökké gyászoló feleséged
A szentpeterszeghazhoz@gmail.com e-mail címen lehet
jelezni a patikának a szállítás napján délelőtt 10 óráig, ha
szükség van még valamire, illetve a patika telefonszámán:
+36-30/841-2991
A házhoz szállítás a faluba hétfőn, szerdán, ill. pénteken fog
történni!
Hétfő: 15:30
Szerda: 15:30 Péntek: 15:30
A házhoz szállítást az orvosi rendelőtől indítjuk és ekkor
ürítjük a postaládát is, így az aznapi kéréseket a következő
ütemezett időpontban teljesítjük!

Tisztelt Lakosság!
Örömmel értesítem a szentpéterszegi lakosságot, hogy 2021.
október 25-től a Szent Márton Patika (4100 Berettyóújfalu,
Szentmárton tér 4.) megkezdi az igény szerinti
GYÓGYSZER KISZÁLLÍTÁST.
Az igénylés menete:
1. A KÍVÁNT GYÓGYSZEREKET ELŐSZÖR A
HÁZIORVOSSAL KELL FELÍRATNI A FELHŐBE.
2. A gyógyszerlistát ezután a rendelőintézetben kihelyezett
PATIKAI POSTALÁDÁBA kell bedobni.
3. Az igénylőlapon kérjük az alábbi adatokat tüntessék fel:
Az igénylő neve, lakcíme (szállítási cím), TAJ szám,
elérhetőség, telefonszám.
4. Gyógyszerek esetén a gyógyszerek neve, kiszerelése, hány
mg-os, darabszám.
5. Egyéb termékek (teák, vitaminok, recept nélkül kapható
gyógyszerek stb.) kérésénél: a termék pontos neve,
kiszerelése (hány szemes), kért mennyiség.
6. Gyógyászati segédeszközöknél pl.: pelenka pontos
megnevezése, mennyisége, receptek leadása.

Tisztelettel: Dr. Borsos Gizella
Szent Márton Patika vezető gyógyszerésze

Köszöntő
„Az együtt töltött percekből legyenek órák,
majd napok és az örökkévalóság tartson addig,
amíg velünk vagytok.”

Demeter Mihály – Dudás Irma
1973. szeptember 29.
Boldog 48. házassági évfordulót kívánnak
gyermekeid, vejeid és unokáid.
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