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Péteri Község Önkormányzatának hivatalos, közérdekû lapja

Péteri és az M4 autópálya
Elkészültek és eljutottak az önkormányzathoz a készülõ M4 autópálya Monort és
Pilist elkerülõ szakaszának az engedélyezési tervei. A tervek szerint az autópálya nyomvonala az évekkel ezelõtt tervezetthez képest nem változott: a jelenlegi 4-es elkerülõ
üllõi csomópontjából kiindulva halad Péteri felé a vasút településünk felöli oldalán,
majd Péterit délrõl kerülve a Horgásztó alatt halad Monor felé.

A kivitelezés 2013-ban kezdõdhet meg

A jelenleg Monor felé vezetõ fõútnak (az
elsõ kanyar elõtti) továbbvezetésével közvetlenül Péteri mellett, de már monori
területen kerülne kialakításra az autópályára fel-, illetve lehajtást biztosító „Péteri
csomópont”. Az M4 e csomópontból a
monori Strázsahegyet felülrõl megkerülve
futna tovább Gomba és Pilis irányába.
Bár a terveket több fordulóban is egyeztette az önkormányzattal a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. megbízásából eljáró
tervezõcsoport, a képviselõ-testület a november 30-i ülésén mégsem adta meg az
elkészült tervekhez a szükséges önkormányzati, tulajdonosi és közútkezelõi
hozzájárulásokat, mivel a véleményünk
szerint ahhoz, hogy a megvalósuló beruházás során Péteri érdeke minden részletszempont vonatkozásában teljesüljön, még
további egyeztetésekre van szükség.
A képviselõ-testület Péteri érdekében mindenképpen szükségét tartja az alábbiak
megvalósítását:
1) A Péteri és Monor közötti biztonságos
kerékpáros közlekedés lehetõsége biztosításra kerüljön a Monorra vezetõ (a
3111. sz.) út keresztezésében tervezett
forgalmi csomópont mentén, tekintettel Péteri Község és Monor Város kö-

zötti erõs intézményi kapcsolatrendszerre, különösen Monor Város Péteri
Község vonatkozásában ellátott egészségügyi, körzeti és járásközponti, valamint kereskedelmi központi szerepébõl
fakadó nagyfokú lakossági közlekedésre és arra, hogy a kerékpárút Pest Megye Területendezési Tervében az 1/a/H
tervlapon is szerepel.
2) A terv és a beruházás közvetlenül is tartalmazzon olyan, megfelelõ forgalomtechnikai megoldásokat (két darab forgalomterelõ sziget, gyalogos átkelõ a
fõtérnél), amelyek az M4 autópálya cso-
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mópontjának átadásával egyidejûleg a
Péteri belterületén várhatóan növekvõ,
az M4 és 31 sz. közlekedési fõút közötti átmenõ jármûforgalomból eredõ közúti terhelés csökkentését biztosítják Péteri számára.
3) A terv tartalmazza az M4 autópályát
keresztezõ Bereki úton (31112. sz.) tervezett felüljáró kialakításával együtt a
Bereki út burkolatának felújítását Péteri község belterületén, a Petõfi utcai
keresztezõdésig (3111. sz.).
4) A terv vegye figyelembe – a jelenleg engedélyezés alatt álló – a Hosszúberek–
Péteri vasútállomás mellett kialakítandó P+R és B+R parkolókat, és
biztosítsa azok kerékpáros megközelíthetõségét Péteri községbõl, figyelemmel az ott áthaladó Verõce–Apajpuszta
között vezetõ pest megyei piros turistaútvonalra is.
5) A terv tartalmazza a Péteri község szabályozási terve szerinti üdülõ övezet
(Haleszi kert), pihenõ park és horgásztó zajvédelmét (zajvédõfallal vagy véderdõvel).
6) A Péteri és Monor között meglévõ, a
3111.sz. közút mellett kiépített szennyvízvezeték kiváltása ne csak szakaszosan, hanem teljes hosszban kerüljön betervezésre.
A képviselõ-testület határozata alapján megkezdtük az egyeztetéseket, hogy az M4 autópálya engedélyeztetési folyamata minél
gyorsabban lezárulhasson, de úgy, hogy közben elvárjuk, hogy a beruházás megvalósítása során Péteri és Péteri lakosainak az érdekei is megfelelõen érvényesüljenek.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester

Új képviselõ a testületben: Szenyán Péter
Dr. Berényi Zoltán (Fidesz)
képviselõ 2011. szeptember 21-én történt lemondását követõen a vonatkozó szabályok szerint
Szenyán Péter, mint a
2010. októberi önkormányzati választáson a „Péteriért Új Erõvel” független képviselõi csoport tagjaként legtöbb érvényes (343) szavazatot

szerzett jelölt lett a képviselõ-testület
tagja. Az új képviselõ a testület és az érdeklõdõ lakosság elõtt az október 10-i önkormányzati közmeghallgatáson tette le
ünnepélyes képviselõi esküjét.
Szenyán Péter személyével mára kizárólag a „Péteriért Új Erõvel” független
képviselõi csoport tagjai alkotják Péteri
Képviselõ-testületét.
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Új fénytechnikát
és hangosítást
kapott
a mûvelõdési ház
Az önkormányzat továbbra
is igyekszik minden pályázati forrást megragadni. A
képviselõ-testület az év folyamán így sikerrel pályázott a mûvelõdési ház
technikai fejlesztésére. A
megnyert, ún. „érdekeltségnövelõ” pályázat segítségével az õsz folyamán
teljesen új fénytechnikát
és hangosítást tudtunk
beszerelni a színháztermünkbe.
A fejlesztés során nyolc
vadonatúj színes színpadi
reflektort, hat új hangfalat, új mikrofonokat, erõsítõket és egy falra szerelhetõ projektort vásároltunk,
több régi hangfalat pedig
felújítottunk.
A színházterem elektromos átalakításával lehetõvé vált, hogy az összes
színpadi lámpánk, a színpadi világítás, a nézõtér
világítás, a projektor és a
komplett színpadi hangrendszerünk a terem feletti helyiségbõl központilag
legyen vezérelhetõ.
Bízunk abban, hogy a
fejlesztés továbbviszi a mûvelõdési házunkat abba az
irányba, hogy végre színvonalas színpadi darabok,
koncertek és más elõadások is megtarthatók legyenek színháztermünkben.
Ennek a lehetõségét megteremtettük! Az, hogy a
„színházba” valódi élet költözzön a programszervezõkön és a közönségen,
Önökön múlik!
Dr. Molnár Zsolt
polgármester
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Új igazgató az ÁMK élén
Varga Jenõ igazgató úr több évtizedes pedagógiai pályafutás és
tizenöt évi péteri igazgatói munka után 2011. július 31-el nyugdíjba vonult. Péteri Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete július 21-én Farkas Tivadarné személyében új igazgatót
nevezett ki az iskolát, az óvodát, a mûvelõdési házat és a könyvtárat magába foglaló Általános Mûvelõdési Központ (ÁMK) élére. Igazgató asszonyt eddigi szakmai életérõl, családjáról, elképzeléseirõl kérdeztük:
– Kedves Igazgató Asszony!
Szeretettel köszöntöm Péteriben!
Kérem, mutassa be néhány mondatban magát és családját az Olvasóknak!
– 1960. október 4-én születtem Miskolcon, és eddigi életem során végig Borsod megyében éltem. Aztán a gyerekeink
elkerültek otthonról, és annyira nagynak bizonyult a köztünk
lévõ 200 km-es távolság, hogy
a férjemmel komoly lépésre
szántuk el magunkat: ha nekem
sikerül munkahelyet találnom,
közelebb költözünk a lányainkhoz. Nem könnyû ötven évesen
egy ilyen nagy horderejû döntést meghozni, de a cél érdekében készen álltunk erre.
Az én életemben a család
mindennél fontosabb. Büszke
vagyok rájuk. Imádom a férjemet, aki valóban a másik fele az
életemnek, és tudom, õ sem
érez másként irántam. Tivadar
kertész-üzemszervezõ mérnök,
de jelenleg saját kis cégünk ügyvezetõje. Imádom kedves, szép,
okos lányainkat, Fruzsinát és Fannit. Fanni építõmérnök hallgató
Pesten. Fruzsina Pécelen él,
nemzetközi kapcsolatok szakon
végzett, most mesterképzésre
jár. Nem mellesleg gyesen van
Léna unokánkkal, aki természetesen a világ legszebb, legaranyosabb, legokosabb gyermeke.
(Ugye, minden nagyszülõ ezt
mondja a saját unokájáról!?) A
võm, Viktor a Budapesti Gazdasági Fõiskolán tanít. Persze a
nagycsalád többi tagja szintén
rendkívül fontos a számomra.
– Mit szeretett, és mit nem szeretett az iskolás évei alatt?
– Iskolásként nem volt
könnyû dolgom, mert tanárgye-

rek voltam, ráadásul egy iskolába jártam az anyukámmal. Sõt,
3–4. osztályban a tanító nénim
is volt. Így aztán szinte mindent
elsõ kézbõl tudott rólam anya.
Cseppet sem volt egyszerû a
helyzetem! Szerencsére kitûnõ
tanuló voltam, meg jó kislány is,
így túl sok konfliktus azért nem
adódott ebbõl. Egyetlen tantárgy volt, amit soha nem szerettem, az a fizika. (Elnézést a
fizikatanároktól!) Imádtam viszont táborozni és szerepelni,
meg mindenféle szervezõmunkában is jó voltam. A rendezvényszervezés azóta is kedvenc
elfoglaltságaim közé tartozik.
– Hogyan került közel a tanításhoz? Miért választotta a pedagógusi hivatást?
– Mint említettem, pedagógus gyerek vagyok. De nem is
csak az anyukám pedagógus,
hanem a nagycsaládban is akad
szép számmal belõlük. Talán ez
volt a motiváció ahhoz, hogy –
bár kerülõ úton – végül a tanítói hivatáshoz érkezzek meg.
Nem döntöttem rosszul. Ez valóban az én hivatásom.
– Az oktatás/nevelésrõl alkotott
ars poétikája?

– Az elsõ és legfontosabb
célom az, hogy a gyerekek jól
érezzék magukat az iskolában.
Egy közösség tagjaként éljenek
benne, ahol dolguk van, ahol
meg kell felelniük elvárásoknak, és felelõsséget kell vállalniuk a tetteikért. Azonban nem
kell félniük, mert azt érezhetik,
hogy nem történik semmi helyrehozhatatlan, ha esetleg hibáznak. Nem kell félniük, mert számíthatnak tanáraik és társaik
segítségére, támogatására.
– Ön szerint mi a fontosabb a
szakmai tudás átadása, vagy inkább a nevelés?
– Nem véletlen, hogy nevelõ–
oktató munkaként fogalmazzuk
meg szakmai tevékenységünket.
A kifejezés szórendje is utal arra,
hogy általános iskolában a nevelésre szükséges nagyobb hangsúlyt fektetni. Én magam ezzel
teljesen egyet értek. Rendkívül
fontos, hogy a pedagógus minden szavával, minden tettével,
teljes személyiségével nevel, példaként áll tanítványai elõtt. Akár
rossz példaként is szolgálhat.
Ezért aztán rendkívül nagy felelõsség van rajtunk.
– A legtöbb idõt az iskolában
tölti, hiszen az intézmény komplexum egyik legfontosabb része, de
az Ön irányítása alá tartozik az
Aprók Háza Óvoda, és a FöldváryBoér Elemér Mûvelõdési ház is.
Milyen gondolatai vannak a két intézményt illetõen?
– Nem feledem, hogy ÁMKigazgató vagyok, de a tanévindítás ebben a speciális helyzetben olyan nagy terheket ró rám,
hogy az óvodát és a mûvelõdési házat szeptemberben kénytelen vagyok egy kicsit háttérbe
szorítani. Magam is megfogalmaztam azonban, és ez egybeesik a fenntartó elvárásaival is,
hogy szükséges az intézmény
egységét megerõsíteni, nem
csak a dokumentumok, hanem
a tevékenységek szintjén is.
Erre nagy hangsúlyt kívánok
fektetni. Már vannak is program-elképzeléseink az együttmûködés erõsítésére.
– Jó munkát kívánunk munkájához!
Faltuszné Szabó Nikoletta
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Tizenöt év Péteri
szolgálatában

Péteri új jegyzõje

Nyugdíjba vonult Varga Jenõ igazgató

Már több, mint fél éve abban a
megtiszteltetésben van részem,
hogy Péteri településen, az Önök
szolgálatában dolgozhatom. Engedjék meg, hogy néhány mondatban bemutatkozzam.

Negyvennyolc évnyi tanulással,
munkával töltött idõ után
nyugállományba vonult Varga
Jenõ, a Péteri Általános Mûvelõdési Központ igazgatója.
1996-os igazgatói kinevezése
óta további két ciklusban nyerte el önkormányzatunk, a tantestület és a szülõi munkaközösség bizalmát.

Szakmai tudása, élettapasztalata és nem utolsó sorban emberi tulajdonságai tették méltóvá,
alkalmassá e felelõsségteljes
tisztség betöltésére. Közvetlen
személyisége, kiváló kapcsolatteremtõ, szervezõ készsége, a
mások iránti tisztelete, megbecsülése és segítõkészsége miatt Péteri lakossága is gyorsan
befogadta, megszerette õt.
Legszebb emlékei között
õrizheti az 1996-os iskola névadási ünnepséget. A névadóra
való emlékezés számos iskolai
hagyományát honosította meg.
A társadalmi kihívásokat jól felismerve azon fáradozott, hogy
évrõl évre bõvüljenek a mûvészeti képzés lehetõségei.
Igazgatósága idején sikerült
elérni, amit kevés 2000 fõs lélekszámú településen, hogy a
péteri iskolát felvegyék a minõsített alapfokú mûvészeti iskolák sorába. Nagyszerû eredmény volt ez! Végre a péteri
diákok is bizonyítványt kaphattak mûvészeti tanulmányaikról.

A kemény hétköznapok délutánjait a folyosókra kiszûrõdõ
zene és tánc hangjai tették élményszerûvé. Egymás után
„bukkantak fel” a tehetségek.
Az egész megyében híres Viráglányok sorra aratták KI-MITTUD?-os sikereiket. Varga Jenõ
igazgató úr ott szurkolt számos
versenyen és nem feledkezett
meg a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó tanárok, diákok
munkájának elismerésérõl.
Legfõbb vágya volt, hogy
megépülhessen az iskolához a
már korábban eltervezett tornaterem és ebédlõ. A benyújtott pályázat elfogadtatása csak
másodszorra sikerült, de a terv
valóra vált! Példás önkormányzati–iskolai összefogással.
Ezen óriási beruházás idején
sem állhatott le az oktatás–nevelés fejlesztése érdekében végzendõ egyéb tevékenység sem.
Az igazgató úr figyelme, tettrekészsége minden területre kiterjedt. Az iskola padlásterében
irigylésre méltó számítástechnikai termek létesültek. A megújult mûvelõdési házban új közösség kezdte meg mûködését,
a Péteri Hagyományõrzõ Kör.
Létrejöttében és a teleház beindításában is aktívan részt vállalt.
Tisztelt Igazgató Úr!
Köszönjük, hogy tiszteletreméltó
elõdei nyomdokain haladva mindent megtett a péteri iskola, ÁMK
jó hírnevének öregbítéséért! Köszönjük, hogy közösséggé kovácsolta munkatársait!
Elismerjük és becsüljük a Péteriben végzett munkáját!
Életének új szakaszában is õrizze meg egészségét, vidámságát,
optimizmusát! Váljanak valóra
további vágyai, álmai!
Püspök Erzsébet Katalin
nyugalmazott igazgatóhelyettes
Kalina Enikõ
önkormányzati képviselõ

Tisztelt Péteri Lakosok!

Keresztény Anikó vagyok, 1977.
július 1-jén születtem Miskolcon.
A tokaj-hegyaljai Mádon nõttem
fel. Az általános iskola befejezése
után a Sárospataki Református
Gimnáziumban folytattam tanulmányaimat, ahol a sok tananyag
mellett megtanultam, mit jelent a
hit, az akarat és a küzdelem.
A gimnáziumot követõen az
Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskolán általános iskolai történelem tanárrá avattak. Ezt követõen
a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen
igazgatásszervezõ végzettséget
szereztem. Az elsõ tanév megkezdését követõen 1999. decemberé-

tõl 2002. decemberéig gyámhivatali ügyintézõként, majd 2003.
augusztus 31-ig családgondozóként, referensként dolgoztam Szerencs városában. Ezt követõen
2003. szeptember 1-jétõl Pilisborosjenõ Község Polgármesteri Hivatalában helyezkedtem el, igazgatási osztályvezetõi beosztásig
jutottam, majd 2008. október 1jétõl a képviselõ-testület engem nevezett ki jegyzõvé. Jogviszonyom
megszûnését követõen helyezkedtem el a Péteri Községi Polgármesteri Hivatalban igazgatási ügyintézõként, majd megpályáztam a
jegyzõi munkakör ellátását.
Péteri Önkormányzat Képviselõtestülete 2011. június 1-jétõl kinevezett a Péteri Községi Polgármesteri Hivatal jegyzõjévé. Célom,
hogy megszerzett szakismereteimet
és tapasztalataimat szélesebb körben, magasabb szinten és több területen hasznosítsam, elõsegítve ezzel Péteri Község közigazgatási
tevékenységét, valamint segítve a
polgármester és a képviselõ-testület szakmai tevékenységét, a település mûködését, fejlõdését elõmozdítsam, szolgáljam a település
lakosságát.
Kívánok Önöknek áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet! Szívélyes üdvözlettel:
Keresztény Anikó jegyzõ

Rendszeres lesz a Péteri Hírlevél
Ebben az évben az önkormányzat munkájáról és Péteri
életérõl az Önök számára elsõdleges tájékoztatási forrásként szolgáló Péteri Hírlevél a
2011-es évben szinte alig került kiadásra. Jelen lapszámot
leszámítva a Péteri Hírlevél
csak áprilisban jelent meg. Sajnos az újonnan felállt testület
és polgármesteri hivatal által
ebben az évben felvállalt munkateher mellett már nem jutott érdemi idõ a mára – örömünkre – már újságszerûvé
vált Péteri Hírlevél rendszeres
szerkesztésére és kiadására.

Mivel a közérdekû információkhoz való hozzáférés és tájékoztatás lehetõsége Péteri
minden lakójának joga, a képviselõ-testület úgy döntött,
hogy a Péteri Hírlevél ezután
kéthavonta fog megjelenni.
Terveink szerint a lap a páros
hónapok (február, április, június, augusztus, október, december) végén jut majd el Péteri minden háztartásába, továbbra is ingyenesen. Ahhoz,
hogy az elképzelésünk teljesülhessen, a testület a lap szerkesztési feladataival külön újságírót is megbízott.

PÉTERI HÍRLEVÉL
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Amire büszkék voltunk/vagyunk…
Jóhírünk a világban
A Kelet kincseinek megnyitója:
Aúdu billahi mines sejtán irradzsím! Biszmilláhi ar-Rahmani ar-Rahim! – A Kegyelmes és
Megkönyörülõ Isten nevében! – Szalam alejkum va Rahmatulláhi! – Béke legyen veletek!
Ezzel a köszöntéssel vette hivatalosan kezdetét a Pest megyei Péteri községben a
„Kelet kincsei”, amely „A kultúra hídjai” elnevezésû rendezvénysorozat elsõ állomásaként, kétnapos kiállításával és érdekes programjaival kíván találkozási lehetõséget
teremteni a térség és a település lakosai számára az Iszlámmal.

Nagykövetek Péteriben (Dr. Molnár Zsolt polgármester társaságában Bolek Zoltán tanácsadó, Nabeel KH.
Ashour szaúdi nagykövet, Aly El-Hefny egyiptomi nagykövet és dr. Abdul M. Kaddoura követségi munkatárs)

Péteri egy gyönyörû kisközség. Az emberek kedvesek és mosolygósak. A férfiak
kézfogása valós, tekintetük becsületes jellemrõl árulkodva egyenes, akár a nyílveszõ.
A hölgyek csinosak és módfelett rendszeretõk. A vendéglátás és a fogadtatás nem
hagy maga után kivetni valót, elsõ osztályú. Mindezeknek köszönhetõ, hogy az
elsõ félóra olyan hatással volt rám, hogy
lelkiekben már majdhogynem ideköltöztem erre a településre.
Gondtalan álmodozásomból a jövõ generáció érkezte és az õket boldogan kísérõ gyermeki ricsaj ébresztett. Az illemet
és a köszönést nem mellõzõ kisiskolások,
a tanárnõjük vezetésével indultak játékos
foglalkozásra a Földváry-Boér Elemér Mûvelõdési Ház melletti betonplaccra.
A mûvelõdési ház udvarában – amely a
kiállítás helyszínéül szolgált – honfoglaló
õseink szellemét felidézõ jurta, annak
szomszédságában pedig katonás rendben
felsorakoztatott nemzeti–történelmi zászlóinkat lobogtatta büszkén a szél.
Az ünnepélyes megnyitón felszólalt
Bolek Zoltán, a Magyar Iszlám Közösség elnöke, valamint a község polgármestere

Dr. Molnár Zsolt, aki magyarul és angolul is
egyaránt köszöntötte a kiállítás résztvevõit.

A kiállítást megtisztelte õexcellenciája
Nabeel bin Khalaf bin Ashour, a Szaúd-Arábiai Királyság magyarországi nagykövete, aki
egyben a „Kelet kincsei” fõvédnöke. Az
Egyiptomi Arab Köztársaság nagykövete,
valamint Tóth János, a Medirex Rt. elnöke.
A köszöntõ beszédek után a Magyar Isz-

lám Közösség – a Medirex Rt. jóvoltából –
EKG-készüléket adományozott Péteri Községnek.
Míg a község – a vendégszeretetét kifejezve – polgárainak nevében igazi
hungaricumot, egy karikás ostort adományozott a kiállítás fõvédnökének, õexcellenciája Nabeel bin Khalaf bin Ashournak,
a Szaúd-Arábiai Királyság magyarországi
nagykövetének.
A kiállítást az Iszlám világát bemutató
tablók, mûvészetét nemes értékeiben
képviselõ Abdullah Yusuf (Lunczner Béla)
által készített kalligráfiák, gyönyörû imaszõnyegek, nyomtatott könyvek és a vitrinben kiállított kegytárgyak képviselték.
Továbbá tagadhatatlan az, hogy a magával ragadó varázslatos légkörrõl, az illatos–aromás füstöt árasztó török vízipipa,
valamint a kávét, teát nagy gondossággal
készítõ és a vendégeknek azt szeretettel
kínálgató muszlimák gondoskodtak.
Alhamdulillah!
A rendezvény különlegessége mágnesként vonzotta az érdeklõdõket. A legfiatalabb korosztálytól a legidõsebbekig szinte
mindenki ellátogatott a kiállításra. Az üresen még oly nagynak tûnõ terem a megnyitó elõtt már nem sokkal, oly szûknek
tûnt az idelátogatók sokasága miatt.
A benti érdekességek megtekintése
után az udvaron felállított jurtában ízletes halételek, gyümölcsök sokasága, valamint hûsítõ mentás limonádé és a szaúdi nagykövet jóvoltából országának
egyedi kávéja és édessége várta a vendégeket.
Ebéd után, amelyet kellemes magyar
népzene kísért végig, az élet nem állt meg.
Péteri község szervezõinek köszönhetõen
íjászat és lovas kocsis sétakocsikázás vette kezdetét.
A megnyitó nagyszerûen kezdõdött, és
a nap hátralévõ része barátsággal, testvéri
egyetértésben folytatódott. A kiállítás,
valamint a programok holnap estig tartanak, és ez idõtartamban szeretettel várja
a „A Kultúra hídjai” rendezvénysorozat, az
Iszlám–magyar kapcsolat iránt érdeklõdõket, a Pest megyei Péteriben.

A rendezvény megnyitója az alábbi honlapon tekintehetõ meg:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QvFfkbyf14M
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Új közmûdíjak
A képviselõ-testület az ezévi
utolsó ülésén döntött a Péteriben érvényes, 2012. évi közmûdíjakról.
Ennek keretében a testület
elfogadta a KÖVÁL Zrt. szolgáltatói árjavaslatát, így a szennyvízcsatorna használati díja az
önkormányzat 17/2011. (XII.16)
számú rendelete szerint január
1-tõl köbméterenként nettó
324 forintra változik.
A vízszolgáltató GYÁVIV Kft.
2012. évre vonatkozó díjjavaslata áremelést és e mellé még
több mint hatmillió forintos önkormányzati pénzügyi kiegészítés megfizetését tervezte. Mivel az önkormányzat nem kíván
és nem is tud hatmillió forintot
kifizetni évente a költségvetésébõl azért, hogy a vízszolgáltató mûködési veszteségeit finanszírozza, ezért olyan új
díjjavaslatot kértünk a cégtõl,
amely nem tartalmaz önkormányzati árkiegészítési igényt.
A GYÁVIV Kft. ezen javaslata
azonban 34 százalékos lakossági vízdíjemelést javasolt. Ezt az
elfogadhatatlan javaslatot a testület visszautasította és a lakossági vízdíj mértékét (2011. december 30-i hatállyal) a

jelenlegi alapdíj meghagyásával az önkormányzat 18/2011.
(XII.16) számú rendelete szerint nettó 292 forint/m3 összegben állapította meg. A közületi vízdíj mértéke: nettó 543
forint/m3 lesz. Januárban a hivatal szakemberei, a pénzügyi
bizottság elnöke és a cég
felügyelõbizottsági tagjaként a
polgármester tételesen meg
fogja vizsgálni a vízszolgáltató
által a péteri vízmû mûködtetése vonatkozásában 2011-ben
felmerült közvetlen és közvetett költségtételeket. Bízunk
abban, hogy ez után tisztább
képet kapunk majd a szolgáltató mûködési költségeirõl.
A képviselõ-testület az óvodai és az iskolai gyermekétkeztetés térítési díját nem emelte
meg.
A lakossági szemétszállítás
díjainak esetleges változtatásáról februárban fog a képviselõtestület dönteni.
Az Országgyûlés által módosított ÁFA-törvény értelmében
a közszolgáltatások díjai az
„ÁFA-kulcs” 25%-ról 27%-ra történõ megemelése miatt eleve
kettõ százalékkal emelkednek
január 1-jétõl.

Fenyõfák szervezett begyûjtése
január elején
Az Önkormányzat a szelektív
hulladékgyûjtést és a zöldhulladék elszállítást végzõ céggel,
a Hírös Kft.-vel együttmûködve
januárban (vízkeresztet követõen ütemezve) megszervezi az
ünnepek utánra feleslegessé és
hulladékká váló karácsonyi fenyõfák begyûjtését és elszállítását.
A gyûjtési idõszak:
2012. január 6–13.
A fenti idõszakban az alábbi
négy helyszínen helyezheti el a
lakosság a hulladékká vált fenyõfákat:
1) A Víztorony elõtti szabad
terület (Szent István utca),

2) A Polgármesteri Hivatal belsõ udvara (Kossuth L. u.),
3) A Széchenyi utcai „focipálya”,
4) A Sportpálya (Petõfi S. u.) bejárati része (a kapun belül, a
személygépkocsik számára
biztosítva a szabad ki-és bejárást)
Kérjük, hogy a fenyõfákat lehetõség szerint összevágva (max.
egy méter hosszan, gallyazva)
szíveskedjenek elhelyezni a
gyûjtõponton! A begyûjtéssel
kapcsolatban Lovász Gábor falugondnok készséggel áll rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: 06-20/232-82-54.
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Új karácsonyi fényelemek
támogatói felajánlásokból
Vállalkozók és támogatók felajánlásaiból ebben az évben is lehetõségünk volt arra, hogy településünk karácsonyi díszkivilágítását újabb elemekkel bõvítsük, hogy a tavaly megrongált fényelemek helyett újakat vásároljunk, illetve hogy az önkormányzat
által szervezett mindenki karácsonya elnevezésû rendezvényt
megtarthassuk és 75 év feletti, idõs polgárainkat megajándékozhassuk. Az önkéntes felajánlásokból közel 700 000 forint
gyûlt össze.

Örülünk annak, hogy december
közeledtével több helyi vállalkozó maga kereste meg az önkormányzatot támogatási szándékával. Ez nagy segítséget
jelent az önkormányzatnak. Így
bár most is sikerült új fényelemeket vásárolnunk, ebben az
évben sem volt szükséges erre
a célra közpénzt fordítanunk!
Támogatóink segítségével
ebben az évben ünnepi fénybe
öltöztethettük a templomunkat,
a posta épületét. Karácsonyra
már a Gyömrõ felõl Péteribe érkezõket is ádventi fényhangulat
fogadja településünk elején.
Köszönjük az alábbi személyek,
cégek támogatását azért, hogy
Péteriben is meghitt ünnepi hangulatot áraszthatnak köztereink,
hogy örömtelibbé tehettük idõs
(a legtöbb esetben magányosan
élõ) polgáraink ünnepét és hogy
lakosaink a mindenki karácsonya
rendezvényen újra együtt osztozhattak a karácsonyvárás örömében:
• Ke-Do Eurocosmetics Kft.
(Dominus Péter – Laktanya,
200 000 Ft)
• Dr. Molnár Zsolt polgármester (100 000 Ft, Gyáviv Fb.
tiszteletdíj)
• Péteri Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat (80 000 Ft)
• M-Road Kft. (Molnár
Miklós, 75 000 Ft)
• Monor és Vidéke Takarékszövetkezet (50 000 Ft)

• Scnell Öl Kft. (Puskás Zsolt,
30 000 Ft)
• Földpörgetõ Kft. (Molnár
Béla – Laktanya, 20.000 Ft)
• Ép-Gép 2002 Kft. (Hrutka
Gábor, 20 000 Ft)
• Farkas Ferenc (Táncsics M. u.,
15 000 Ft)
• Dr. Juhász Szabolcs és családja (Széchenyi u., 15 000 Ft)
• Farkas László (Zöldfa u.,
10 000 Ft és egy láda
szabolcsi alma)
• Gilmar Bt. (Molnár József,
10 000 Ft)
• Color Car Kft. (Kovács
Róbert, 10.000 Ft)
• Szabó László (Monor, 10 000 Ft)
• Sajtos Ferenc (Petõfi S. u.,
10.000 Ft)
• Dóczi István (Gyömrõ, 10 000 Ft)
• Portalu Kft. (Urbán Attila,
10 000 Ft)
• Tavarium Kft. (Csiszár Tamás
– Horgásztó, 5000 Ft)
• Rojcsik Étterem (5000 Ft)
• Hornyák Laci bácsi (egy „hektónyi”, finom forralt bor)
• Csorba Károlyné, Jolika (Kossuth L. u., a Fõtéren felállított mindenki karácsonyfája)
• Prego Print Bt. (Mravík Zoltán) (5000 Ft)
Idén elõször került felállításra a
község karácsonyfája mellett egy
feldíszített betlehem, amely
Vollerné Baktai Mária munkája. A
betlehemi jelenetet bemutató
jászól nagy sikert aratott a mindenki karácsonya rendezvényen.

PÉTERI HÍRLEVÉL
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Az Önök érdeme!
Az új játszóeszközök

Helyi kertész barátunk (aki nem
szereti, ha nevesítve sokat dicsérjük, ezért most nem nevesítve dicsérjük…) által a nyár
folyamán közcélra felajánlott és
a fõtéren kiállított becsületkasszás virágadományokból
befolyt több, mint háromszázezer forintos összeget ígéretünknek megfelelõen a kastélykerti játszótér felújítására
fordítottuk, illetve fordítjuk. Az
Önök adományaiból három új

2011. december

ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülötteink
2011

rugós játszóeszközt tudtunk a
gyermekek számára vásárolni.
A befolyt összegbõl még arra is
futja majd, hogy a tavasz folyamán a játszótér közelében egy
új ivókutat alakítsunk ki!
Köszönjük mindenkinek,
aki adományával lehetõvé tette azt, hogy a péteri gyerekek
számára fejleszthessük központi játszóterünket!
A jövõ nyáron hasonló, közcélú akciót tervezünk.

Tájékoztató a polgármesteri hivatal
ünnepi nyitva tartásáról
Tisztelt Péteri lakosok! Tisztelt Ügyfeleink!
Péteri Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 13/
2011.(VI.24.) önkormányzati rendeletével elrendelt téli igazgatási szünet 2011. december 27–30-ig tart.
A polgármesteri hivatal 2011. december 23-án és 2011.
december 30-án zárva tart.
2011. december 27–29-ig a polgármesteri hivatalban
az ügyfélfogadási idõ az alábbiak szerint változik:
2011. december 27. (kedd): 8.00–12.00
2011. december 28. (szerda): 8.00–14.00
2011. december 29. (csütörtök): 8.00–12.00
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánnak a lakosságnak a polgármesteri hivatal köztisztviselõi.
Keresztény Anikó jegyzõ

1. Gáspár Csilla Dóra, január 22.
2. Gáspár András Erik, január 22.
3. Rácz Dominik, február 23.
4. Nagy Alexandra Natália,
február 7.
5. Rozinka Bálint, március 4.
6. Kovács Bence, március 5.
7. Farkas Anna Hajnalka,
március 5.
8. Bálint Nándor Barnabás,
március 7.
9. Szántó Adrien, május 1.
10. Szántó Izabella, május 1.
11. Petõ Valéria, május 17.
12. Lipták Anna, június 26.
13. László Gerely Levente,
július 22.
14. Mayer Szofi, július 27.
15. Búzás Attila, augusztus 20.
16. Fejszés Dorka Napsugár,
szeptember 25.
17. Paput Kevin, október 16.
18. Sallai Jázmin, november 29.
2011-ben
Péteriben
kötöttek
házasságot
1. Rutz Csaba–Sztapkovics
Gyöngyvér Zsuzsanna,
május 7.
2. Göbölös István–Czetõ
Nikoletta, május 21.
3. Szöllõsi Attila–Lõrincz
Katalin, június 25.
2011-ben
elhunyt
péteri
lakosok
Szerencsés László Kálmán,
V január 26., élt 56 évet
Takács Ferenc, V február 3., élt
78 évet
Páti Jenõ, V február 10., élt
87 évet
Németh Pálné (szül.: Reiner Irén),
V február 23., élt 87 évet
Hajdu Jánosné (szül.: Huszák
Róza), V február 27., élt 74
évet
Szabó József, V március 7., élt
58 évet

Mravik Mihályné (szül.: Bódis
Zsuzsanna), V március 20., élt
75 évet
Szöllõsi Sándorné (szül.: László
Ilona), V március 26., élt 73
évet
Takács Ferenc, V április 1., élt
66 évet
Szenyán János, V április 4., élt
86 évet
Szenyán Mihályné (szül.:
Szenyán Teréz), V április 9., élt
85 évet
Potondi Béláné (szül.: Gyurik
Erzsébet), V április 12., élt 60
évet
Kunetz László, V április 23., élt
65 évet
Máté Ferencné (szül.: Keller
Magdolna), V április 25., élt
86 évet
Tucsni Pálné (szül.: Pusztai
Margit Erzsébet), V április 27.,
élt 80 évet
Csetõ Sándor, V május 20., élt
77 évet
Béres János, V május 23., élt
66 évet
Tóth József, V május 29., élt 78
évet
Jámbor Istvánné (szül.:
Hovanyecz Mária), V június 20.,
élt 69 évet
Kalina Sándor, V június 22., élt
78 évet
Sándor Pál, V július 12., élt 63
évet
Saliga Andrásné (szül.:
Mihavecz Tünde), V július 27.,
élt 49 évet
Boldóczki Pál, V augusztus 20.,
élt 66 évet
Szilos Sádorné (szül.: Béres
Margit), V szeptember 18., élt
65 évet
Mátyás Ferenc, V október 12.,
élt 67 évet
Dobai Lajos, V október 23., élt
57 évet
Kalina Istvánné (szül.: Urbán
Piroska), V október 26., élt 73
évet
Borbély Lászlóné (szül.: Valent
Teréz), V november 28., élt 88
évet
Tóth Frigyesné (szül.: Gotlieber
Franciska), V december 9., élt
82 évet
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Dr. Berényi Zoltán lemondott
képviselõi megbízatásáról
Dr. Berényi Zoltán szeptember 21-én lemondott helyi képviselõi jogviszonyáról.
A képviselõ úr az õszi önkormányzati választáson a Fidesz támogatásával, 379 szavazattal lett Péteri Képviselõ-testületének
tagja.
Képviselõ úr a nyár folyamán már lemondott a Szociális, Családügyi és Egészségügyi Bizottságban betöltött bizottsági elnöki tisztségérõl is.
Berényi úr döntése nyilvánvalóan összefügg a polgármesteri hivatal felújítására ez
évben megnyert pályázat megvalósítása
érdekében tett önkormányzati lépések
miatt közte és az Önkormányzat (illetve a
képviselõ-testület) között kialakult „konfliktushelyzettel”, amelynek végsõ jogi rendezése végül ügyvédek bevonásával történt
meg az õsz folyamán.
Sajnálom, hogy Berényi doktor úr önkéntes elhatározásából fejezte be képviselõi munkáját. Sajnálom, mivel Õ volt Péteri történetében az egyetlen ember, aki az
önkormányzat megalakulása óta eltelt huszonegy éve folyamatosan tagja volt Péteri mindenkori képviselõ-testületének. Háziorvosként eddig minden önkormányzati
választáson sikerrel méretette meg magát
és mindig az egyik legnagyobb lakossági
támogatottságú tagja volt a Péterit vezetõ
testületeknek.
Elvitathatatlan és tiszteletreméltó az a
munka, amit dr. Berényi Zoltán Péteri fejlõdéséért az elmúlt két hosszú évtizedben
tett. Kevés embernek van ma hozzá hasonlóan átfogóan nagy tudása és ismerete Péterirõl és annak lakóiról. Dr. Berényi Zoltán lemondása veszteség az önkormányzat
számára, amit õszintén sajnálok!
Mint ahogy azt is õszintén sajnálom,
ahogyan a közös dolgaink az elmúlt évben
alakultak.
Polgármesterként soha nem állt szándékomban Berényi képviselõ urat személyében, hivatásában, munkájában megsérteni, vagy megbántani. Ilyen szándéka a
tavaly megalakult képviselõ-testület egyik
tagjának sem volt. A mögöttünk hagyott
évben kialakult problémáink megoldását
tisztességes, kulturált, emberi keretek között szerettem, szerettük volna rendezni.

A hivatal egységes munkatérbe helyezését és a hivatali épület felújítását ma is
településünk érdekében állónak tartom.
Sajnálom, hogy az általunk választott fejlõdési út keresztezte Berényi úr és családja jogos és méltányolható magánérdekét
és megbolygatta több évtizedes élethelyzetét. A megnyert 15 millió forintnyi európai uniós pályázati forrás és Péteri jövõbeli
fejlõdése érdekében nekem és a képviselõtestületnek a közérdeket, Péteri érdekét
kellett képviselnünk. Más utunk nem volt.
Nyugodt lélekkel jelenthetem ki, hogy
tárgyalásaink során végig úriembermódra
egyeztettünk egymással, számtalan megoldást (más lakást, más bérleményt, önkormányzati lakbértámogatást stb…) kínáltunk fel doktor úrnak a helyben lakhatása
megoldása érdekében. Mivel tõlünk független körülmények miatt a tárgyalásaink
így sem vezettek érdemi eredményre, doktor úr kérésére jogi képviselõk vették át a
tárgyalásaink folytatását. Ennek következményeivel minden, a helyi közélet iránt
érdeklõdõ polgártársunk találkozhatott
szeptemberben.
Magam és a képviselõ-testület tagjai
döbbenten találkoztunk szeptemberben
azzal a szórólappal, amelyben Berényi úr
mind az én, mind pedig képviselõtársaim
emberi tisztességét és szavahihetõségét
nyilvánosan kérdõjelezte meg a település
lakossága elõtt.
Bárkinek joga van a munkánkat kritizálni, vagy dicsérni, arról jó, vagy negatív véleményt megfogalmazni. Ez a véleménynyilvánítás alkotmányos jogának a gyakorlása.
Az ember becsületének és tisztességének
alaptalan becsmérlésére azonban senkinek
nincs joga. Aki ezt teszi, annak vállalnia kell
tettének jogi következményeit is.
Igyekezve az emberi korrektség talaján
maradni:
Péteri Község Önkormányzata és Péteri
Község lakói nevében mégegyszer kifejezem köszönetemet Dr. Berényi Zoltán évtizedes közéleti munkájáért, amit Péteri
képviselõ-testülete tagjaként településünkért végzett.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester

Péteri borverseny!
A Péteri Borbarát Kör Egyesület 2012. január 7-én 15.00 órától, a péteri FöldváryBoér Elemér Mûvelõdési Házban rendezi
meg évi hagyományos borversenyét, melyre Önt (Önöket) tisztelettel meghívjuk!
A versenyre a saját készítésû borral a
régió határain belülrõl lehet nevezni. Más
borvidékekrõl származó szõlõbõl készített
bort is lehet indítani.
Díjazás: Fehér, rosé, vörös kategóriákban a szakértõ zsûri a 20 pontos bírálati
rendszer alapján állapítja meg a sorrendet
kategóriánként. A versenyben résztvevõk
és kóstolók közönségdíját a legtöbb szavazatot kapott bor kapja.
A versenyen a társadalmi zsûri munkájában nem csak a borukat megméretõ borászok, de a borszeretõ érdeklõdõk is részt
vehetnek (azaz megkóstolhatják és értékelhetik a versenyben indult borokat és
részt vehetnek a vacsorán. (Részvételi díj:
2000 Ft)
Borokat leadni a verseny elõtti napon
16.00–20.00 óráig lehet a verseny helyszínén. Fajtánként négy darab 0,75 literes palackkal (A palackokat lehetõleg címke nélkül hozzák). Nevezési díj fajtánként: 1000 Ft.
A vacsora költsége: 1500 Ft/fõ.
Érdeklõdését és részvételi szándékát
jelezze a következõ elérhetõségek egyikén: peteri@borbaratkor.hu, Kovács Róbert:
06 (20) 914-75- 45, László Péter: 06 (30) 96632-37.

TISZTELT KÖNYVTÁRLÁTOGATÓK!
Tájékoztatjuk Önöket arról,
hogy könyvtárunk december 23-tól,
január 2-ig ZÁRVA tart.
2012. január 3-tól a megszokott
nyitvatartási idõben várjuk Önöket!
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendõt kívánunk!

PÉTERI HÍRLEVÉL
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Együtt a temetõért
Ördög Endre lelkész úr a nyár folyamán Orosházára távozott Péteribõl, ahol új lelkészi
megbízást vállalt. Lelkész úr távozásával megnyílt annak a lehetõsége, hogy az Önkormányzat rendezze és rendbe hozza a kapcsolatait a Péteri Evangélikus Egyházközséggel.

Bõségesen akadt munka

Az önkormányzat ezidáig is komoly partnerként szerette volna tekinteni az egyházat, de az érdemi együttmûködés lehetõségét eddig sajnos megnehezítette lelkész
úrnak a „Péteri.eu” nevû újság kiadásával
felvállalt, jellemzõen az önkormányzattal
szembeni közéleti szerepvállalása.
Mivel határozott véleményünk szerint:
az önkormányzat és az egyház viszonyában nincs helye „politikai” elõítéleteknek,
nagy örömmel vettük azt, hogy Péteri új
lelkészével, Dechertné Ferenczy Erzsébettel az
elmúlt hetekben és hónapokban a korábbitól teljesen eltérõ, konstruktív, együttmûködõ és korrekt kapcsolatot tudott az
önkormányzat kialakítani.
Az õsz folyamán több esetben is tárgyalt
egymással az Evangélikus Egyházközség
vezetése és a képviselõ-testület. Megállapodtunk abban, hogy a továbbiakban kölcsönösen segítjük és tiszteljük a másik
munkáját, hiszen mind az egyház, mind
pedig az önkormányzat Péteri lakóinak a
közösségéért munkálkodik.
Az új, közös együttmûködés keretében
a halottak napja elõtt együtt kidolgoztunk
egy programot a temetõ rendbethozatalára
és fejlesztésére. Temetõnk az elmúlt idõszakban siralmas, gondozatlan állapotba

került. Rokonaink, barátaink végsõ nyughelye környezetének (az emlékezés helyének) gondozottsága minket minõsít.
A közös program keretében:
– földmérõt bíztunk meg a temetõ területének pontos kimérésére,
– az önkormányzat kitakarította és
rendbetette a temetõ Dózsa György utcai akácligetét, illetve lekaszálta a temetõ elõtti árkot és a temetõ belsõ részét,
– az egyház kezdeményezésére október
22-én, szombaton
40–50 lelkes és
tenni akaró ember
gyûlt össze és közös munkával a temetõ egész területét rendbehozta
(kivágtuk a száraz
fákat, gallyaztunk,
rendbetettük az
emlékmûvek környékét, virágot ültettünk, füvet nyírtunk, gazoltunk,
összesepertük és
elégettük a fákról
lehullott levele- A képviselõk is ott voltak

2011. december
ket). (Külön örültünk annak, hogy a munkában a képviselõ-testület minden tagja részt vett.)
– három új hulladékgyûjtõt helyeztünk ki
a temetõben. A szemetesekhez az önkormányzat vásárolta meg az anyagot,
a gyülekezet pedig a munkaerõt adta
hozzá,
– az önkormányzat halottak napja után
biztosította az összegyûlt szemét elszállítását,
– az e célra kapott virágadományokat az
önkormányzati képviselõk, a polgármesteri hivatal dolgozói valamint a gyülekezet tagjai több napon keresztül reggeltõl estig önkéntesen vigyázták és
felügyelték a halottak napját megelõzõ
napokban. A virágokért kapott lakossági adományokból közel 200 000 forint
gyûlt össze, amit tavasszal teljes egészében a temetõ fejlesztésére fordít az
önkormányzat.
Az egyházzal együttmûködve a temetõben
a következõ idõszakban:
– további hulladékgyûjtõket, illetve további vízcsapokat szeretnénk kialakítani,
– pótolni szeretnénk a temetõ hiányzó kerítésdarabjait,
– temetõi rendet határozunk meg,
– tájékoztató táblákat helyezünk ki,
– estére, éjszakára zárjuk a temetõt,
– temetõgondnokot kívánunk alkalmazni
legalább napi négyórás munkaviszonyban, akinek folyamatos feladatai közé
fog tartozni a temetõ nyitása, zárása, takarítása, gondozása, felügyelete, rendjének megtartatása,
– fel szeretnénk újítani a második világháborús emlékmûvet, és a többi temetõi emlékmûvet,
– WC-s mosdót, a sírok között további
gyalogutakat és kolumbáriumot szeretnénk a temetõben kialakítani.
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Szelektíven Péteriben
A Hírös Hulladékgazdálkodási
Kft. Péteriben 2011. március 1jétõl vezette be házhoz menõ
szelektív gyûjtési rendszerét,
mely lehetõvé tette az újrahasznosítható, illetve komposztálható hulladékok teljes
körû gyûjtését.

A korszerû, házhoz menõ szelektív gyûjtés során a lakosok
részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátott sárga színû – felirattal, ábrákkal, illetve
cégjelzéssel ellátott – zsákokban gyûjthetõ a csomagolási
mûanyag, papír, fém, illetve italos karton hulladék, a zöld színû emblémával ellátott zsákok
pedig a komposztálható hulladékok gyûjtésére szolgálnak.
A gyûjtés komfortos megoldásnak bizonyul, hiszen a lakosoknak csak az ingatlanuk elé
kell kihelyezni havonta egy alkalommal az újrahasznosítható,
az áprilistól decemberig terjedõ idõszakban pedig kéthetente egy alkalommal a komposztálható hulladékokat a szelektív
hírlevélben meghirdetett idõpontokban és módon.
Péteri eredmények:
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Péteriben
a 2011. március 1-jétõl november 30-ig terjedõ idõszakban
háztartásonként átlagosan 15,5
kg újrahasznosítható és 86 kg
komposztálható hulladék került begyûjtésre házhoz menõ
szelektív gyûjtés keretén belül!
Ez a mennyiség bizonyítja,
hogy a lakosság nyitott a környezetvédelmi kezdeményezésekre és mind többen élnek a
szelektív gyûjtés lehetõségével.

Együttmûködõ munkájukat ezúton is köszönjük, mely nagyban hozzájárul a szelektív
hulladékgyûjtési rendszer zökkenõmentes, eredményes mûködtetéséhez! A házhoz menõ
gyûjtés továbbra is folytatódik,
melyben minden péteri háztartás részt vehet a szelektív hírlevélben olvasható tudnivalók
szerint. Gyûjtsünk együtt szelektíven 2012-ben is!
Gyûjtési idõpontok
2012. elsõ negyedévében
Az újrahasznosítható hulladékok („sárga zsák” csomagolási
mûanyag, fém, papír, italos karton) házhoz menõ gyûjtése:
–
–
–
–

2011. december 21. (szerda)
2012. január 18. (szerda)
2012. február 22. (szerda)
2012. március 21. (szerda)

Az enyhe õszi idõjárásra való
tekintettel társaságunk az önkormányzat kérésére 2011. december 1-jén egy soron kívüli
gyûjtési napot biztosított a
péteri lakosság részére. Kérjük,
hogy az ekkor kapott, komposztálható hulladékok gyûjtéséhez biztosított zöld cserezsákokat gondosan õrizzék meg,
mert gyûjtõjáratunk csak 2012.
tavaszán indul újra! A komposztálható hulladékok („zöld
zsák”) elsõ gyûjtési idõpontja
2012. április 12-én (csütörtökön) lesz.
A házhoz menõ szelektív gyûjtés 2012-es évre vonatkozó teljes gyûjtési naptárát keresse
szelektív hírlevelünkben és a
www.hiroshulladek.hu honlapon!
Ezúton kívánunk minden
Kedves Ügyfelünknek szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és
békés, boldog új évet!
Hírös
Hulladékgazdálkodási Kft.

PÉTERI HÍRLEVÉL

Megnyílt a monori
hulladékudvar!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011. november 22-tõl
mûködik a monori szelektív hulladékgyûjtõ udvar!
A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. üzemeltetésében mûködõ
hulladékgyûjtõ udvar Monoron (régi hulladéklerakóval szemben),
a Bajcsy-Zsilinszky úton található, a 092/11 hrsz. alatt.
A hulladékudvarban Péteri lakossága ingyenesen helyezheti el
a háztartásokban keletkezõ újrahasznosítható és veszélyes hulladékokat. (A hulladék ingyenes leadásához lakcímkártya bemutatása szükséges!)
Hulladékgyûjtõ udvar nyitvatartása:
Hétfõ: szünnap
Kedd–szombat: 9.00–16.00
Vasárnap: 8.00–13.00
A hulladékudvarba beszállítható hulladékok
és azok beszállítható mennyiségei:
akkumulátor

maximum 3 db

ép, összeszerelt elektronikai hulladék
háztartási gép

maximum 2 db

használt sütõ zsiradék, olaj
fénycsõ, izzó

maximum 10 liter
maximum 10 db

festékek csomagolásai

maximum 10 kg

lom hulladék

maximum 1 szoba
berendezése

mûanyag csomagolási hulladék

korlátozás nélkül

növényvédõ szerek csomagolásai
papír hulladék

maximum 10 kg
korlátozás nélkül

A hulladékudvar mellett, a KÖVÁL Zrt. átvevõhelyén térítés ellenében van lehetõség a komposztálható, kommunális vegyes és
az építési–bontási (inert) hulladékok elhelyezésére. Az inerthulladék-átvevõhely nyitvatartása: hétfõtõl-szombatig: 7.30–17.00
óra, vasárnap: 8.00–13.00 óráig.
A két telephely mára teljessé teszi a háztartásokban keletkezõ hulladékok ellenõrzött körülmények között történõ környezetbarát elhelyezését.

TÉLI TÜZELÕVÁSÁR! LIGNIT
Tekintettel az elmúlt fûtési szezonban tapasztalt nagyszámú érdeklõdésre, az idei télen is kapható a helyi tüzéptelepen (Bereki út) lignit. Az Önkormányzat és a szállító
cég (Scnell Öl Kft.) közötti együttmûködés eredményeképpen lignit a környékünkön csak Péteriben kapható és az ára
is a piaci árhoz képest jelentõsen kedvezõbb.
Telepi ár: bruttó 1080 Ft/mázsa.

PÉTERI HÍRLEVÉL

Újraindult
a Baba–Mama Klub!
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A Mi Családi Napközink

Néhány hónap kihagyás után újraindult
a Baba–Mama Klub, ahol a kisgyermekes anyukák gyermekeikkel együtt vehetnek részt a közös találkozásokon
keddenként 9.00–11.00 óra között a
mûvelõdési házban. A klub alapítója és
korábbi vezetõje Legendi Katalin egyéb
elfoglaltságai miatt már nem tudta tovább vállalni a szervezet vezetését,
amelyet a továbbiakban Sajtos Andrea
(tel.: 06 (20) 662-6225) vesz át. Szeretettel várjuk a klubban az anyukákat
és a csöppségeket!

Ovi-hír
Napjainkban egyre fontosabb, hogy
környezetünkre nagyobb figyelmet
fordítsunk. Tekintettel arra, hogy a környezettudatosságra nevelést minél
korábban ajánlatos megismertetni
gyermekeinkkel, óvodánkban a petpalack-zsugorítás mellett használt
elem begyûjtést, valamint szeptembertõl folyamatos papírgyûjtést vezettünk
be. Kérjük, hogy a papírhulladékot
(kartondoboz, üdítõs dobozok kivételével), melyet nem szükséges kötegelni, hozza el az óvoda hátsó udvarában
lévõ konténerbe, így segítve gyûjtésünket. A bevételbõl napárnyékolót szeretnénk kihelyezni az óvoda udvarára,
hogy a nyári meleg idején is biztosítani tudjuk az árnyékba húzódás lehetõségét.

Tájékoztató kötelezõ
kéményseprõ-ipari feladatok
ellátásának idõpontjáról
Tisztelt Péteri Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás
körébe tartozó feladatokat Péteri közigazgatási határán belül 2012. január
4-tõl március 31-ig a Magyar Kémény
Kft. munkatársai látják el. A társaság alkalmazásában álló dolgozók a beazonosíthatóság érdekében névre szóló,
arcképes kitûzõkkel rendelkeznek.
Keresztény Anikó jegyzõ

Szeptembertõl nyílt meg Péteriben a Petõfi Sándor u. 133. szám alatti családi házban a Barack és Mogyoró Családi Napközi és Idõszakos Gyermekfelügyelet.
A családi napközi a gyermekek napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája. A családi napközi
a családban nevelkedõ gyermekek számára nyújt (életkoruknak megfelelõ) nappali
felügyeletet, gondozást, nevelést és foglalkoztatást. A nyugatabbra elhelyezkedõ
országokban, pl. Hollandiában, Nagy-Britanniában már hagyománya van a gyermekfelügyelet, tanítás ezen formájának. Nálunk
ez a szolgáltatás most kezd bekerülni a
köztudatba, és már településünkön is elkezdte bontogatni a szárnyait!
Nagyon sok szülõben felmerül a kérdés:
– Kire bízhatom gyermekemet akkor, amikor a gyermekek nevelését segítõ intézmények száma kevés, vagy a meglévõkben már nincs hely?
– Mit tehetek, ha a bölcsõdék létszámába mi már nem férünk bele?
– Dolgoznom kéne, de hová vihetem a
kicsit?
E kérdésekre adhat megoldást a Barack
és Mogyoró családi napközi, amely egész
napos gondozást, nevelést nyújt a dolgozó szülõk gyerekeinek, fõleg egy- és hároméves kor között, de nem zárkózik el
kisiskolások, óvodások fogadásától sem. A
napközi célja, hogy biztonságot nyújtó,
szeretetteljes légkörben foglalkozzon a

gyerekekkel, egy olyan nagycsaládot mintázva, ahol az anya állandóan jelen van, és
minden gyerek számíthat rá. A családi napközi jellemzõje, hogy családi házban fogadja kis növendékeit, kiscsoportban foglalkozik velük, ezáltal több figyelmet
kaphatnak, könnyebb a beilleszkedés. Személyre szólóan, a gyermekek életkori és
egyéni sajátosságainak, eltérõ fejlõdési
ütemének szem elõtt tartásával segíti õket
személyiségük kibontakozásában. A lelki
egészség mellett a testi egészség is fontos szerepet kap- ez utóbbit egészséges
ételekkel és a gyerekek nagy mozgásigényének kielégítésével valósítva meg.
A napköziben a gondozási-nevelési feladatokat Kirchner Anett és Subáné Koszorus
Kata látja el, akik szeretettel várnak mindenkit!
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Életre kelt a családsegítõ szolgálat
A szociális törvény szerint a családsegítés önkormányzati alapfeladat
A családsegítés a szociális, vagy
mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek,
családok számára az ilyen helyzethez vezetõ okok megelõzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési
képesség megõrzése céljából
nyújtott ingyenes önkormányzati szolgáltatás.
Az önkormányzatnak a családsegítés keretében kell biztosítani:
– a szociális, életvezetési és
mentálhigiénés tanácsadást,
– az anyagi nehézségekkel
küzdõk számára a pénzbeli,
természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás
megszervezését,
– a családban jelentkezõ mûködési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elõsegítését,
– a tartós munkanélküliek, a
fiatal munkanélküliek, az
adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdõk, a

A családsegítõ szolgálat új ügyfélszolgálata

fogyatékossággal élõk, a
krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai
betegek, a kábítószer-problémával küzdõk, illetve
egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik
részére tanácsadás nyújtását,
– a családokon belüli kapcsolaterõsítést szolgáló közösségépítõ, családterápiás,
konfliktuskezelõ mediációs
programokat és szolgáltatá-

sokat, valamint a nehéz élethelyzetben élõ családokat
segítõ szolgáltatásokat.
A családsegítés a helyi családgondozón keresztül a szolgáltatást igénybe vevõ személy otthonában, családi környezetében
tett látogatások, illetve a családsegítõ szolgálatnál folytatott segítõ beszélgetés és segítõ munkaformák útján valósul meg.
A családsegítõ szolgáltatást
Péteriben a monori székhelyû

Kistérségi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat végzi. Az intézmény munkájának éves értékelésekor a képviselõ-testület
az eddigiekhez képest sokkal
hatékonyabb munkát és sokkal
fokozottabb jelenlétet igényelt
az intézménytõl. Ennek keretében a polgármester és az intézmény vezetõje újraértékelte az
feladatellátás eddigi gyakorlatát.
Mivel a családsegítéshez az
önkormányzatnak olyan helyiséget kell biztosítania, ahol a
családgondozó, illetve a segítséget igénylõ személy, család
számára biztosítottak a bizalmas beszélgetés körülményei,
az önkormányzat a polgármesteri hivatal melléképületének
irodájában (Kossuth L. u. 2.)
külön ügyfélszolgálati irodát
adott a helyi családgondozó
számára, ahol Varga Péter családgondozó szerda délutánonként kereshetõ fel. A családgondozó telefonos elérhetõsége:
06 (30) 663-2559.
Amennyiben Önnek is olyan
családi, szociális, vagy életvezetési problémája van, amelyben
a családsegítõ szolgálat segíteni tud, kérjük, hogy forduljon
bizalommal a családgondozónkhoz!

Péteriben járt a Mikulás!

December 5-én, hétfõn, elhozva magával az ünnepi fényeket is, Péteribe látogatott a Nagyszakállú. Településünkön több helyszínen találkozhattak vele a gyermekek, akiket a gyönyörû versekért, énekekért
cserébe bõségesen meg is jutalmazott. Miután a Télapó délután kör-

bejárta kis falunkat, megpihent, hogy az éj leple alatt még több finomsággal, és néhol egy kis „rosszasságot elûzõ” virgáccsal ajándékozta meg az apróságokat. Reméljük, hogy jövõre újra visszatér hozzánk!

PÉTERI HÍRLEVÉL
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Javul a közbiztonság?
Új körzeti megbízott rendõr Péteriben
A gyömrõi rendõrörs parancsnokával és az önkormányzat
vezetésével egyeztetve Kelemen
József monori rendõrkapitány úr
2011. november 1-jétõl új körzeti megbízottat helyezett Péteribe.

Alapi László rendõr zászlós
személyében helyben lakó
rendõre lett Péterinek. Az önkormányzat által szorgalmazott
személyi változástól újra igazi,
látható és napi szinten tapasztalható rendõri, közbiztonsági
jelenlétet vár és igényel a képviselõ-testület.

Alapi László korábban nyolc
évig dolgozott a Budapesti
Rendõrfõkapitányság X. kerületi, kõbányai kapitányságán, kezdetben járõrként, késõbb mint
szolgálatirányító parancsnok.
2009. és 2011. között a Monori
Rendõrkapitányságon teljesített szolgálatot.
Az új körzeti megbízott legfontosabb feladatának tartja
Péteri község közterületein a
közbiztonság és a közrend
fenntartását valamint a bûncselekmények elkövetésének a
megakadályozását és eredményes felderítését. Ehhez kéri a
község lakóinak segítségét és
támogatását.
A körzeti megbízott minden
páratlan hét szerdáján 14.00 és
16.00 óra között tart ügyfélfogadást a polgármesteri hivatal
Kossuth L. utcai melléképületében. Alapi László körzeti megbízott telefonos elérhetõsége:
06 (70) 7037142.

Csatornafedlapokat loptak
Az elmúlt idõszakban ismeretlenek Péteri több utcájából
szervezetten kezdték el lopni
a szennyvízcsatorna-hálózat aknáinak utcai fedlapjait.

A tolvajok több környékbeli
településen is feltûntek. Ez
azon túl, hogy jelentõs anyagi
kárt okoz – az elkövetõ pedig
relatíve olcsón adja el a
hulladékvasat – további veszélyeket rejt magában: közlekedési baleset, súlyos személyi sérülés és anyagi kár lehet a vége.
Az úttesten fedetlenül hagyott

aknába beleesõ személy, vagy
belehajtó gépkocsi komoly sérüléseket szenvedhet. Az Önkormányzat azonnal pótoltatta
a szolgáltatóval az ellopott csatornafedeleket és feljelentést tett a rendõrségen. Az elkövetõket –
akik nem Péteriek voltak
– a rendõrök rövid idõn
belül elfogták.
Ha valahol azt látják,
hogy a csatornafedelet ismeretlenek feszegetik,
nyitogatják, akkor ezt
azonnal jelezzék a rendõrségnek, vagy az önkormányzatnak!
A gyanús, vagy bûncselekményen ért autók rendszámát
feltétlenül írják fel, ez megkönnyíti a rendõrség munkáját
is.
Közös érdekünk, hogy figyeljünk egymásra és a környezetünkre!

2011. december

Balesetveszélyessé vált a két
nyárfa a mûvelõdési ház elõtt
fejezetten nagyobb ágak a fákról a közútra és a mûvelõdési ház
elõtti járdára. Az önkormányzat
erdõgazdálkodási szakértõt bízott meg a fa állapotának a felmérésével. A szakértõi vélemény
a két nyárfa esetében a lombhullást követõen azonnal elvégzendõ, jelentõs mértékû koronacsonkolást javasolt.

Elkerülhetetlen volt a vágás.
A mûvelõdési ház elõtti nyárfák
felsõ ágai már üregessé váltak

Talán már Péteri jelképeivé váltak (nõttek) azok a nyárfák, amelyek a volt kastély, a mai mûvelõdési ház bejárata elõtt állnak már
több évtizede. A két fa sokunk
szívéhez hozzánõtt már. Az elmúlt évben azonban (elõször
csak szeles idõkben, viharok alkalmával, mostanában viszont
már sajnos külsõ behatások nélkül is) sorozatosan törtek, szakadtak le kisebb és néha már ki-

A képviselõ-testület – a fennálló közvetlen balesetveszélyre
tekintettel – ezért kénytelen
volt a két fa erõteljes visszavágásáról, koronacsonkolásáról
dönteni. Ezzel a döntéssel a fákat most még nem kellett kivágni. Reményeink szerint a fák
ágainak visszametszésével a
balesetveszélyes helyzetet is sikerült megszûntetni.

FELHÍVÁS!

Legálisan csak a gyûjtõedénybe lehet!

Nyomatékosan felhívjuk a Lakosság figyelmét arra, hogy a Dózsa György utca és az Ady Endre
utca keresztezõdésében kialakított szelektív gyûjtõsziget nem
általános hulladék-lerakóhely! A
gyûjtõszigeten kizárólag csak
az Önkormányzat által kihelyezett gyûjtõedényekbe tehetõ
(az edényeken található tájékoztató feliratok szerint!) háztartási hulladék! A gyûjtõedények

mellé hulladékot lerakni tilos!
Az ilyen magatartás a Büntetõ
törvénykönyv szerint bûntettnek minõsül és három évig (veszélyes hulladék lerakása esetében pedig öt évig) terjedõ
szabadságvesztéssel büntetendõ! Kérjük, hogy ha ilyen, illegális hulladéklerakást észlelnek,
arról értesítsék a falugondnokot
a 06 (20) 232-8254-es telefonszámon!
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Új fogorvosunk: dr. Vígh Beatrix

Péteri (felnõtt és gyermek) lakosainak fogorvosi alapellátását az önkormányzat Monor
Város fogorvosi ellátásához társulva látja el. Péteri fogorvosi
ellátása a monori 4. számú fogorvosi körzet keretében történik Monoron. Péteri lakosságát
ezidáig hivatalosan dr. Nemes
Ágnes fogszakorvos látta el, aki
a nyáron átadta a körzetének
mûködtetési jogát.
A képviselõ-testület elfogadta a fogorvos személyének a
megváltozását és felhatalmaz-

ta a polgármestert arra, hogy az
új fogorvossal szerzõdést kössön. A megkötött szerzõdés
szerint Péteri új fogorvosa: dr.
Vígh Beatrix. A fiatal fogszakorvos doktornõ a diplomáját a
Semmelweis Orvostudományi
Egyetem Fogorvostudományi
Karán 1994-ben szerezte, gyermekfogászati és fogszabályozás szakorvosi végzettséggel is
rendelkezik!
A doktornõ a Gombos Matild
nevû, új monori alapellátási
egészségházban (a Balassa utca
és a Klapka utca sarkán, a szakorvosi rendelõtõl kb. 500 méterre a városi uszoda felé) az alábbi rendelési idõben várja Péteri
gyermek és felnõtt lakosait:
Hétfõ: 13.30–19.30
Kedd: 7.00–13.00
Szerda: 13.30–19.30
Csütörtök: 7.00–13.00
Péntek
Páros hét: 7.00–13:00
Páratlan hét: 13.30–19:30

Magánállatorvosi ügyelet
2011. december 24–26.
2011. december 31.–2012. január 1.
2012. január 7–8.

Dr. Gál László
Tel.: 20/556-09-20
Kedeiné dr. Kiss Anna
Tel.: 20/261-63-78
Dr. Nádai Endre Pál
Tel.: 30/345-24-36

PÉTERI HÍRLEVÉL

A vízmû hírei
Tisztelt Fogyasztó!
Tájékoztatjuk, hogy a számlafizetés megkönnyítése érdekében társaságunk 2012. január
hónaptól új vízdíjszámlázási
rendre tér át. Ettõl az idõponttól kezdõdõen a számlázás havonta történik, míg a vízmérõk
leolvasására évente két alkalommal kerül sor. A leolvasás
idõpontjáról elõzetes értesítést
küldünk.
A két leolvasás közötti hónapokban az elõzõ idõszak
tényleges fogyasztása alapján
elõlegszámlát készítünk, majd
a leolvasást követõ hónapban
elszámoló számlát nyújtunk be.
Természetesen lehetõség
van minden hónapban tényleges mérõállás alapján történõ
számlázásra is, amennyiben Ön
a mindenkori vízmérõállást
minden hónap 1. és 5. napja

között eljuttatja társaságunkhoz. Ez történhet a települési
üzemegységeinken személyesen vagy telefonon, továbbá a
(29) 340-010-es központi telefonszámunkon, vagy a www.
gyaviv.hu internetes oldalunk e
célra szolgáló felületén.
A havi rendszerességgel
jelentkezõ számlák kiegyenlítése az egyenletesség és a számlánkénti alacsonyabb összeg
következtében megítélésünk
szerint kisebb terhet jelent az
eddigi gyakorlathoz képest.
Egyúttal felhívjuk szíves figyelmét a vízmérõ mûködésének figyelemmel kísérésére,
mert ezzel a munkatársaink által történõ ritkább leolvasás
mellett az ingatlanon belül
esetleges csõtörés miatti nagy
mennyiségû vízfolyás megelõzhetõ.
GYÁVIV KFT.

PÉTERI HÍRLEVÉL
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Adózás helyett támogassuk
a helyi sportot!
Ez évtõl egy új és a vállalkozások, cégek számára igen kedvezõ lehetõség nyílott a látványsport (benne a labdarúgás)
területén mûködõ sportszervezetek, sportegyesületek támogatására.
A társasági adóról szóló törvény 22/C § (1) bek. b.) pontja
szerint az az adózó (cég), aki
a társasági adó alanya, sportegyesület részére támogatást
nyújthat. A támogatás többek
között utánpótlás nevelési feladatok ellátására, versenyeztetéssel összefüggõ költségekre,
személyi jellegû ráfordításokra,
beruházásokra stb. fordítható.
A támogatás feltétele, hogy
a sportegyesület rendelkezzen
az országos szakszövetség által jóváhagyott sportfejlesztési programmal. Ez a jóváhagyás
teremti meg az alapját a támogatás egyesületi befogadásának. A sportegyesület a támogató céggel megállapodást köt.
Az egyesületet támogató
vállalkozás, cég az általa egyébként az államnak fizetendõ társasági adó helyett a sportegyesület számára utalhatja a
pénzt! (A támogatással a cég tu-

lajdonképpen a sportegyesületnek utalhatja át az adójának egy
részét!)
E lehetõség kihasználása érdekében az önkormányzat már
felvette a kapcsolatot a Péteri
Községi Sportkörrel. Ezúton
szeretnénk kifejezni elismerésünket a sportkör vezetõsége
felé, mivel a péteri sportegyesület a körültekintés és az elõrelátás gondosságával már hónapokkal ezelõtt összeállította
sportfejlesztési programját és
megszerezte a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásra
feljogosító határozatát! Ma már
a mi sportegyesületünk is támogatható!
Kérjük, Péteri cégeit, vállalkozásait, hogy támogassák
adójukkal a helyi sportot! Cége
adóját az állam helyett megkaphatja a helyi sportegyesület is! Cégének a támogatás
nem kerül pénzébe! Kérjük,
egyeztessenek könyvelõjükkel,
illetve a Péteri Községi Sportkör elnökével, Kalina Lászlóval!
Varga Józsefné,
a stratégiai és pénzügyi
bizottság elnöke

RENDSZERES SZABADIDÕS LEHETÕSÉGEK
ZUMBA
Kedd 18.00–19.00, csütörtök 19.00–20.00
Helyszín: az iskola tornatereme. Vezeti: Simon Nikoletta
Tel.: 06 (70) 332-3497
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom
NYUGDÍJAS KLUB
Hétfõ, szerda: 18.00–20.00 óráig
Vezeti: Misányi Istvánné. Ingyenes!
HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYESÜLET
Kedd: 18.00–20.00 óráig
Vezeti: Máté Béláné
Tel.: 06 (20) 465-4050, 06 (30) 960-6702
Ingyenes!
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Kedves Péteriek!
A Péteri Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és
a Péteri Nyugdíjas Klub vezetõsége ezúton szeretné
megköszönni a falu lakosságának,hogy egész éven
segített és támogatott minket.
Az elõttünk álló karácsonyi ünnepekhez békés,
szeretetteljes meghitt ünnepet, a 2012-es évhez meg
sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.
„A szeretet olyan mint a hópihe: csendben megbújik,
olykor könnyen elillan, de a karácsony
akkor jó, ha közöttünk havazik.”
„Virradjon rád szép nap, köszöntsön
rád jó év, kedves hajlékodba
költözzön a jólét.
A lelkedbe boldogság,
a szívedbe béke, ezt
kívánom Neked az új évre.
BUÉK!”
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Nagy örömet hirdetek nektek!
Az angyal pedig ezt mondta nekik:
„Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely
az egész nép öröme lesz: Üdvözítõ született ma nektek,
az Úr Krisztus, a Dávid városában.”
Luk 2,10-11
Ezen a karácsonyon Isten neked
akar nagy örömöt hirdetni.
Emlékezz vissza, hogy életed
sok karácsonyán hányszor akarta már lángra gyújtani szívedet
a mennyei örömhírrel!
Lehet, hogy életed során sok
megpróbáltatás ért. Lehet,
hogy szétzilált családod, romba dõlt terveid, szeretted elvesztése, vagy bizonytalan jövõd miatt már régóta nem
tudsz örülni még karácsonykor
sem. Úgy gondolod, hogy ilyen
állapotban senki sem kívánhatja, hogy örülj, és nem vígasztal
meg semmiféle mennyei örömüzenet.
Az is lehet, hogy azok közé
tartozol, akik sokkal jobb és
nagyobb örömök között élnek,
semhogy felfigyelnének a karácsonyi örömhírre. Talán fiatal
életed, rendezett anyagi helyzeted, kellemes társaság biztosít neked olyan örömöket, amelyek szívedet gyönyörködtetik.
Talán ezt gondolod: van nekem
örömben részem. Ezt úgysem
adnám oda semmilyen égbõl
hirdetett örömért.
Akár az a nyomorúságod,
hogy elkeseredésedben nem
hiszel már semmilyen örömben, akár az, hogy csak a világ
örömei töltik be szívedet, nincsen nagy, mennyei, elvehetetlen örömöd. Mert ha volna elvehetetlen örömöd, akkor te,
akit megtépázott és kifosztott
az élet, nem keserednél el. Te
pedig, aki azt hiszed, hogy
evangélium nélkül élni is gyönyörûség, nemsokára meghallod az intést: még az éjjel számon kérik a te lelked és akkor
mid marad, te szegény, porba

visszatérõ ember? Akkor zokogni fogsz és rettegni, mert
bár sok örömöt hajszoltál, egy
öröm, az elvehetetlen, mennyei
öröm neked sohasem kellett!
Ne csodálkozz azon, hogy a
nagy öröm nélkül élsz, ha még

nem szabadultál meg bûneidtõl. Amíg a nagy rabtartó, a Sátán zsákmánya vagy, addig hogy
is örülhetnél? Ezért olyan békétlen a szíved is. Kimondva
vagy titkolva de nagyon jól tudod, hogy amíg Isten haragja
bûneid miatt el nem múlt, amíg
nem kaptál bocsánatot, addig
nem lehet békességed. Ezért irtózol a haláltól is. Tudod, hogy
jaj annak, akit egy eltékozolt
élet után a halál kényszerít
haza, az örökkévalóságba, ahol
elvégezett dolog, hogy a halál
után ítélet is következzék! Igen
Ítélet, amelynek döntését magad is jól tudod. Aki itt nem hallotta meg az örömhírt, ott már
csak egy parancsot hallhat: Fogjátok és vessétek a külsõ sötétségre!
Egy éjszaka nagy örömhírt
hirdettek az angyalok: Isten Fia
testté lett és a megromlott szí-

vû emberrel lakik! Emberek,
van Megtartótok, üdvözítõtök!
Most hozzád ért a sok évszázad óta diadalmasan hömpölygõ örömhír és szívedet ostromolja! Bárcsak ne okoskodnál
akadékoskodó értelmeddel, ne
tépelõdnél megkeményedve és
ne áltatnád magad pillanatokig
tartó örömökkel. Jézus Krisztus
azért született, hogy NEKED
életet adjon. Hogy téged megtanítson igazán szeretni, hogy
boldoggá tegyen. Bárcsak engednéd ezen a karácsonyon,
hogy megragadja szívedet, betöltsön békességével, örömével. Valahogy úgy, ahogy az
alábbi történet mondja:
A pásztorokkal együtt a
nyolcéves Gábor is elment a
Betlehemi istállóhoz. Ránézett
a gyermekre és a gyermek
visszanézett rá. Akkor elfutotta szemét a könny. „Miért
sírsz?” – kérdezte Jézus. „Mert
semmit sem hoztam neked.”
„De azért mégis adhatsz nekem
valamit ajándékba” – felelte Jézus. Gábor elpirult az örömtõl
és azt mondta: ”Szívesen neked
adom a legszebbet, amim csak
van.” „Három dolgot szeretnék
kérni tõled” – mondta Jézus.
Gábor rögtön rávágta: „A kabátomat, a villanyvasutamat és a
legszebb képeskönyvemet.”
„Nem, – minderre nincs szükségem. Nem ezért jöttem a
földre. Valami egészen mást
szeretnék kérni.” „Vajon mit?”
kérdezte Gábor kíváncsian.
„Add nekem az utolsó dolgozatodat” – mondta Jézus
olyan halkan, hogy senki más
nem hallhatta. Gábor megijedt.
Egészen közel hajolt a jászol-

hoz és azt suttogta: „Arra azt
írta rá a tanár, hogy elégtelen.”
„Éppen azért akarom megkapni tõled. Mindig nekem kell
adnod azt, amire az életben
elégtelent kapsz. Megígéred
ezt nekem?” „Igen, szívesen.”
Még egy második ajándékot is
szeretnék tõled – mondta Jézus
– a tejes bögrédet.” – „De hiszen azt éppen ma reggel törtem össze.” „Mindig hozd oda
hozzám, amit az életben összetörtél. Én majd rendbe hozom.
Nekem adod azt is?” „Igen, ha
pont ez kell neked.” „Most még
van egy harmadik kívánságom
is” – mondta Jézus. „Hozd ide
nekem azt a válaszodat is, amit
ma reggel adtál édesanyádnak,
amikor megkérdezte, hogyan
tört el a bögre.” Erre Gábor a
jászol szélére hajtotta fejét és
keservesen sírni kezdett. „Én,
én, én…” – lassan akadozva
nyögte ki a szavakat – „azt
mondtam neki, hogy leesett a
bögre, pedig valójában mérges
voltam és én vágtam földhöz.”
„Hozd ide nekem minden hazugságodat, mérgedet, minden
rosszat, amit tettél. És ha te
mindezzel hozzám jössz, én
megbocsátok és segítek neked”
– mondta Jézus. „Megszabadítlak mindettõl és elfogadlak
gyengeségedben. Akarod, hogy
ezzel megajándékozzalak?”
Gábor csak hallgatta és csodálkozott. Letérdelt. A szíve tele
volt örömmel.
Karácsonykor Isten akar
megajándékozni minket. Az õ
ajándéka JÉZUS, a SZABADÍTÓ.
Elveszi tõlünk kudarcainkat,
rendbe hozza, amit elrontottunk és elveszi hazugságainkat,
bûneinket. Cserébe nekünk
adja az õ békességét, örömét,
a boldog életet. Ennek megtapasztalását kívánom mindenkinek, aki olvassa ezeket a sorokat:
Dechertné
Ferenczy Erzsébet
lelkész
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Közösségi gyûjtés településünk
rászoruló polgárai javára
Tisztelt Lakosság!

Péteri Község Önkormányzata
és Képviselõ-testülete békés, boldog, áldott
karácsonyt és a 2012-es évre sikerekben gazdag,
új esztendõt kíván községünk minden kedves
lakosának!
Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap
az évben, mely hivatalosan is a szereteté.
Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és
a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is
az estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen
Olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak
a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.
Wass Albert

PÉTERI HÍRLEVÉL
Péteri Község Önkormányzatának hivatalos, közérdekû, tájékoztató lapja.
Ingyenes kiadvány
Kiadó: Péteri Község Önkormányzata • Szerkesztõ: Kalina Enikõ önkormányzati
képviselõ • Elérhetõségek: Tel./fax: (29) 314-070, hirlevel@peteri.hu
Sokszorosító: Mátyus Bt. (2373 Dabas, Tavasz u. 7.)
Megjelenik: 2012-tõl kéthavonta, alkalmanként 900 példányban.
Kiadványunk eredeti, színes formában a www.peteri.hu honlapon
a „Legfrissebb Péteri Hírlevél” menüpontban érhetõ el!
Ha településünket érintõ észrevétele van, kérjük jelezze felénk
a javaslatok@peteri.hu e-mail címen!

Sajnálatos módon, ahogyan azt
Önök is valószínûleg érzékelik,
a gazdasági válság már elérte
Péteri községet is. A lakosság
az eddigieknél lényegesen nagyobb arányban fordul anyagi,
természetbeni támogatásért az
Önkormányzathoz. Tényszerûen bizonyítható, hogy naprólnapra egyre több háztartásban
kapcsolják ki számlatartozás
miatt a közmûveket. Az Önkormányzat a korábbi évekhez képest is sokkal több pénzbeli,
tüzelõ, ruházati, gyógyszertámogatást nyújt a rászoruló személyeknek, azonban ma már ez
még sem elég.
Fentiek miatt a humánpolitikai bizottság a szeretet ünnepéhez is kapcsolódóan közösségi gyûjtést szervez és azzal a
kéréssel fordul Péteri Község
teljes lakosságához, hogy a nehéz helyzetbe került, sok esetben többgyermekes, gyakran
szinte már éhezõ péteri családokon
PRÓBÁLJUNK MEG ÖSSZEFOGVA, EGYÜTT SEGÍTENI!

Kérjük, hogy ha Önnek van
otthon olyan felesleges gyermekruhája, felnõttruhája, cipõje, játéka, babaholmija (babakocsi, babahordozó, etetõszék,
kiságy, gyermekruha stb…)
ágynemûje, tartós élelmiszere,
bútora, kályhája, tüzelõje, illetve bármilyen olyan használható eszköze, amitõl hajlandó lenne megválni és ezzel a nehéz
szociális helyzetbe került embertársainkon segíteni, juttassa el azt a Posta melletti Sport
Klub épületében december 27–
30. között szervezett gyûjtésünkre!
Az adományait a helyszínen
a segítõink minden nap 10.00–
18.00 óra között veszik át.
Amennyiben szívesen adna,
de nem tudja megoldani a gyûjtõhelyre szállítást, kérjük jelezze ezt telefonon a 06 (20) 82442-54-es számon!
Minden egyéb felajánlást szívesen fogadunk! Segíteni szándékozó vállalkozók jelentkezését is várjuk!
A szeretet és összetartozás
jegyében fogadják egy ismeretlen szerzõ sorait:

Este mikor kigyúlnak a Karácsonyi fények,
A gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
S a gyertya fényénél még a csillag is táncol.
Mikor a fenyõ illata megérinti szívünk,
Ezen az estén kicsit az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,
És másokért a szokottnál is többet tenni.
A rohanó világban megkoptak a fények,
Halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
Õszintén szeretni, és bízni a jóban.
Õrizzük meg a Karácsonyunk fényét,
S õrizzük a szeretetben való hitünk reményét.
Hisz ma este mink is gyermekek vagyunk,
S gyermeteg vágyainknak ma határt nem szabhatunk.
Kalina Enikõ,
a humánpolitikai bizottság elnöke

