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A legkisebbeket ünnepeljük szeptember elején
Egy nagyon izgalmas és megterhelő decemberi hajrát követően 2021. január 4-én megnyitotta kapuit a Péteri Manók
Háza Bölcsőde. A bölcsi megnyitását már szinte évtizedek óta várták lakosaink, hiszen a péteriek mindig is
hátrányban voltak más községben vagy városban egy-egy bölcsődei férőhely betöltése esetén (értelemszerűen
mindenhol elsőbbséget élveznek a saját
településről érkező kisgyermekek). Egy
korábban nem látott komplikált és
bizonytalan időszakban nyitottunk meg, de
úgy gondoltuk, hogy a járványhelyzet
okozta munkahelyi nehézségek csak
megerősítik a bölcsőde megnyitásának
szükségességét. Ahogy a decemberi
Hírlevelünkben beszámoltunk róla, sok
segítőnk volt, akik nélkül nem sikerült
volna a szinte lehetetlen átadási időpont.
Januárban ígéretet tettünk, hogy amikor
lehetőségünk lesz rá, akkor lakosainkkal is
ünnepelni fogunk, s protokolláris átadást
követően mindenkinek lehetősége lesz
személyesen is megtekinteni, hogy mivé is
varázsoltuk át az egykori óvodánkat.
Éppen ezért 2021. szeptember 4-én 11
órakor, ezen az egy napon mindenki
számára megnyitjuk a kapukat és szeretettel
hívjuk Péteri lakosait a bölcsi ünnepére.
Mondhatjuk
átadásnak
is,
hiszen
hivatalosan most vágjuk át a szalagot, s
most van lehetőségünk lakosainkkal együtt
örülni községünk fejlődésének és ezen
hiánypótló szolgáltatás létrejöttének.
Ezen a napon folytatva 11 éves
hagyományunkat, 10 órakor ismét
elültetünk egy fát a Csemetekertben, idén a
2020-ban
megszületett
gyermekek
tiszteletére.
A rendezvényeket megtiszteli Pogácsás
Tibor önkormányzati államtitkár, Péteri
országgyűlési képviselője is.
Kérjük, tartsanak velünk 2021. szeptember 4-én Péteri legkisebb gyermekeinek ünnepén:
10 órakor a Csemetekertben a 2020-ban megszületett péteri kisgyermekek tiszteletére rendezett faültetésen
11 órakor a Péteri Manók Háza Bölcsőde átadási ünnepségén.
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Péteri község nyertes pályázatai, településünk fejlődése folytatódik
Az Önkormányzat munkatársainak eredményes pályázati tevékenységének
eredményeképp az elmúlt időszakban több pályázatunk pozitív döntéséről tudunk
beszámolni.
A Kommunális eszközök beszerzése sikeres pályázat keretében a
Településüzemeltetési feladatok ellátásához 2.827.423,- Ft. értékben vásárolunk
gépeket és eszközöket, melyek nagymértékben elősegítik majd a közterületeink
rendezettségének megteremtését és a munkafeltételek javítását.
Az idén is sikeres pályázatot nyújtottunk be orvosi és védőnői eszközök
beszerzésére. Az 1.999.999,- Ft. támogatásból a feladat ellátását segítő
számítógépeket és eszközöket vásárolunk.
A legkisebbek számára játszóeszközökkel bővülnek játszótereink. A Magyar Falu
Programra benyújtott játszótér fejlesztés pályázatunk támogatásban részesült! A
fejlesztés keretében várhatóan szeptemberben mind a kastélykerti, mind a
Széchenyi utcai játszótérre egy-egy kombinált játszóeszközt tudunk
telepíteni, ami az 1-5 éves korosztály számára kerül kialakításra. A támogatás
összege 4.999.990,- Ft, mely a teljes beruházási összeget magába foglalja!
A Tanyagondnoki feladatok ellátásához hat éves kisbuszt használ
az Önkormányzat. Most lehetőségünk volt a Magyar Falu
Programon belül új kisbuszt igényelni az egyre szerteágazóbb
feladatokhoz. A benyújtott pályázatunkat elfogadták és
támogatásra ítélték, így hamarosan egy új Volkswagen T6.1
Kombi HT 2.OTDI WLTP3 9 fős kisbusz tulajdonosa lesz
az Önkormányzat, melynek értéke 14.999.080,- Ft. A most futó
kisbuszt le kell adnunk az újért cserébe, így azt már nem fogjuk
tovább Péteriben használni.
Végül, de nem utolsó sorban örömhír, hogy az orvosi rendelő előtti előtetőt pályázati forrásból fel tudjuk újítani.
2017-ben, amikor az orvosi rendelő felújításra került, kemény kritikát kapott a Képviselő-testület azért, hogy
megtartva az eredeti pályázati költségvetési keretet és célt, ”csak” az épületet építtettük át, újíttattuk fel kívül és belül,
s valósíttattuk meg az energetikai beruházás céljait. Tekintettel a település alacsony költségvetési forrásaira, ez akkor
meggondolt és felelős döntés volt. Már akkor megmondtuk, hogy mi is szeretnénk a településképbe jobban illő
előtetőt, melyet majd egy újabb pályázati forrásból fogunk megvalósítani. S most jött el ennek az ideje, hiszen
4.999.087,- Ft-ot nyertünk erre a célra, így hamarosan megszépülhet az orvosi rendelő és védőnői szolgálat
külső környezete is.
Sajnos járdaépítésre, a Művelődési Házban közösségszervező bértámogatására és eszközök beszerzésére, illetve a
Dózsa György utca aszfaltozására most nem nyertünk támogatást, de továbbra sem adjuk fel ezen céljaink
megvalósítását.
A Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázatunkra
16.898.932,- Ft. támogatást nyertünk az alábbi útszakaszok aszfalt felújítására:
- Petőfi Sándor utca felső végének felújítása,
- Jókai utca a Petőfi Sándor utca és a József Attila utca között,
- Bohus Dániel téren a házak előtti útszakasz,
- Bereki utcai köz,
- Kölcsey utca a Petőfi Sándor utcától 140 méteres szakaszon.
Péteri Község Önkormányzata 2 929 223 Ft önerővel járul hozzá a fejlesztéshez.
A most támogatást nyert utcaszakaszok felújítását szintén már tizensok éve kérik érintett lakosaink, de most jött el
a lehetőség e szakaszok megpályázására is. Az utak felújítását hamarosan megkezdjük, melyről minden érintett
lakosunkat értesíteni fogunk.
Köszönjük szépen a Belügyminisztérium és Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő úr támogatását!
Köszönjük a Magyar Falu Program keretében nyújtott 29.825.579,- Ft. támogatást és a Belügyminisztérium
16.898.932,- Ft. támogatását, melyekből tovább szépülhet és fejlődhet környezetünk, lakóhelyünk, Péteri az
Otthonunk!
Petőné Vizi Valéria, polgármester
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Új sportpályát adtunk át ovisainknak a Péteri Aprók Háza Óvodában
Nagy örömünkre szolgál, hogy birtokba vehették az új sportpályát
az óvodások. Július végére minden feltétel adottá vált ahhoz, hogy
az újonnan elkészült multifunkcionális, rekortán burkolatos
sportpályát birtokba vehessék gyermekeink. Július 27-én ennek
örömére egy aprócska házi avatót követően ki is próbálták
ovisaink a pályát és az ajándékba kapott labdákat. Ettől az
időponttól a már korábban elkészült, a rézsüre épült
játszóeszközökön is játszhatnak a gyermekek.
A 28.142.367,- Ft. értékű sportpálya a Magyar Falu Program
Irány a pálya program keretéből épült meg a Magyar
Kormány támogatásaként. A kivitelezés mellett 1.200.000,Ft. értékben sportszereket is kaptunk, melyeket mind a
sportpályán, mint a tornaszobában használnak már a gyermekek.
A sportpálya építési programban településünknek a megfelelő terep kialakításán túl nem kellett önerőt biztosítania!
Köszönjük szépen a Magyar Kormány támogatását és Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő mindenkori
partnerségét és együttműködését!
Köszönjük Péntek Attila segítségét és köszönjük szépen Szmutkó Lászlónak, a péteri fatelep tulajdonosának, hogy
a pályához vezető lépcsőhöz díjmentesen biztosította a faanyagot!
Köszönjük szépen Józan Józsefnek és a Településüzemeltetés munkatársainak, hogy a lépcsőt szakszerűen
elkészítették!
Most már a környező településekhez képest egyedülálló módon valóban minden gyermeki igényt kielégítő, több
funkcióval is rendelkező, praktikus fejlesztő eszközökkel teli, gyönyörű, nagy udvara van a Péteri Aprók Háza
Óvodának. Bízunk benne, hogy a következő évtizedekben sok száz apróság boldogan tölti el majd kisgyermek korát
a péteri ovi birodalmában!
Petőné Vizi Valéria, polgármester

Tiszta és rendezett környezetünkért, tiszta és rendezett Péteriért!
Péteri Község Önkormányzata lakossági elektronikai hulladékgyűjtést szervezett 2021. június 23-25. között. A
program keretében, minden péteri lakos leadhatta működésképtelen, használaton kívüli, árammal, vagy
akkumulátorral működő eszközeit, berendezéseit. A nagyméretű elektromos hulladék elszállításában idős lakóink
részére a Településüzemeltetés munkatársai nyújtottak segítséget.
A gyűjtés rendkívül eredményes volt, összesen 10.240 kg vegyes elektronikai hulladékot és 2.710 kg televíziót adtak
le díjmentesen lakosaink a rendelkezésre álló három napon.
Köszönjük lakosainknak, hogy az e-hulladékokat otthonaikban gyűjtötték a pandémia idején is, s megvárták amíg az
Önkormányzat megszervezhette a gyűjtést, így jelentősen hozzájárultak környezetünk védelméhez!

Péteri Manók Háza Bölcsőde hírei
Nagy öröm számunkra, hogy a nyáron már (igaz szűk keretek között) tarthattunk gyereknapot bölcsődénkben. Ezt
követően pedig júniusban sor került az óvodába menő gyermekek búcsúztatójára, ez már a hozzátartozókkal
közösen, jó hangulatban telt. Nem lehetünk eléggé hálásak azon kedves apukáknak, akik egy délután alkalmával
segítették a munkánkat, a kertet szebbé varázsolták, szúnyoghálók kerültek az ablakokra, ezzel megkönnyítve a
gyermekek és a mi mindennapjainkat. Köszönjük nekik!
Továbbá köszönjük azt a bizalmat, melyet a péteri családoktól kapunk, egyre többen íratják be gyermeküket a Péteri
Manók Háza bölcsődébe. Szeptembertől 12 kisgyermek kezdi el mindennapjait az intézményünkben. Nem csak új
gyermekek, hanem 2 új nevelő is érkezik hozzánk, valamint egy új dadus néni fogja segíteni a gyermekek nevelését,
gondozását.
Ezennel szeretnénk meghívni minden érdeklődőt 2021. szeptember 4-én tartandó bölcsőde átadó ünnepségünkre.
A részletekről későbbiekben még tájékoztatást nyújtunk.
2021.08.16 - 2021.08.29 között intézményünk zárva tart, így 2021. 08. 30-án várjuk ismét a régi és új gyerekeket.
Tóthmihály Nikolett, bölcsődevezető
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Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hírei
Előző híradásunk óta tanévzártunk és elballagtattuk nyolcadikosainkat június közepén, így zártunk ismét egy
megszokottól merőben eltérő és nehéz tanévet. A sok változás, nehezítés és esetleges megbetegedések jelenléte
embert próbáló volt tanulónak, tanárnak, szülőnek egyaránt. A múlt tanévet háromszor kezdtük el, kétszer
szakítottuk meg és egyszer fejeztük be.
Mindezek ellenére szinte minden közismereti területen, sportban és képzőművészeti ágazatban kimagasló
eredményeink születtek. A teljesség igénye nélkül:
Kosárpalánta kosárlabda sportverseny: mindhárom helyszínen kimagasló eredménnyel zárt az 1.b osztály,
összességében 1. helyezést értek el. Felkészítő tanár: Lovas Evelin. Hebe Olvasóverseny Nyisztor András Kadosa,
Pál-Molnár Hanga Emília, Szabó Dorina Panka: Országos 1. helyezés az Őszi és Tavaszi versenykiírásban is!
Felkészítő tanár: Nagy Kinga. A nemzetközi Szorobán versenyt az egész 3. osztály megírta, és 25 főből 17 tanuló
kapott Japánból oklevelet a kiemelkedő helyezésről. Felkészítő tanár: Gulyás Kati néni. A Lions Club nemzetközi
rajzversenyen Gólent Dorka 8. o. tanuló különdíjas lett szép munkájával. Felkészítő tanár: Hadar Tímea
A JÖVŐRŐL: A 2021/22-es tanév osztályfőnökeinek és osztálytanítóinak névsora:
1. osztály: Ducsainé Kazup Zsuzsanna, napközis és etika: Antal Klára
2.a osztály: Nagy Kinga, napközis tanító, matematika, sakk: Tóth Ildikó
2.b osztály: Lovasné Bara Éva, napközi és testnevelés, ének: Lovas Evelin
3. osztály: Ducsainé Lukács Judit, napközi és természetismeret: Vida-Gavló Tímea
4. osztály: Husvéth-Otrokocsi Réka, párja Gulyás Gáborné matematika, szorobán, napközi
5. osztály: Mató Vanda: testnevelés, angol nyelv
6. osztály: Szilágyi Tamás: testnevelés, történelem, ének, hon-és népismeret, furulya
7. osztály: Bürgés Gábor: testnevelés
8. osztály: Kériné Szűcs Rita: angol nyelv
Felsős szaktanáraink névsora nem változott. Szeptembertől a felső tagozaton Horváth Violetta veszi át a magyar
nyelv és irodalom tantárgy oktatását, illetve visszatér a gyermekgondozásból Vida-Gavló Tímea tanítónő.
Köszöntjük őket iskolánkban!
Az új tanévet 24 fő kis elsőssel kezdjük meg, tantermük kifestésre került a tornatermi öltöző helyiségekkel
egyetemben.
Fontos tudnivalók, időpontok:
A legújabb járványügyi rendelet értelmében lehetőséget biztosítunk a 12-15 éves gyermekek oltására az
intézményben, melyet augusztus 30-án és 31-én kell lebonyolítani. Aki szeretné gyermekét nálunk oltatni, kérjük,
hogy augusztus 16-a és 19-e között juttassa el a hozzájáruló szülői nyilatkozatot kitöltve az iskola titkárságára vagy
portájára! Bővebb információk a honlapon találhatók az oltással kapcsolatban.
Tanévkezdési események:
Augusztus 19-ig kell leadni az oltási igényeket
Augusztus 26. 9:00 Javító vizsgák
Augusztus 30. Oltások kezdete
Augusztus 31. 9:00 – 14:00 Tanévnyitó ünnepély és II. Nyárzáró Vigadalom, iskolai felügyelet 14 óráig.
Szeptember. 1. Első tanítási nap: 4 osztályfőnöki óra, tankönyvek kiosztása, művészeti iskola indul, étkezés innen.
Szeptember 6-tól: Szülői értekezletek.
Jó pihenést kívánunk a nyár hátralevő részére, hogy majd frissen kezdjük az új tanévet!
Az iskola Vezetősége

II. Nyárzáró vigadalom a Pittner Dénes Általános Iskola tanulói számára
A tavalyi évben pályázati forrásból valósította meg az Önkormányzat az első Nyárzáró Vigadalom rendezvényt,
melyet az általános iskolás gyermekek tanévnyitó ünnepsége után tartottunk meg. A rendezvény zárásakor úgy
értékeltük, hogy nagy örömmel fogadták a gyermekek azt, hogy a nyár utolsó napján még felhőtlenül szórakozhattak
úgy, hogy már osztálytársaikkal és pedagógusaikkal a másnap megkezdődő tanévre hangolódtak.
A Képviselő-testület döntése szerint az Önkormányzat szeretne hagyományt teremteni a Nyárzáró vigadalom
rendezvényével, így idén is augusztus 31-én a tanévnyitó után óriás légvárral, finom ebéddel és jó hangulattal várjuk
az általános iskolás gyermekeket és a pedagógusokat a Kastélykertben 14 óráig.
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Interjú Gulyás Gáborné tanító nénivel
Nagy örömmel adjuk hírül, hogy Gulyás Gáborné tanítónő kiváló pedagógusi
munkájáért a Monori Tankerületi Központ elismerő jutalmában részesült. Kati néni
nagyfokú hivatástudattal végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért kapta ezt a
kitüntetést. Az elismeréshez szívből gratulálunk!
Nyugdíjba vonulásának alkalmából a művelődési házban egy meglepetés előadással és
ünnepléssel köszöntötték jelenlegi és korábbi kedves tanítványai, egy szép ünnep
keretében. Kati nénit pályafutásáról kérdeztük:
1. Kiváló pedagógusi munkájáért a Monori Tankerületi Központ elismerő jutalmában részesült.
Gratulálunk és köszönjük a rendkívüli hivatástudattal és szeretettel végzett munkáját! Mit jelent az
Ön számára a Tankerület elismerése?
Nagyon jó érzés, hogy a Tankerület is elismeri a munkámat. Az előző években
Monoron, most pedig Péteriben kaptam meg az oklevelet.
2. Kérjük, emeljen ki három fontos mérföldkövet a pedagógusi pályájáról?
Nagyon nehéz kiemelni hármat. Nekem nagyon fontosak a hétköznapok, a gyerekek
lelki fejlődése, a szeretetem átadása. De ha ki kell emelnem hármat, talán a pályakezdésem Monorierdőn! Biztosan
sok mindent másképp tennék ma, mint akkor! De azt hiszem ez természetes. Fontos volt életemben a monori
Kossuth Lajos Általános Iskolában végzett munkám. Itt 22 évig dolgoztam. Munkaközösség vezető, osztályfőnök
voltam alsó tagozaton. Én vezettem be a szorobán oktatást az iskolában. Erre büszke vagyok! Mennyi csillogó
szempár! Itt kaptam meg a Monor nevelési, oktatási és közművelődési díját. Itt kezdtem el szervezni 10 éve a
Hajléktalan ovisoknak a gyűjtést, melyet itt Péterin is folytattam. Harmadik mérföldkő pedig Péteri! Szeretek itt
dolgozni. Nagyon szerethetőek itt is a lurkók.
3. Mi a pedagógiai hitvallása?
Pedagógiai hitvallásom: Goethe soraival tudnám összegezni:
”A boldogság titka
adni és adni, jó szót,
hitet, mosolyt és bátorítást.
De mindenek fölött,
soha el nem múló szeretetet!”
4. Mióta tagja a Péteri iskola tantestületének? Milyen élmények érték az itt eddig eltöltött évek alatt?
3 éve vagyok tagja a péteri iskolának, az iskola tantestületének. Sok kedves élmény ért. Itt is bevezettem a
szorobánoktatást matematika órákon. Elsős kisdiákjaim csodás helyezéseket értek el az országos versenyen.
Kollégáim segítségével folytattuk az évenkénti gyűjtést a nehéz sorsú ovisoknak.
5. Kik voltak meghatározó emberek a pályája során?
Meghatározó személyek pályám során Marunák Ferenc, volt iskolaigazgatóm, aki mindenben támogatott a 22 évem
alatt. De fontos szerepet töltött be még Barta Károlyné, Vargáné Pus Erzsébet, és Husvéth-Otrokocsi Réka is. Őket
a szó legmélyebb értelmébe véve tartom pedagógusnak!
6. Milyen további tervei vannak a péteri iskolában és azon túl?
Július elsejével nyugdíjba vonultam. Terveim vannak bőven! Az osztályom jövőre lesz negyedikes, így
természetesnek tartottam, hogy az utolsó alsós évükre, óraadóként ugyan, de velük maradok. Egyébként se tudom
elképzelni magamról, hogy 41 évi aktív munka után ez hirtelen vége szakadjon. A szorobán versenyeken jövőre is
indulunk (Az idei év terméke 17 japán oklevél) A tehetséggondozáson kívül fontosnak tartom a felzárkóztatást a
hátrányos helyzetű gyerekek segítését! Az ez irányú tevékenységeim, törekvéseim sem szakadhatnak meg.
7. Mit üzen a Hírlevél hasábjain keresztül Péteri lakosainak?
Üzenetem:
Köszönöm a gyerekek, a szülők, nagyszülők mérhetetlen szeretetét.
Egy idézettel szeretném befejezni.
„Amíg vannak emlékeink, a tegnap megmarad.
Amíg van reményünk, a holnap vár ránk.
Amíg szeretetünk a ma gyönyörű!” (Anonymus)
Köszönjük szépen az interjút, és aktív, szép éveket kívánunk Péteri lakosai nevében!
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Péteri Aprók Háza Óvoda hírei
Nyár elején jelentkeztünk a DM által meghirdetett „Nap gyermekei” pályázatra és sikerült nyernünk 30 db 50 ml-es
Ambre Solaire 50 faktoros naptejet, mellyel óvjuk, védjük gyermekeink bőrét. A pályázati munkát – napbunkert –
Kiss Ágnes, és Szűcsné Kiripolszki Anita kolléganőink készítették el.
Június 29-én, a Duna TV Ízőrzők c. forgatásán, néptáncos gyermekeink is felléptek, melyre Bódis Barbara
kolléganőnk színvonalas műsorral készült.
Nagy örömünkre szolgál, hogy július 27-én, ünnepélyes keretek között birtokba vehették gyermekeink a Magyar
Falu Program keretében megépült gyönyörű sportpályát, ahol lehetőségük van focizni, kosárlabdázni, különböző
mozgásos tevékenységeket végezni. Mindannyian nagyon vártuk ezt a pillanatot, főleg a gyermekek. Örülünk annak,
hogy még sokáig jó idő lesz, így már a nyári élet idején is használni tudjuk. Nagyon sok tornaeszközt is kaptunk a
pályázat részeként, melyet pedagógusaink a rendszeres testnevelés foglalkozások alkalmával, változatos módon
használhatnak. Ezek mind gyermekeink egészséges fejlődését, életmódját szolgálják. Köszönjük szépen
Polgármester Asszonynak, Jegyző Úrnak és a Képviselőtestület tagjainak, hogy maximálisan támogatják településünk
gyermekeinek sokoldalú fejlesztését, fejlődését.
Szeptembertől 108 kisgyermek jár óvodánkba. Nagyon sok gyermeket írattak be hozzánk, de mivel 18 gyermekünk
megy iskolába, így csak az ő helyükre tudtunk újakat felvenni, így is maximális létszámmal működünk.
A 2021/2022. nevelési évben 45 tanköteles korú gyermekünk lesz.
Csoport létszámaink:
Babóca nagycsoport: 27 fő
Kisvakond középső-nagycsoport: 27 fő
Sün Balázs kis-középső csoport: 28 fő
Ficánka kiscsoport: 26 fő
Óvodánk a nyár folyamán augusztus 16-27-ig lesz zárva.
Augusztus 30-án nevelés nélküli munkanapunk lesz.
Tanévnyitó szülői értekezletünket augusztus 30-án 16 órakor tartjuk, melyre minden kedves szülőt
szeretettel hívunk, és várunk.
A nyár további részére mindenkinek kellemes pihenést, kikapcsolódást, feltöltődést kívánunk!
Bakos Tünde, óvodavezető

Péteri Borbarát Kör Egyesület hírei
2021.08.14-én XIII. Óhegyi Bornap és Főzőfesztivál
Reméljük, még időben szólunk, hogy be tudják tervezni programjukba.
Azt gondoljuk, hogy a Péteriek erre a rendezvényre meghívhatják máshol élő rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket,
mint régen, amikor ezt a Templomszentelés évfordulóján, búcsúkor módjukban ált megtenni.
Ezen remélhetőleg szép napsütéses szombaton, augusztus 14-én az Óhegyen újra találkozik egymással a kultúra és
gasztronómia.
Akik eljönnek, kiszakadva a mindennapok gondjaiból jól érezhetik magukat az Óhegy kínálta lenyűgöző
környezetben, a fesztiválon kínált programok, ételek, italok segítségével.
Várunk mindenkit, aki résztvevőként, vagy látogatóként szeretné ezt a napot a szőlőhegyen rokonaival, barátaival
és velünk tölteni.
Péteri Borbarát Kör Egyesület
Fejér Attila, elnök

Péteri Hagyományőrző Egyesület és a Péteri Nyugdíjas Klub hírei
2021. szeptember 18-án 10 órától szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt a Görhöny Fesztivál &
Kistérségi Nyugdíjas tánctalálkozóra!
A programsorozat a Péteri Hagyományőrző Egyesület és
a Péteri Nyugdíjas Klub közös szervezésében valósul
meg. Részletes programmal később jelentkezünk!
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Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház és Könyvtár hírei
Nagy örömünkre szolgált, hogy idei, a korlátozások feloldása utáni első rendezvényünk a Pittner Gála lehetett 2021.
június 10-én. A Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangszeres előadásait és táncművészeti
növendékeink néptánc bemutatóját láthatták a színházterem színpadán az érdeklődők. Emellett a képzőművészeti
diákok kiállított munkáit is megcsodálhatták a művelődési ház tánctermében.
Június 21-25. és június 28- július 2. között a Péteri Önkormányzat szervezésében két hétre a gyerekek birtokba
vették a művelődési házat. A táborban Péteri községben élő, vagy a település Pittner Dénes Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolájába járó 48 gyermek vett részt összesen. Az általános iskolás gyermekek számára a
programokat 2 héten keresztül biztosítottuk, a tábor díja az ebéd befizetése volt. Kirándulásokon, kézműves
foglalkozásokon, közös játékokon, vetélkedőkön, helyi hagyományaikkal is ismerkedtünk, valamint ezeken túl a helyi
civil szervezetek támogatásával palacsintázás, görhönysütés, kenyérlángos készítésen vettünk részt. A tábor szerves
része volt a könyvtár, ahol a gyerekek olvashattak, és társasjátékozhattak kedvükre. A könyvtár a táborozásba való
bevonásának nagy eredménye, hogy 14 tanuló beiratkozott ez idő alatt. Utolsó napon pedig Ribizli bohóc zenés,
fizikai kísérletekkel kiegészített előadásával zárult a tábor.
Hálásan köszönöm a segítséget, amelyeket a tartalmas és színes programok lebonyolítása, helyszín biztosítása vagy
támogatások formájában kaptunk:
Petőné Vizi Valéria polgármester asszony, Szenyán Sándorné Marika néni, Geér Karcsi bácsi, Duba Diána, Kovács
Róbert, Husvéth Csaba, Pap Tatjana rendőr százados asszony
Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Péteri Ízőrzők Gasztronómiai Egyesület, Péteri Nyugdíjas Klub, Péteri
Hagyományőrző Egyesület, Péteri Polgárőr Egyesület, Péteri Kreatív Varrókör, Péteri Gyermekekért Közalapítvány
Péteri horgásztó és pihenőpark, Péteri Sportegyesület, Óhegy Borház Club, Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Szentendre, Tele-porta
És külön köszönet a segítőknek, a remek diákoknak és munkatársaimnak a mindennapi segítségért:
Husvéth-Otrokocsi Réka, Kovács-Szurok Bettina, Besenyei Viktória, Laborczi Lívia, Milán Marcell, Puskás Antónia,
Soós Toma, Takács Szebasztián
Simon Rózsa, Sipos Éva, Vitényi Rozália, Szilágyi Józsefné, Leé Judit és a Monori Családsegítő Szakszolgálat
munkatársai és vezetőjük.
Köszönöm mindenkinek ezt a két hetet!
Reméljük mindenkihez eljutott a jó hír, hogy a 365/2021. (VI. 30) Kormányrendeletnek megfelelően könyvtárunk
július 6-ától korlátozás nélkül látogatható. A maszk használata sem kötelező már. A Könyv-ablak szolgáltatásunkat
ezzel egyidőben bezártuk. A könyvtár a megszokott nyitva tartása szerint várja Olvasóit: Kedd: 8:00-16:00,
Szerda: 14:00-18:00, Csütörtök: 14:00-18:00, Péntek: 15:00-19:00.
Ismét lehet csatlakozni a Szenior tánchoz a Könyvtár klubbtermében, keddenként 14 órától. A szenior örömtánc
közösségi tánc, jótékonyan hat testre, lélekre és szellemre. Növeli az állóképességet, javítja a hangulatot, frissen tartja
a szellemet. Előzetes tánctudást nem igényel, a csoporthoz bármikor lehet csatlakozni. A művelődési házban a nyári
szünetet követően a Hagyományőrző Egyesület kedden, a Nyugdíjas Klub szerdán tartja klubnapjait. Szeretettel
hívjuk lakosainkat az összejövetelekre!
Kérdéseikkel, kéréseikkel a konyvtar@peteri.hu és a muvhaz@peteri.hu email címen és a 20/290-8209, illetve a
30/850-6167 telefonszámokon keressenek bennünket bizalommal.
Osztrozics Katalin, közösségszervező

Péteri Gyermekekért Közalapítvány hírei
Alapítványunk a tavalyi évben beérkezett 1%-os felajánlások összegére pályázatot írt ki mind az óvoda, mind az
iskola részére. Az óvoda a 2020/2021-es nevelési évben is sikeres pályázatot nyújtott be, a gyermekek karácsonyi
ajándékára fordította a megpályázott összeget. Az iskola az idei nevelési évben kívánta felhasználni a 2019/2020
valamint a 2020/2021-es nevelési évben beérkezett 1%-os felajánlásokat, erre sikeres pályázatot nyújtott be. A
pályázat szerint fedett kerékpár tárolót kívánnak kialakítani az iskolaudvaron, azonban ez egyelőre nehézségekbe
ütközik, az építőanyagok drasztikus áremelkedése miatt. Több kg. gyurmát osztottunk szét az óvodában, iskolában,
bölcsődében, gyurmával támogattuk az önkormányzati tábort és a hittan tábort.
Az alapítvány által kiírt tavaszi fotópályázatra több, mint 40 képet küldtek a gyermekek, melyekből a szakmai zsűri
választotta ki a helyezetteket. A pályázatot anyagilag támogatta az Amplicon Kft, a Milil Papírbolt, a Padre Pizza és
a ZEN Kreatív Műhely. Köszönjük a felajánlásokat! Betegségmentes nyarat kívánunk minden péteri családnak!
A Péteri Gyermekekért Közalapítvány kuratóriuma, Molnárné Horák Bernadett kuratóriumi elnök
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Péteri Evangélikus Egyházközség hírei
Állandó alkalmak:
Vasárnap Istentisztelet 10 óra
Szerda Bibliaóra 18 óra
Csütörtök Ifi és gyerek biblia klubb 18 óra
Péntek (páros hét) cserkészet 16 óra
Az MFP pályázaton a templomtető felújításra nyertünk 15 millió Ft-ot. Tervezői és állapot felmérési szakaszban
vagyunk. A kivitelezés várhatóan 2022-ben történik. A gyülekezet nagy önerőt vállalt, de jól jön minden támogatás
a tető felújításhoz. Egy ifjúsági és cserkész terem kialakítása is folyamatban van.
Temetői hírek
A temetőben útfelújításra és urnafal építésre készülünk. A várható munkálatok az ősz folyamán történnek. A temető
tisztaságának megőrzése mindnyájunk érdeke!
A temető üzemeltető irodája elköltözött. Új cím: Monor, Fráter György utca 5. Telefon: 30/2553938 vagy
30/5408144
”A szeretet nem fogy el sosem…..”- szólt Pintér Béla dala, miközben a diavetítés képsorain keresztül Bognár Ádám
(Bogesz) életéből pillanatképeket láthattunk a hálaadó Istentiszteleten 2021. július 25.
Isten, szeretet. Jézus is „csak” ennyit akart elmondani mindenkinek. A szeretet megtart és vezet, erőt ad és segít.
Amint az János evangéliumában van megírva: Mi tehát azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket. (1 Ján 4,19)
Próbáljunk a szavakon, hangokon túlra, a mögöttük rejtőző igazi erőre látni! A Teremtőnk mindannyiunkhoz úgy
beszél, hogy az személyesen nekünk szól. Az igén keresztül teszi ezt. Az ige ÉLŐ és HATÓ. Megmutatja nekünk,
hogy mit tegyünk.
Ez itt a valóság. 2021. július 25-én, amikor Bogesz a 20. születésnapját ünnepelte meg - az előző napon. Éppen egy
éve – Ádám 19. születésnapjának ünnepeléséből hazafelé tartott, amikor a felüljárónál megtörtént az autóbalesete.
Hosszú hónapokig kómában feküdt, sok-sok műtétet élt át, lassan el kezdett emlékezni, beszélni. Kértük a
gyógyulását, szeretettel, imádságban, könyörgésben.
Amikor olyan időszakot élünk át, amikor sok a baj, nagyon nehéz elhordozni, csak reménykedünk, hogy hamarosan
helyre kerülnek a dolgok. Ahhoz, hogy reménykedjünk a HIT ereje szükséges. A hit, utazás, és mint minden hosszú
út, a naponta megtett, apró, bizalommal, reménnyel megtelt léptekből áll. Hívőként is nehéz ezen az úton járni,
sokszor útpadkára sodródunk így is. Szerencsére vannak védőkorlátaink: az ige, amely a jó úton tart, melyben
megkapaszkodhatunk, és ez végig kíséri utunkat. Az igék - bevilágítják utunk nehéz, sötét szakaszait, melyek erőt
adnak. A cél, hogy segítsen, átsegítsen bajokon, fájdalmakon, nehéz helyzeteken, tőlünk független dolgokon. A hit,
utazás, éppúgy, mint az életünk is. Egy nagy tengeren kelünk át, mi vagyunk rajta a hajó. Sokszor háborog
körülöttünk, bennünk a tenger. Most is ezt üzeni. Ne féljünk, hívjuk Őt, Ő segíteni fog.
S.D.G Odránné Kalina Krisztina, kántor
"Vannak még csodák" címet adtuk napközis táborunknak. Hisszük, hogy Jézusnak ma is van hatalma gyógyítani,
bűnöket megbocsátani, megáldani a keveset és lecsendesíteni a vihart kívül és belül.
Isten velünk volt a táborban és elkerült minket a vihar. Jézus tenger lecsendesítése számunkra nemcsak egy történet
volt, hanem valóságos élethelyzet. Megtapasztaltuk, hogy az élet viharában is, Vele biztonságban vagyunk!
Vedd észre, hogy Jézus a hajóban van. A viharnak is Ura. Ne félj, ő majd tudja a megoldást. Szavának hatalma van.
Cselekszik. Gyakran a vihar ébreszt rá, hogy kik vagyunk, mennyire tehetetlenek, kicsik. Olykor a vihar kívül dúl,
körülöttünk. Máskor belül van harag, félelem, meg nem bocsátás. Olyan erők kerítenek a hatalmukba, amit nem
tudunk legyőzni. Próbára teszi az erőnket, kapcsolatainkat.
De Őt hívhatom segítségül. Ő csitítja el a vihart. Ő ad megoldást. Ő ad reményt és békességet. Ő tesz késszé arra,
hogy legyőzzem a bennem munkálkodó bűnt. Ő miatta fordulhatok bizalommal Isten felé.
Hála Istennek és köszönet gyülekezeti tagoknak, szülőknek, pedagógusoknak, diákoknak és mindnekinek, aki
valamit is hozzá tett, hogy ez a tábor magvalósuljon. Óvári Péter lelkész
Elérhetőségek:
Óvári Péter lelkész 20/8242058

Kurucz Katalin, pénztáros 30/6831951
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Péteri Ízőrzők Gasztronómiai Egyesület hírei
Az a megtiszteltetés érte egyesületünket, hogy a Duna Tv Ízőrzők című
műsorának szerkesztő asszonya felkereste elnökünket, Bódis Szilárdot,
hogy szeretnének forgatni az Egyesületről, munkánkról, szemléletünkről!
Elnökünk nagy örömmel fogadta a megtisztelő felkérést és elkezdődhetett
a felkészülés. Természetesen, mint ilyenkor szokás összefogásra, és
szervezésre van szükség. Ennek okán felkértük a falu polgármester
asszonyát, az ételek forgatási helyszínének birtokosát, és egyesületünk
tagjait, hogy ki-ki szakmaiságával legyen szíves hozzájárulni a sikerhez. Ez
úgy gondolom sikerült.
Egy próbafőzést követően kiderülhettek a hiányok vagy változtatások.
Nem kell mondani, hogy elnök úr összehangolt stratégiájának köszönhetően mondhatni minden zökkenő mentesen
ment. Mi az egyesület tagjai úgy érzem mindent megtettünk a siker érdekében. Szélyes Magdolna kolléganő
csodálatos, nem mellékesen díjnyertes mézeskalácsait csodálhattuk meg. Nem utolsó sorban elnök úr által
megálmodott mézeskalács kehelyben, Magdi kezei által megalkotva tálalhattuk a Laci által készített Mentás
szilvakrém levest. Polgármester Asszony bemutatta a falut, Püspök Erzsébet az emlékszobát és Husvéth Csaba pedig
egyesületünket. Az Óhegyen a felvétel alkalmával az Aprók Háza Óvoda néptáncosai, Bódis Barbara vezetésével és
a Hagyományőrző Egyesület fellépésével is színesítették Péteri bemutatását.
Az ételek, pedig a felvétel sorrendben a következők voltak:
- Mentás szilvakrém leves mézeskalács kehelyben
- Zöldséges tarja huszár fasírttal
- Kapusznyika
- Tócsni torony
- Almagörhöny házi mézes kökénylekvárral
A műsor várhatóan októberben kerül műsorra, melynek bemutatását nagyon várjuk.
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy segítette munkánkat! Köszönjük az Ízőrzők stábjának a lehetőséget a
bemutatkozásra!
2021 júniusa óta egyesületünk élete is felpörgött. Különféle rendezvényeket bonyolítunk le, egyéb megrendeléseket
teljesítünk. Gőzerővel készülünk a következő rendezvényeinkre. Létrehoztunk weboldalunkat, amelyen
megtekinthetőek egyesületünk céljai, és tevékenysége is. Elérhetősége: www.peteriizorzok.webnode.hu
Az idei évben ismét részt veszünk a Szent István Napi ünnepen, gasztronómiai sátorral, ahol különféle ételekkel
készülünk a rendezvényre kilátogatók számára. Mindenkit szeretettel várunk!
Bódis Szilárd, elnök és Cseh Róbert egyesületi tag

Tüdőszűrés Péteriben
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Péteri község Művelődési Házában lakossági tüdőszűrés kerül
lebonyolításra. Az alábbi időpontokban tehet a vizsgálatra látogatást:
2021.09.24. (péntek) 8.00-18.00-ig
2021.09.27. (hétfő) 8.00-18.00-ig
2021.09.28. (kedd) 8.00-18.00-ig
Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy a szűrés alatt - a járványügyi helyzetre való tekintettel - a maszk
használata kötelező! A várakozás során a minimum 1,5 méteres védőtávolság tartandó!
A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrés a 40. életévüket betöltött személyeknek ingyenes, ajánlott a dohányzó személyek részére!
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 ft, mely az OEP által
országosan elrendelt összeg. Kiskorú személy vizsgálatára szülői beleegyező nyilatkozat és beutaló szükséges. A
szűrés díját postai csekken kell befizetni. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál,
akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
Kérjük, hogy a vizsgálatra hozza magával a személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van az előző
évi tüdőszűrő igazolást!
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Péteri Községi Sportkör hírei
PÉTERI KÖZSÉGI SPORTKÖR UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS
2021. augusztus hónaptól folytatódnak az utánpótlás nevelési foglalkozások!
Fiúk és lányok, akár 4-5 éves kortól van lehetőség a beiratkozásra!
A hét minden keddi és csütörtöki napján várjuk szeretettel a focizni vágyó fiatalokat a Péteri sportpályán.
Az időjárás függvényében az alternatív helyszínek az új óvoda- és az általános iskola tornaterme.
-

tagdíj nincs!

- BOZSIK-tornákon való részvételi lehetőség

- létesítmény és tárgyi eszközpark biztosított

Éld át a játék örömét
Mutasd meg és bontakoztasd ki a tehetséged
Légy Te is a Sportkör tagja!
Bővebb információk: +36-70-605-0880

Péteri Községi Sportkör

2021/2022 őszi félév

megye II. osztályú felnőtt bajnokság, Déli csoport
Ssz.

Időpont

Mérkőzés

Helyszín

1

2021.08.14 (szombat) 17:00

Üllői SE - Péteri KSK

Üllői Városi Sporttelep

2

2021.08.22 (vasárnap) 17:00

Péteri KSK - Halásztelki FC

Péteri sportpálya

3

2021.08.29 (vasárnap) 17:00

Bugyi SE - Péteri KSK

Bugyi SE Sporttelep

4

2021.09.04 (szombat) 16:30

Péteri KSK - Ecser SE

Péteri sportpálya

5

2021.09.11 (szombat) 16:00

Örkény SE - Péteri KSK

Örkény SE Sporttelep

6

2021.09.18 (szombat) 16:00

Tápiószelei SE - Péteri KSK

Tápiószelei SE Sporttelep

7

2021.09.25 (szombat) 16:00

Péteri KSK - Százhalombattai LK

Péteri sportpálya

8

2021.10.02 (szombat) 17:00

Aranyszarvas SE - Péteri KSK

Tápiószentmártoni Sporttelep

9

2021.10.09 (szombat) 15:00

Péteri KSK - Újhartyán VSE

Péteri sportpálya

10

2021.10.16 (szombat) 14:00

Szigethalom SC - Péteri KSK

Ócsai sportpálya

11

2021.10.24 (vasárnap) 13:30

Péteri KSK - Tápiószecső FC

Péteri sportpálya

12

2021.10.31 (vasárnap) 13:30

Alsónémedi SE - Péteri KSK

Alsónémedi sportpálya

13

2021.11.06 (szombat) 13:30

Péteri KSK - FC Dabas II.

Péteri sportpálya

14

2021.11.13 (szombat) 13:00

Ráckeve VAFC - Péteri KSK

Ráckevei sportpálya

15

2021.11.20 (szombat) 13:00

Péteri KSK - Albertirsai SE

Péteri sportpálya

Rendőrségi felhívás! Ismét próbálkoztak Péteriben az unokázós csalók
Felhívjuk figyelmüket, hogy az időskorúak sérelmére elkövetett „unokázós” elnevezésű csalások továbbra is
előfordulnak a Monori Rendőrkapitányság illetékességi területén. A módszer vagy előadás változik, de a cél minden
esetben a hívott fél meggyőzése és a pénzszerzés.
Ne higgye el, ha telefonon felhívják, hogy gyermeke, unokája, rokona bajba került, és
sürgősen pénzre van szüksége. A hívó legtöbbször családtagként vagy családi barátként
mutatkozik be, aki azt mondja, hogy egy ismerősét, barátját küldi el maga helyett, mert
ő nem tud a pénzért menni. NE HIGGYE EL! IDEGENNEK NE ADJON PÉNZT!
Próbálja meg kideríteni, hogy a családtag, hozzátartozó tényleg bajban van-e.
Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az unokájával, hozzátartozójával, más
családtagjával vagy Önhöz közelálló, megbízható ismerőssel, szomszéddal és győződjön
meg az előadott történetről!
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna vagy megpróbálják Önt vagy
hozzátartozóját ilyen vagy hasonló módszerrel becsapni, azonnal értesítsék a
rendőrséget a 112 központi segélyhívó telefonszámon!
Monori Rendőrkapitányság
10

A Magyar Posta Zrt. tájékoztatója
A Magyar Posta munkatársai az alábbi kéréssel fordulnak az ingatlan tulajdonosokhoz a levélszekrények
elhelyezésével és a házszám feltüntetésével kapcsolatban:
Tisztelt Ügyfeleink!
A Magyar Posta legfontosabb feladatának tekinti, hogy a küldeményeket gyorsan, biztonságosan és sértetlenül
kézbesítse Önnek. Ennek egyik alapfeltétele, hogy legyen a küldemények biztonságos és sérülésmentes
elhelyezéséhez megfelelő levélszekrény felszerelve. A címhelyen, amennyiben nincs megfelelő levélszekrény, a
Magyar Posta a levélszekrénybe helyezhető küldemények kézbesítését nem kísérli meg, hanem „kézbesítés
akadályozott” jelzéssel visszaküldi a feladónak, egészen addig, amíg a kézbesítést végző posta értesítést nem kap a
levélszekrény elhelyezéséről.
A levélszekrénynek a következő követelményeknek kell megfelelnie:
1. a levélszekrény legyen alkalmas a postai küldemények biztonságos és sérülésmentes elhelyezésére, valamint
zárhatónak kell lennie, hogy a kézbesített küldeményekhez a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza
2. a bedobó nyílás minimális mérete minimum 3 x 23 cm legyen annak érdekébe, hogy a küldeményeket
sérülésmentesen bele lehessen helyezni
3. több címhellyel rendelkező épület esetén, címhelyenként külön-külön szükséges levélszekrény (csoportos
levélszekrény) felszerelése a telek vagy épület cím szerinti bejáratnál, oly módon, hogy azok mindegyikén
szerepelnie kell a címzett vagy címzettek nevének, valamint a közelebbi címadatnak.
A küldemények pontos célba érése közös érdekünk, ezért arra kérjük, hogy szíveskedjenek megfelelő
levélszekrény elhelyezéséről gondoskodni. A levélszekrények esetén kérjük, hogy a műanyag cső, üdítős
flakonok helyett is gondoskodjanak megfelelő levélszekrényről- A láthatóságon túl kérjük az akadálymentes
megközelítés biztosítását a levélszekrényhez, illetve a darázsfészkektől való mentesítését is szíveskedjenek elvégezni.
Több esetben sajnálattal tapasztaljuk, hogy a lakosok lakhelyén/telephelyén hiányzik a címhelyet azonosító házszám.
Emiatt a cím azonosítása a kézbesítőnek nehézséget okoz a kézbesítés során.
Amennyiben a címhelyen a házszám hiánya miatt a Magyar Posta kézbesítője nem tudja azonosítani a címet, a
küldemények kézbesítését nem kísérli meg, hanem a postai szolgáltatásokról szóló 335/2012. (XII.4) Korm. rendelet
alapján a küldeményt „cím nem azonosítható” jelzéssel visszaküldi a feladónak egészen addig, amíg a címhely
azonosíthatósága nem kerül rendezésre. A küldemények pontos célba érése közös érdekünk, ezért arra kérjük, hogy
szíveskedjen az ingatlanon a házszám kihelyezéséről gondoskodni!
Együttműködését köszönjük!
Magyar Posta Zrt.

Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat
„Az osztálytársamtól kaptam először füvet a középiskolában. Mivel nem volt rossz élmény, újra használtuk. Aztán
egyre gyakrabban. Később már nem volt olyan hatása, mint először, ezért kipróbáltunk mást is. Teljesen rákattantunk
a szerre. Volt olyan, hogy hatan lőttük be magunkat, de csak ketten ébredtünk fel, a többiek meghaltak. Akkor
először megijedtünk, de később folytattuk. Nem tudtunk leállni. Tudom, hogy egyedül képtelen vagyok abba hagyni.
A drog megöl engem, ha nem kapok segítséget.”
„Fiatalkoromban a városban egy banda tagjaként éltem. Autókat loptunk, bűnöztünk, ittunk, drogoztunk. Aztán
elkaptak, elítéltek. Amikor kijöttem a börtönből ott folytattam, ahol abba hagytam. Nem gondolkodtam másfajta
életformán, csak ezt ismertem. Aztán megint lecsuktak. Miután letöltöttem a büntetésemet, kijöttem és
elgondolkodtam. Semmi hasznosat nem csináltam az életben. Ez a gondolat teljesen kikészített. Az ivás, drogozás,
bűnözés az életem része. Ennyi az élet? El kellett gondolkodnom. Hogyan tovább?”
A fenti történetek szereplői kértek és kaptak segítséget, mert változtatni akartak az életükön. Mostanra a függő
életmódjukat abba hagyták. Ők már tudják, hogy milyen „szermentes” életet élni. Már tudják, hogy a körülmények
nem kell, hogy befolyásolják a döntéseiket. Dönthettek úgy, hogy segítséget kérnek. Mert segítséget kérni és
elfogadni nem a gyengeség, hanem a szilárd elhatározás, a változtatni akarás jele.
Keress minket! Várunk! Segítünk!
Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat
Cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 88.
Telefon: 06/30/6532-110 Deákné Juhász Katalin, 06/20/5131-592 Turóczi Csabáné
TéMa
11

12

