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Szentpéterszeg község közéleti havilapja

Faültetés az Országfásítási Program keretében

A fotón balról jobbra:
Dr. Matolcsi Lajos, Kiss Gábor Csaba polgármester, Szepesi László, Dr. S. Nagy László, Kiss Imre
2022. április 14-én az Országfásítási Programban kapott 30 db fa ültetésére került sor, mely eseményre
Szentpéterszegről elszármazott vendégeket is hívott az önkormányzat. A Kossuth utcán, a volt TSZ iroda
előtt egy platánfasor kialakításával növelték a belterület zöldfelületét.
/cikkünk a köv. oldalon folytatódik/
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A Településfásítási Programot az Országfásítási Program
részeként 2020-ban hirdette meg az Agrárminisztérium,
amelynek célja a vidéki települések zöldítése és környezeti
állapotának javítása.
Önkormányzatunk 30 db fát ültethetett el, ezek között van
kocsányos tölgy, platán, kőrisfélék és nyírfa is. A faültetésre
meghívott vendégünk volt Dr. Matolcsi Lajos, a Megyei
Közgyűlés volt alelnöke, c. egyetemi docens (84 éves),
valamint Dr. S. Nagy László (92 éves) Kaán Károly-díjas
erdőmérnök, a volt Környezetvédelmi és Területfejlesztési
Minisztérium nyugalmazott főmunkatársa, a Közép-Dunavölgyi
Környezetvédelmi
és
Vízügyi
Igazgatóság
nyugalmazott igazgató-helyettese is, aki nemrégiben kapta
meg Dr. Nagy István agrárminisztertől az Életfa
Emlékplakett Arany fokozatát a környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőségek megszervezésének és
munkájának irányításáért, életútja elismeréseként.
Mindketten a Szentpéterszegről elszármazott első generációs
értelmiségiek sorát gyarapítják, akik még most is aktívan
tevékenykednek.
Kiss Gábor
polgármester

Országgyűlési választások eredménye Szentpéterszegen
Országos listás eredmény:

Szavazásra jogosult: 900 fő
Megjelent: 565 fő (63,55%)

Egyéni választókerületi eredmény:
1. Dr. Vitányi István (Fidesz-KDNP): 285 (51,63%)
2. Mezei József (Független): 128 (23,19%)
3. Szántai László (DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD):
115 (20,83%)
4. Somi Lajos (Mi Hazánk): 19 (3,44%)
5. Kóti László (Munkáspárt, ISZOMM): 2 (0,36%)
6. Zelenák András (MEMO): 2 (0,36%)
7. Farkas Antal (Normális Párt): 1 (0,18%)

1. Fidesz-KDNP: 365 (65,65%)
2. DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZPLMP-PÁRBESZÉD: 136 (24,46%)
3. Mi Hazánk: 29 (5,22%)
4. MKKP: 16 (2,88%)
5. Normális Párt: 6 (1,8%)
7. MEMO: 4 (0,72%)

Pályázati sikerek
Szentpéterszeg – Tépe külterületi út

Temető kerítés

A Vidékfejlesztési Program keretén belül Szentpéterszeg
Községi Önkormányzat sikeresen pályázott 275.884.376 Ft.
támogatásra.

A Magyar Falu Program keretében
5.995.000Ft-ot nyert településünk a
temető bekerítésére. Sokunk régi álma
válik ezzel valóra.

A támogatási összegből a Szentpéterszeg – Tépe külterületi
út első szakasza fog megújulni, hogy még egy lépéssel
közelebb legyünk ahhoz a régi vágyunkhoz, hogy a két
települést összekötő út teljes egészében aszfaltozott legyen.

A Köztársaság utca egy részének felújítása

Köszönjük Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő
segítségét és támogatását!

Április végén megtörtént
a
Köztársaság
utca
legrosszabb állapotban
lévő részének felújítása.

Megújul a 4812es (Berettyóújfalu – Pocsaj) út
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz
keretében mintegy 8 és fél milliárd forint jut a 4 és 5
számjegyű utak megyei fejlesztéseire!
A 4812 Berettyóújfalu – Pocsaj összekötő út a felüljárótól
Hencida tábláig lesz felújítva.
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Adománygyűjtés

Köszönet a védőnőnek

Az orosz–ukrajnai háború miatt menekülni kényszerült
emberek megsegítésére február 28-án mind Szentpéterszeg
Község
Önkormányzata,
mind
a
Szentpéterszegi
Egyházközség felhívást tett közé adománygyűjtésre. Ezúton
is megköszönjük a sok-sok önzetlen felajánlást. Az
adományokat márc. 4-én a Gáborjáni Egyházközség
adományaival együtt Nt. Tóth József lelkipásztorunkkal,
valamint Tóthné Gara Márta alpolgármester asszonnyal
közösen elvittük Biharkeresztesre az ott fogadott 70 menekült

Január
végén,
utolsó
munkanapján búcsúztunk
Venczel
Erzsébet
védőnőtől, aki 36 évet
töltött
településünkön
rengeteg fiatal édesanyának
segítséget
nyújtva.
Szomorúan
vettük
tudomásul, hogy ezentúl
szülőfalujában
Nagykerekiben
szeretné
folytatni hivatását, de mindannyian megértjük, hogy az
otthon hívó szava mindig erős. Kedves Erzsike, köszönjük,
hogy 36 évet életedből Szentpéterszegnek és a
szentpéterszegieknek szenteltél. További munkádhoz sok
sikert és erőt kívánunk!
Kiss Gábor
polgármester
Az új védőnő Keresztúri Brigitta, aki minden nap 8.0016.00 óráig érhető el a védőnői rendelőben.
Tel.: 06-30/013-7282
E-mail: vedono.szentpeterszeg@gmail.com
Várandós gondozás és tanácsadás:
Kedd: 9.00-12.00 óráig
Csecsemő és gyermektanácsadás:
Szerda: 9.00-12 óráig

számára, majd ezt követően még egy alkalommal
szállítottunk további adományokat a menekültek számára.
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A Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda hírei
„ HESS INNEN TE HIDEG TÉL,
MASKARÁNKTÓL IJEDJÉL,
BÁNATUNKAT ŰZZE TAVASZ,
KI NEM MULAT AZ EGY MALAC!!!”

Minden évben nagy izgalommal készülünk a farsangra. Idén a tavalyi évhez hasonlóan farsangi hetet tartottunk a gyerekek
nagy-nagy örömére. A gyerekek nagyon élvezték ezeket a napokat, hiszen egy kicsit eltértünk a megszokott napirendünktől.
Kötetlenebb, szabadabb, az átlagostól nyüzsgőbb és hangosabb hetet tudhattunk magunk után.
A farsangi héten minden nap egy-egy érdekes fantázianévvel ellátott tevékenységeket végezhettek a gyerekek:
„Maskarások, Bolondok….” – Induljon a karnevál!
„Farsangi fánk, pufóka….” – Kuktálkodás, sütés-főzés!
„Ez a kezem, ez, ez, ez….”- Kreatív barkácsolás!
„Tárul Miki mókatára….” – Ügyességi játékok!
„Legyen ez egy őrült karnevál….” – Dínom-dánom!

Természetesen a tombola sem maradhatott el! Köszönjük a szülőknek, hogy a tombolatárgyak felajánlásával és a sorsjegyek
megvásárlásával támogatták óvodánkat!
Óvodapedagógusként rendkívül
folyamatos szakmai fejlődést.

fontosnak

tartjuk

a

kortársi közösségben” volt. Nagy Anna gyermekpszichológus
és Láposi Terka a Debreceni Vojtina Bábszínház Művészeti
vezetője előadásának meghallgatása által közelebb kerültünk
a szakmánkban jelenlévő problémák megoldásához.

➢ MÁST AKAROK! címmel március 5-én szombaton
óvodánk
adott
helyet
óvodapedagógusoknak,
gyógypedagógusoknak, kisgyermek nevelőknek és dajka
néniknek, ahol a Béres Mária által kifejlesztett, a BMM –
Béres
Mária
Montesszori
pedagógiai
módszerrel
ismerkedhettünk meg. A 8 órás akkreditált továbbképzésen,
Marcsi rengeteg gyakorlati segítséget nyújtott számunkra
ahhoz, hogy módszerével minden gyermekhez megtaláljuk a
megfelelő utat. Segítséget nyújtott az 1-7 éves korú
gyermekek
mindennapjainak
problémamentesebb
megvalósításához. Remek hangulatban, kötetlenül, nagyon
hamar elszaladt az idő, közben számtalan jól hasznosítható
útmutatást kaptunk a munkánkhoz.

Március 26-án a nagycsoportos gyerekekkel felléptünk a
Hurka-és Kolbásztöltő Fesztiválon, amelyre népi táncfüzérrel
készültünk.

➢ Március 22-én Szakmai Műhelylátogatást tettünk a
berettyóújfalui Bodorka Népmesepontba. A műhely témája az
„Erőszak és agresszió megnyilvánulása kisgyermekkorban, a
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➢ Ebben az évben is folytatjuk az „Esélyt a bihari
gyerekeknek” – Mit ültetsz a kiskertedbe? Bihari Aroma
Ovi programsorozatunkat. Téli hónapokban a tavaly nevelt
gyógy,- és fűszernövények felhasználásával készítettünk
gyógyteákat, süteményeket, salátákat. Tavasszal újra
indulnak a kerti munkák. Ültetés, palántázás, gondozás.

2022. január-május

az általunk felajánlott játékokat. Hisszük, hogy ez a látogatás
nem az első, és egyben nem is az utolsó volt, hiszen egyre
több olyan pályázat jelenik meg, amelyekben fontos
hangsúlyt kap a határon túli kapcsolatok ápolása.
Óvodánk nyári zárásának időpontja:
2022. július 11 – augusztus 08.

➢ Nagy öröm számunkra, hogy sikeres látogatást
tehettünk a romániai testvértelepülésünk, Kémer óvodájába,
ahol rengeteg újdonság tárult a szemünk elé. Jó érzés volt
látni, ahogyan a gyerekek csillogó szemekkel bontogatták ki

Balogh Anikó
óvodapedagógus

Iskolai hírek
A szentpéterszegi Fekete Borbála Általános Iskolában a
2021/2022-es tanév idén is nagyszerű programok
reményében kezdődtek el. Régi barátok vidám kacajával
teltek meg újra a folyosók, új első osztályos tanulóink
kíváncsian figyelték idősebb társaikat.

az Eltáncolt cipellőket. Ugyanitt a másodikos diákjaink a
Bambi című előadást izgulhatták végig.
Szinte észre se vettük, de beköszöntött a karácsonyi
időszak, valamint a várva várt vendégek: a Télapó és a
Jézuska. Tanítványaink nagy lelkesedéssel vetették bele
magukat a téli örömökbe. Ha az időjárás engedte, hóembert
és hóangyalkát készítettek, vagy éppen hócsatáztak az
udvaron. Ha az időjárási viszonyok nem engedték ki a
gyerekeket, bent készítették a karácsonyi dekorációkat, hogy
a Télapó jókedvűen, teli zsákkal érkezzen az iskolánkba.
A karácsonyi meglepetés a tantestület számára sem
maradt el. Köszönjük szépen Kovács Imre és Szabó László
képviselő urak nagylelkű pénzbeli felajánlását, melyet
intézményünk eszközfejlesztésére használtunk fel. Hálásak
vagyunk még a Szivárvány az esőben Alapítványnak is, akik
tanulóinkat örvendeztették meg hatalmas mennyiségű
édesség felajánlásával.

A tanév mozgalmasan indult, a szeptemberi újrakezdést a
programokkal telített október követte.
Tanulóink az állatok világnapján játékos vetélkedők
és gyakorlatok során sok-sok új állattal ismerkedhettek meg;
Október 6-án tiszteletteljesen megemlékeztek az
aradi vértanúkról, majd ugyan ezen a napon összemérhették
futballtudásukat az esztári, hencidai és derecskei társaikkal.
Ugyanebben a hónapban került megrendezésre a
pályaorientációs nap, melynek során tanulóink olyan kedvelt
szakmákban próbálhatták ki magukat, mint a felszolgáló vagy
- a lányok örömére - a kézápoló és műköröm építő.
Október 22-én iskolánk tanulói megemlékeztek az
1956-os forradalom eseményeiről, ünnepélyes műsorral
tisztelegtek a forradalom áldozatai előtt.

A téli szünet után kipihenten indítottuk el az új évet. Lelkesen
osztottuk meg egymással újévi élményeinket és
fogadalmainkat, a jövőre vonatkozó terveinket.
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ márciusban
iskolánk felsős tanulóinak nyitotta ki az ország kapuját:
hatodik és nyolcadik osztályos diákjaink egyenesen
Budapestig utaztak a Lázár Ervin Program keretein belül. A
hatodikosok a Fővárosi Nagycirkusz előadását élvezhették,
míg a nyolcadikosok a János vitéz operett előadását
tekinthették meg. Köszönjük szépen a lehetőséget!

A november és a december az intézményen kívüli programok
hónapjai voltak.
A Lázár Ervin Program keretein belül megannyi
tanulónk vehetett részt különféle kulturális rendezvényeken.
A negyedikes tanulóink a Fehérlófia című előadást
tekinthették meg, a Kodály Filharmónia előadásában, majd a
Derecskei Művelődési Házban elsős tanulóink nézték végig
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Rajzpályázat
A Fekete Borbála Általános Iskola a hagyományokhoz híven, tankerületi szinten ismét rajzpályázatot hirdetett „A bihari táj
szépségei” címmel. A felhívásra a tankerület iskoláiból 92 pályamunka érkezett. A rajzokat korcsoportonként értékelték,
melynek eredménye a következő:
Óvoda:
1. hely: Gyöngyösi Szilárd Szentpéterszeg
11-12 éves korcsoport:
2. Nagy Boglárka Szentpéterszeg
1. Tóth Vivien Mikepércs
3. Weitert Norina Szentpéterszeg
2. Ajtai Ilona Szentpéterszeg
7-8 éves korcsoport:
3. Szabó Matild Sára Szentpéterszeg
1. Kaló Lili Mikepércs
13-14 éves korcsoport:
2. Mohácsi Csenge Esztár
1. Nagy Emília Esztár
3. Kapusi Csenge Szentpéterszeg
2. Szilágyi-Nagy Veronika Esztár
9-10 éves korcsoport:
2 Pálfi Kitti Mikepércs
1. Takács Fruzsina Báránd
3 Csősz Dorina Esztár
2. Ungai Anna
Különdíj: Halász Flóra Esztár
3. Borbás Ketrin Fruzsina Gáborján
Makula Jázmin Szentpéterszeg
A rajzokból készült kiállítás a Faluházban tekinthető meg 2022. május 31-ig.

Faluház és Könyvtár hírei
A foltvarrás szerelmesei

Foltvarró kiállítás Kabán

Nagy örömünkre ebben az évben megalakult a Faluházban a
Varró Klub, olyan asszonyokból, akik szeretnék megtanulni a
foltvarrás csínját-binját, valamint az egyéb kézimunka
technikákat. A klub minden hétfőn 9 órától 12 óráig tartja a
foglalkozásait, melyhez bárki csatlakozhat. Az önkormányzat
az EFOP-1.5.3-16-2017-00057 „Humán közszolgáltatások
fejlesztése Berettyóújfalu és környező településein” c.
pályázati támogatásból 4 db varrógépet vásárolt, hogy
segítsék az asszonyok munkáját. Az év végén egy kiállítás
keretében szeretnénk bemutatni az elkészült alkotásokat.

Március 11-én 16 órakor nyílt meg Kabán a Kabai
Foltművesek 2022. évi kiállítása. Az alkotók között kis
falunk lakója, Kun Pálné Ancika is ott volt, aki csodálatos
kézimunkáival ismét tovább öregbítette Szentpéterszeg nevét.
A kiállítást Kiss Gáborné alpolgármester asszony nyitotta
meg a nagyszámú érdeklődő előtt. A kiállítást Kabán a
Mácsai Sándor Művelődési Ház és Városi Könyvtárban
április 1-ig lehetett megtekinteni.

Megjelent E. Nagy Katalin: Empíria és teória a helynév-szociológiában c.
tanulmánya, melyben többek között Szentpéterszeg helyneveit is feldolgozza
a szerző, aki két alkalommal is végzett gyűjtőmunkát településünkön.
Könyvében Szentpéterszeg, Bakonszeg, Pród és Bodaszőlő helyneveit
vizsgálja. Szentpéterszeg helyneveinek ismertségéről nagyon érdekes
leírásokat olvashatunk benne. Ajánlom minden szentpéterszegi lakosnak!
/Vné/
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Hurka- és Kolbásztöltő Fesztivál
legfinomabb hurka- és kolbászkészítő címért, a zsűri feladatát
Mile József mesterséf és Jäger Istvánné séf látta el, és mint
mondták, nem volt könnyű dolguk, mire megszületett az
eredmény. A versenyzésben kellemesen elfáradva a
színpadon fellépő csoportok, mulattatók műsorán lehetett
tovább szórakozni a nagy számú részvevőnek. A jókedvet
garantálta Romwalter Éva mutalós műsora és sztárvendégünk
Kaczor Feri fergeteges előadása.
A lakosságot az önkormányzat vendégül látta egy tányér
toroskáposztával ill. egy-egy arasz finom sült kolbásszal,
úgyhogy mindenki jóllakhatott. Nagyon szépen köszönjük
mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a rendezvény
sikeréhez, köszönjük az önkormányzat dolgozóinak, a
képviselőknek, ill. az önkénteseknek a sok-sok munkát.
Külön köszönet illeti a fellépőket, a Mesevilág Óvoda
óvodásait és az óvónőket; a Fekete Borbála Általános Iskola
tanulóit és felkészítő pedagógusait; a Gáborjáni
Hagyományőrző Népzenei Együttest, a Szivárvány
Népdalkört Pocsajból és a Péterszegi Rozmaring
Néptánccsoportot.

Egy év kihagyásával március 26-án újra megrendezésre
került Szentpéterszegen a Hurka- és Kolbásztöltő Fesztivál,
ezúttal
a
Szentpéterszeg
Községi
Önkormányzat
rendezésében. Az előző évekhez képest kisebb
változtatásokkal, de ugyanolyan jó hangulatban telt a
rendezvény. Továbbra is 6 fős csapatok versenyeztek a

Eredmények
Hurka kategória:

Kolbász kategória:

I. Szentpéterszegiek Baráti Körének Egyesülete
II. Kerékforgatók csapata
III. Szentpéterszegi Polgárőr Egyesület
Különdíj: Péterszegi Fiatalok csapata

I. Szentpéterszegiek Baráti Körének Egyesülete
II. Szentpéterszegi Polgárőr Egyesület
III. Martfű csapata
Különdíj: Szentjobb község csapata

Vándorserleg díj: Szentpéterszegiek Baráti Körének Egyesülete
Fogópálinka:
I. Nagy Gyula – almapálinka
II. Molnár József – szilvapálinka
Különdíj: Nagy Károly – feketeribizli pálinka
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A rendezvény Szentpéterszeg Községi Önkormányzat szervezésében az EFOP-1.5.3-16-2017-00057
közszolgáltatások fejlesztése Berettyóújfalu és környező településein” pályázati támogatás keretében valósult meg.
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Tulipánszüreten jártunk
Kirándulást szervezett a Faluház a lakosság részére az
Abádszalók mellett található TulipGarden Tisza-tóhoz. A
csodaszép tulipános kertben holland tulipánhagymákat
ültettek el, több mint 120 000 tulipán, 5000 jácint és 2000
nárcisz várta a látogatókat. A szüretek során a tulipánok 34
fajtáját lehetett szedni, és volt egy bemutató kert is, ahol
plusz 32 fajtában gyönyörködhettünk. Délelőtt nem volt
kegyes hozzánk az időjárás, borús, szemerkélő esős idő volt,
ennek ellenére megcsodáltuk a virágokat, sokan szedtek is, és
a kert tulajdonosai minden hölgyet egy-egy csokor tulipánnal
örvendeztettek meg. A kert látogatása után a közeli
Kunhegyesen tettünk sétát, megtekintettük a szélmalmot, a

bátrabbak az öt emelet magasságot is megmászták, hogy a
fenti panorámában gyönyörködhessenek. Ezután az ország
egyik legnagyobb református templomába, a kunhegyesei
kéttornyú református templomba látogattunk el. A
kétemeletes karzattal rendelkező hatalmas templom mintegy
5 ezer fő befogadására képes, csodaszép volt. A nagyon
finom ebéd után, melyet a Betyár csárdában fogyasztottunk el
még egy cukrászdai látogatás is belefért, mielőtt haza
indultunk volna. Útközben még megálltunk Kenderesen,
hogy megtekintsük kívülről a vitéz nagybányai Horthy
Miklós kriptáját és kastélyát.
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Néptáncegyüttesünk életéből
A Péterszegi Rozmaring Néptáncegyüttes
nagy sikerrel lépett fel Kismarján április 9én a Hagyományőrző Húsvéti gálán.
Szintén nagyon jó hír, hogy Mikepércsen
április 24-én a VI. Mikepércsi Béres
András Szóló Néptáncversenyen Tóth
Bence ARANY minősítést ért el, ifj. Nagy
Sándor
pedig
EZÜST
minősítést.
Szeretettel gratulálunk mindkettőjüknek!

Egyetemes Imahét 2022
Ebben az évben február 28-tól március 4-ig tartottuk meg az
egyetemes imahét alkalmait.
Az elmúlt évben a járványhelyzet miatt sajnos elmaradt az
esemény. Nagy várakozással és reménységgel kezdtük meg a
szervezést bízva abban, hogy lesz érdeklődés. Nagy
örömünkre a lelkészek elfogadták a meghívásunkat. Egyedül
a szokásos záró Istentisztelet maradt el, mivel a
berettyóújfalui testvérek jelezték, hogy vannak köztük
betegek, ezért nem tudnak eljönni.
Hálát adunk azért, hogy a testvérgyülekezetek lelkészei is
eljöttek.
Így hétfőn Nt. Kánya Attila kémeri lelkész és felesége,
kedden Nt. Tóth Tibor Berekböszörményben szolgáló lelkész
a bihari egyházmegye esperese szolgált.
Szerdán Nt. Répási István magyarhomorogi és körösszakáli
lelkész, csütörtökön Nt. Csiszér Norbert Magyarremetéről,
pénteken Nt. Joó Katalin Szentjobbról érkezett hozzánk.
Minden meghívott lelkész az imahét alapigéjéből merített,
mégis másképepn és más üzenettel adta át a jelenlévő
gyülekezetnek Isten igéjét.

Az imahét megkezdése előtti napokban kitört a háború a
szomszédos Ukrajnában és elindult a menekült hullám
Magyarország irányába is. A menekülők megsegítésére
adománygyűjtést indított el Tóthné Gara Márta
alpolgármester asszony. Az adományokat a parókián
gyűjtöttük.
Hálás szívvel köszönjük a beérkezett adományokat,
amelyeket az önkormányzattal együtt Biharkeresztesre
szállítottunk, ahol a kollégiumban lettek elszállásolva az
Ukrajnából érkezett menekülők.
Az imahét perselyadománya is átutalásra került erre a célra,
valamint a Zsinat kérésére a kárpátaljai magyaroknak is
gyűjtöttünk. Az elszállítás után összegyűlt adományokat a
berettyóújfalui és gáborjáni gyűjtéssel együtt esperes úr
szállítja el a megadott helyre.
Isten iránti hálával köszönjük meg, hogy meg tudtuk rendezni
az imahetet, köszönjük az igehirdető lelkészek munkáját, a
beérkezett adományokat.
Vadász Sándor
gondnok

Megkezdődött
a templomtető
felújítása

Életének 81. évében január 18-án elhunyt a szentpéterszegi felmenőkkel bíró Tóth Béla,
Munkácsy-díjas szobrászművész, nemzetközileg elismert érmész, Gyula város díszpolgára.
A magyar kortárs szobrászat egyik emblematikus, kiemelkedő alkotója volt, köztéri
munkásságának egyik jellemzője a ló- és lovasszobrok. Magyarországon ötvenhét köztéri szobor
megalkotása fűződik a nevéhez, a gyulai vár lovas szobra mellett többek között a legendás
magyar versenyló, Kincsem szobra, valamint a Csongrádon álló Kubikos emlékmű. Édesapja az
öttusa edző Tóth Béla volt, nagyapja pedig az 1898 és 1924 között Szentpéterszegen szolgáló
Tóth Ede református lelkész.
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Majális
Szentpéterszeg Községi Önkormányzata az EFOP-1.5.3-162017-00057
„Humán
közszolgáltatások
fejlesztése
Berettyóújfalu és környező településein” c. pályázaton nyert
támogatást a Majális megrendezésére. A pályázatnak
köszönhetően nagyszabású, színes programot sikerült
összeállítani. Főzőversenyt hirdettünk a lakosság számára,
valamint a péterszegi lakosokat is megvendégeltük egy-egy
tányér babgulyással. A gyermekek számára valóságos
gyermekparadicsom volt a népi játszóház, az ugrálóvár, a
kirakodó vásárosok kavalkádja. Déltől kezdve pedig a
színpadon zenés szórakoztató műsort láthattak a nézők.
Fellépett a Péterszegi Rozmaring Néptáncegyüttes, Molnár
Júlia nagyváradi színésznő-énekesnő, Udvarhelyi Boglárka

operett énekesnő és Strub Dezső zenés szórakoztató műsort
adott elő. A sztárvendégeink az Irígy Hónaljmirigy zenekar
volt, akikre rengetegen voltak kíváncsiak, nem is hiába, mert
fergeteges előadást hoztak nekünk.
Köszönjük szépen az önkormányzat dolgozóinak, valamint
önkénteseink segítségét!

A főzőverseny eredménye:
I.
II.
III.
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Kov-Pro-Vill Kft. – Csülkös-babos káposzta tejföllel
Har-Maj Team – Kecskére káposztát
Régi csibészek – Csülökpörkölt
Különdíj: Kovács Lajosné - Birkapörkölt
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Alapkőletétel a K-L Electro Bt. szentpéterszegi telephelyén
A 20 éves múlttal rendelkező K-L Electro néhány éve tette át székhelyét településünkre. Április 29-én egy új fejezet kezdődött
el a cég életében. A GINOP Plusz 1.2.3-21 pályázatnak köszönhetően új munkacsarnokkal bővül telephelyük. Új munkahelyek
és gazdasági erőtér jön létre Szentpéterszegen!
33 évvel ezelőtt történt utoljára ünnepélyes alapkőletétel a településen. Remélem a következőig nem kell ennyi időt várni.
Gratulálok Litvai Zoltán cégvezetőnek és feleségének! Sok-sok munkát kívánok nekik!
Kiss Gábor polgármester

ZÖLDHULADÉK ELSZÁLLÍTÁS
2022. márciusától beindult a zöldhulladék elszállítás Szentpéterszegen. A Képviselő-testület döntése értelmében az ingatlanok
elé kihelyezett ZÖLD hulladékot az Önkormányzat térítésmentesen elszállítja. Ezzel együtt az „Ócskatemető”-nél lévő
zöldhulladék lerakót bezártuk. A továbbiakban oda ne vigyen senki hulladékot.

A hulladékelszállítás minden hónap harmadik hetének csütörtöki és pénteki napja.
Május 19-20.
Június 23-24.
Július 21-22.

Augusztus 18-19.
Szeptember 22-23.
Október 21-22.

Megemlékezések
Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
Kovács Imréné /1925 – 2007/
Szül.: Ékes Róza
halálának 14. évfordulójára és

Ifj. KUN TIBOR
/1979-2012. január 25./

Kovács Imre /1948 – 1993/
halálának 28. 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 kezet,
Nem lehetünk már soha többé Veled.
Fájdalom költözött 10 éve szívünkbe,
nem múlik el soha, itt marad örökre.
Nincs erre gyógyír, a bánat marad velünk,
El nem múló fájdalommal Örökké szeretünk.”

„Nehéz a múltból a jövőbe nézni,
Nehéz a mából a holnapba lépni.
Telik az idő, a fájdalom csak nő,
Nem hoz enyhülést a múló idő.
A bánat, a gyász az élőnek fáj,
Új otthonra találtak, nyugodtan pihennek már,
Álmomban keressetek engem,
Még egyszer hadd lássam, hadd öleljem,
Hadd legyen ez a legszebb álmom
Csak halkan mondom, én őket mindennap hazavárom,
De el kell viselnem, ez a sorsom.”

Bánatos szülei

Szerető családja

Köszöntő
50. házassági évfordulójuk alkalmából
Balogh Dezső Gyulát és feleségét Kun Idát
szeretettel köszöntik gyermekeik, (Ildi, Éva) és családjuk!

13

KÖZÉRDEKŰ

PÉTERSZEGI KÖRKÉP

2022. január-május

Anyakönyvi hírek
Köszöntjük őket!
Búcsúzunk tőlük
Vida János /1968/
Élt: 53 évet

Simon Sándor /1949/
Élt: 72 évet

id. Olajos István /1948/
Élt: 73 évet

Módis Szonja
Szül.: 2021. 12.06.
Szülők: Kiss Gerda, Módis Dávid

Tóth Barbara
Szül.: 2021. 11.06.
Szülők: Solymosi Viktória, Tóth Dávid

Balogh Imréné /1930/
Szül.: Szepesi Irma
Élt: 91 évet

Turzó József /1953/
Élt: 68 évet

Vadász Vincéné /1977/
Szül.: Csató Ildikó
Élt: 45 évet

Farkas Milán Lajos
Szül.: 2022. 01.05.
Szülők: Nagy Emese
Farkas Csaba

Balla Milán
Szül.: 2022. 02.01.
Szülők: Asztalos Szabina
Balla Dániel

Gazsó Bence
Szül.: 2022. 02.25.
Szülők: Incze Anita
Gazsó Csaba

Fájó szívvel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk

Megemlékezés

Kun Albert
/1955-2014/
halálának 8. évfordulójára.

Balogh Lajosné
Szül.: Dancs Mária /1943-1997/
halálának 25. évfordulójára
március 21-én.

Simon László //1945 – 2019/
halálának 3. évfordulójára
március 23-án.

„Megpihent szíved, szemed álomba
merült,
felszállt lelked angyalok közzé került.
Angyalként jössz hozzánk, éjjel
csillagként ragyogsz,
Igaz nem látunk, de tudjuk,
hogy fentről mindig ránk mosolyogsz.”

„Csendben állok, emlékezem…,
Nem halt Ő meg,
még mindig él – nekem…,
Messze ment, hol el nem érhetem…,
Élete úgy múlt el, mint egy pillanat,
de emléke szívünkben
Örökre megmarad.”
Szerető családja

Szerető családod

„Lelked mint fehér galamb
Csendesen messzire szállt,
Hiába keresünk, könnyes szemünk
Már többé nem talál
De tudjuk, hogy a csillagok között
A legfényesebb Te vagy,
Utat mutatsz, mert szívünkben
Örökre itt maradsz.”
Felesége, gyermekei és azok családja

Fájó szívvel emlékezünk

„Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.”

Demeter József
/1922-2012/
halálának 10. évfordulójára április 4-én.
„Drága Édesapám

Lelkünkben nagy szomorúsággal, fájó szívvel és csöndes
bánattal emlékeztünk március 25-én,
halálának 4. évfordulóján
Turzó Lajosné
szül. Katona Irénre /1949-2018/
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik őrzik emlékét.
Szerető férje és családja

Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
Az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Téged elfelejteni soha nem lehet,
Csak muszáj az életet élni nélküled.
Nem halljuk a hangod, nem látjuk az arcod,
Hiába szólítunk, te azt már nem hallod.
Virágot viszünk egy néma sírra,
De ezzel téged nem hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
Hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.”
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Fia, menye, unokái és dédunokái
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