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Péteri Község Önkormányzatának hivatalos, közérdekû lapja

Péteri 270
és azéves
M4 autópálya

„Ma és a jövőben is a közös találkozási
Elkészültekkell
és keresni,
eljutottakazokat,
az önkormányzathoz
a készülõ M4 autópálya Monort és
pontokat
melyek
Pilist elkerülõ szakaszának az engedélyezési tervei. A tervek szerint az autópálya nyomfalunk népét közösséggé kovácsolják,
vonala az évekkel ezelõtt tervezetthez képest nem változott: a jelenlegi 4-es elkerülõ
összetartják
és nem kiindulva
azokat, halad
melyek
üllõi csomópontjából
Péteri felé a vasút településünk felöli oldalán,
eltávolítanak
egymástól.
majd Péterit délrõl kerülve a Horgásztó alatt halad Monor felé.
Egy sereg együtt élő ember még nem
okvetlen közösség, azzá csak a szellem,
a gondolkodás és az ízlés, együttvéve az
erkölcsi együvé tartozás tesz”
270 évvel ezelőtt 1742-ben, Mária
Terézia uralkodásának idején Bohus
Dániel földesúr a felvidéki Illésfalváról hét
evangélikus szlovák családot telepített le a
mai Péteri akkor még lakatlan területére.
Semmi nem volt akkoriban falunk helyén,
csupán egy csőszkunyhó, mégis ettől az
időponttól jegyzi a történelem településünk
létét…
230 évvel ezelőtt, 1782-ben épült fel
Péteri első, egy tantermes iskolaépülete…
A kivitelezés
2013-ban
kezdõdhet
meg Lajos
210 évvel
ezelőtt
(Kossuth
megszületésének az évében), 1802A jelenleg
Monor
felé vezetõ „nagy”
fõútnak (az
ben
öntötték
templomunk
és
elsõ
kanyar
elõtti)
továbbvezetésével
köz”középső” harangját, 200 évvel ezelőtt,
vetlenül Péteri
de már monori
1812-ben
pedigmellett,
a „kisharangot”.
(Az
területen
kerülne
kialakításra
eredeti nagyharang és azaz autópáeredeti
lyára fel-, illetve
lehajtást biztosító
„Péteri
kisharang
az I. világháború
áldozata
lett:
csomópont”.
Az
M4
e
csomópontból
a Monarchia hadicéljait szolgálva vitték ela
monori
Strázsahegyet
felülrõl megkerülve
őket
településünkről
1917-ben.)…
futna
tovább
Gomba
és
Pilis irányába.
190 évvel ezelőtt, 1822-ben
(Petőfi
Bár
a
terveket
több
fordulóban
egyezSándor megszületése előtt isnéhány
tette az önkormányzattal a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. megbízásából eljáró
tervezõcsoport, a képviselõ-testület a november 30-i ülésén mégsem adta meg az
A régitervekhez
péteri aköznyelvben
csak
elkészült
szükséges önkormányzati,
tulajdonosi
„kanálisnak”
hívott és közútkezelõi
csatorna a
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a véleményünk
vasútállomás felémivel
vezető
Bereki utat
szerint
ahhoz, A
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a megvalósuló
berukeresztezi.
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Péteri
érdeke
minden
részletelnevezéssel: Gyáli-patak, Gyáli 1-es
szempont vonatkozásában teljesüljön, még
főcsatorna) a Ráckevei-(soroksári)
további egyeztetésekre van szükség.

hónappal) tették le a jelenlegi
zötti erõs intézményi kapcsolatrendtemplomunk alapkövét. A márvány
szerre, különösen Monor Város Péteri
alapkőbe emlékpénzeket és emlék-iratokat
Község vonatkozásában ellátott egészhelyeztek el ott, ahol ma az oltár áll…
ségügyi, körzeti és járásközponti, vala50 évvel ezelőtt, 1962-ben kapott helyet
mint kereskedelmi központi szerepébõl
a Földváry-Boér kastély épületében a
fakadó nagyfokú lakossági közlekedésjelenleg is ott működő Művelődési Ház…
re és arra, hogy a kerékpárút Pest MeFalunk történelmi távlatának, hit- és
gye Területendezési Tervében az 1/a/H
kulturális életének fontos mérföldkövei
tervlapon is szerepel.
ezek a dátumok.
2) A terv és a beruházás közvetlenül is tartalmazzon olyan, megfelelõ forgalomtechnikai megoldásokat (két darab forgalomterelõ sziget, gyalogos átkelõ a
házással
mederazés
fõtérnél),aamelyek
M4 csatornapart
autópálya cso-

Környezetünk, amelyről keveset tudunk: a „Csatorna”

Dunába torkolló, 32 km hosszúságú
Avízfolyás.
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rendezésével természetközeli hangulatot teremtettek, javítva a környezet
tájképi és ökológiai viszonyait.
A csatorna felújításával csökkennek
Dr. Berényi
(Fidesz)
a belvízkárok,
a Zoltán
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2011.
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öntisztító
képessége,
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ökológiai állapota,
javul
víz
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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).
A 270-es számot azonban mi különösen
6) A Péteri és Monor között meglévõ, a
szeretjük, hiszen idén éppen ennyi
3111.sz. közút mellett kiépített szennyesztendővel ezelőtt született újjá az a Péteri,
vízvezeték kiváltása ne csak szakaszoamelyet mi, őseink sokadik generációs
san, hanem teljes hosszban kerüljön begyermekei, közelebbi-távolabbi helyekről
tervezésre.
beköltözött lakói azóta is féltünk, óvunk,
A képviselõ-testület határozata alapján megszeretünk. A falu, amelyhez kötődünk, s
kezdtük az egyeztetéseket, hogy az M4 auamelyre büszkék vagyunk. Az Otthonunk.
tópálya engedélyeztetési folyamata minél
gyorsabban lezárulhasson, de úgy, hogy közFolytatás a 3. oldalon
ben 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
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
térségben tervezett számos jelentős
ünnepélyes képviselõi esküjét.
beruházás
megvalósítása
Szenyán Péter
személyével máraelőtt.
kizáOlyan
beruházások
valóra,
rólag a „Péteriért Új válhatnak
Erõvel” független
amelyek
környéken
számára
képviselõi acsoport
tagjai élők
alkotják
Péteri
munkahelyeket
teremthetnek.
Képviselõ-testületét.

Bódis Szilárd
képviselő
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Megalakult a helyi Szociálpolitikai Kerekasztal
A világméretű gazdasági válság
sajnos egyre érzékenyebben érinti
Péteri község lakosságát is. A már évek
óta nehéz helyzetben lévő személyek
és családok mellett megjelent a stabil
középosztály elszegényedése, s bár
legtöbben erőiken felül küzdenek
továbbra is a létfenntartásért, mégis
a leszakadó réteg gyarapodik. Ennek
a folyamatnak számtalan oka lehet,
legjellemzőbb azonban a devizaalapú
lakáshitelek törlesztő részleteinek
megemelkedése, munkahelyek megszűnése, fogyasztói árak és közműdíjak
jelentős emelkedése.
Mindezek miatt Péteri Község
Önkormányzata
kiemelkedően
fontos feladatának tartja, hogy
lehetőségéhez mérten segítsen a
bajbajutott lakosokon. Ennek egyik
lépéseként hozta létre a Képviselőtestület a Szociálpolitikai Kerekasztalt,
amelynek első ülésére 2012. január 17én került sor.
A Kerekasztal feladata többek között:
- a szociálpolitikai, gyermekvédelmi
koncepciók, döntések, rendelettervezetek véleményezése, a szolgáltatási típusok, formák, rendszerek
értékelése, elemzése;
- figyelemmel kísérni és részt
venni a település szociálpolitikai
programjainak
megvalósulásában,
vizsgálni az egyes ellátotti csoportok
helyzetét;
javaslataival,
véleményével
segíteni az Önkormányzat szociális
igazgatás körébe tartozó feladatainak
előmozdítását;
- elősegíteni az Önkormányzat, az
Egyház, a civil szféra és a gazdálkodó
szervezetek
együttműködését
a
szociális ágazat terén.
A Kerekasztal első ülésén tagként
vettek részt:
Dr. Molnár Zsolt polgármester
Petőné Vizi Valéria alpolgármester

Varga Józsefné, a Stratégiai és
Pénzügyi Bizottság elnöke
Kalina Enikő, a Humánpolitikai
Bizottság elnöke
Danyi Dezsőné szociális ügyintéző
Farkas Tivadarné, ÁMK igazgató
Varga Péter családgondozó
Ispány János, a Kistérségi Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ vezetője
Kalocsai Pálné védőnő
Klein Judit iskolai gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős
Alapi László rendőr, körzeti megbízott
és Dechert György, az Evangélikus
Egyház részéről.
Az ülésen a jelenlévők, a szociális
jelzőrendszer tagjaiként megoldásokat
kerestek azokra a szociális problémákra
és kérdésekre, amelyeken keresztül a
nehéz anyagi helyzetben lévő lakosokat
segíteni lehet. Általánosan elfogadott
elvként jelent meg, hogy csak azoknak
tudnak a szakemberek segíteni, akik
maguk is aktívan és felelősen részt
kívánnak venni szociális helyzetük
rendezésének a folyamatában.
Az elhangzott javaslatok alapján
a Péteriben élő rászorultak szociális
megsegítésére az Önkormányzat
létrehozott egy „Adományszámla”
elnevezésű számlát, ami februártól él.
A Szociálpolitikai Kerekasztal a
jövőben igyekszik felkutatni és segíteni
a rászorultakat.
A közösség ereje az egyik
legfontosabb eleme a segítésnek.
Kérjük,
hogy
figyeljenek
szomszédjaikra, helyi barátaikra,
ismerőseikre, s amennyiben azt
érzékelik, hogy megélhetési vagy
életvezetési nehézségeik vannak, azt
jelezzék a Szociálpolitikai Kerekasztal
tagjainak!
Petőné Vizi Valéria
alpolgármester

PÉTERIBEN NEM LESZ EBADÓ
A tavalyi év végén különféle hírek kaptak szárnyra arról, hogy az önkormányzatok
„ebadót” fognak a településeken bevezetni. Annak ellenére, hogy az Országgyűlés
egy jogszabállyal valóban lehetővé tette azt, hogy a képviselő-testületek a települések lakosságát egy „ebrendészeti hozzájárulás” elnevezésű új adónemmel terheljék
meg, Péteri Község Önkormányzata nem kíván élni e pénzszerzési lehetőséggel.

2012. február

A PÉTERI GYERMEKEKÉRT
DOLGOZUNK
A Péteri Gyermekekért Alapítvány,
mint minden évben, 2011-ben is
pályázatot írt ki a péteri székhelyű
szervezetek gyermek- és ifjúsági célú
tevékenységeinek támogatására. A
beérkezett igényeket az alábbiak
szerint tudtuk támogatni:
Óvoda: „Karácsonyi játékvásárlás
a gyermekeknek” című program:
185.000 forint.
Iskola:


Játékok és kézműves
eszközök beszerzése:
60.000 forint,



Zeneakadémiai bérlet:
31.000 forint,



Osztálykirándulások
támogatása:
64.000
forint,



Nyári kézműves tábor:
90.000 forint.

Bevételeinkből a tavalyi évben
összesen 430 ezer forinttal tudtunk
hozzájárulni a péteri gyermekek
nevelésének kiadásaihoz.
Az Alapítvány bevételi forrása
elsősorban
az
adózók
által
felajánlott személyi jövedelemadó
1%-a. Tisztelettel kérjük ezért a
helyi lakosok segítségét abban,
hogy adóbevallásuk elkészítésekor
javunkra rendelkezzenek az adójuk
(SZJA) 1%-áról. Ez Önnek semmibe
sem kerül, ám a helyi gyermekeknek
annál nagyobb segítség az, hogy az
Ön támogatásának eredményét is
élvezhetik szabadidejük tartalmas és
hasznos eltöltésekor!
A Péteri Gyermekekért Alapítvány
adószáma: 19183316-1-13
Előre is köszönjük támogatását!
Péteri Gyermekekért Alapítvány
kuratóriuma
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Péteri 270 éves

folytatás az 1. oldalról

A megannyi kerek évforduló
mellett ez év november 1-jén
ünnepeljük
Péteri
újbóli
megszületésének,
betelepítésének 270. évfordulóját.
E jeles alkalom tiszteletére
helytörténeti sorozatot indítunk
a Péteri Hírlevél hasábjain.
Lapunk ez évi számaiban a dr.
Foltin Brúnó volt evangélikus
lelkészünk szerkesztésében a
250. évfordulóra megjelent és
azóta átdolgozva többször is
újra kiadott „Szülőfalunk Péteri
1742-2001” című helytörténeti
könyvből közlünk részleteket,
Péteri elmúlt évszázadainak
történéseit felidézve.
Kérjük, fogadják szeretettel
és olvassák érdeklődéssel
községünk
történelmének,
történetének kis epizódjait!
Dr. Molnár Zsolt
polgármester,
Petőné Vizi Valéria
alpolgármester
Epizódok, pillanatképek
Péteri Község életének
történetéből
„ahogyan mi becsüljük
elődeinket, akképpen becsülnek
meg bennünket utódaink.
Elengedhetetlenül szükséges,
hogy minden közösségben
legyen néhány ember, aki ősei
iránti tiszteletből, a szülőföldje,
lakóhelye iránt érzett szeretetből
kész települése történetének
megírására. Hiszen lelkünk
mélyén valamennyien
lokálpatrióták vagyunk. …
Jelenünket és jövőnket
elszakíthatatlan szálak fűzik
múltunkhoz. Ahogyan a fa
nem hajthat lombot és nem
hozhat termést a gyökerek
nélkül, úgy nem értékelhetjük,
nem érthetjük a jelenkor
történéseit a régmúlt ismerete
és megbecsülése nélkül. Nekünk,
ma élőknek és az utánunk jövő
nemzedékeknek is tudniok kell,
hogy kik jártak előttünk. Hány
nehéz, gyötrelmes, nélkülözéssel
és fájdalommal, emberi
boldogsággal és örömökkel
teli sors kellett ahhoz, hogy
élhessünk, hogy emberhez
méltóan élhessünk.”
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„A községre vonatkozó első
okleveles adatok 1258-ból
származnak. Az akkori Petury
néven szereplő helység a XIIIXV. században a Péteri családé
volt. Az akkori község helye a
maitól észak-keletre, az Ó-hegy
felé, az erdők ölelésében volt.
… 1420-ban Petrefalva néven
szerepel ez a kis település
és azt tudjuk róla, hogy a
jelenlegi községtől mintegy
két kilométerre az úgynevezett
Csapási kút fölött és környékén
helyezkedett el. …
A törökök tartós jelenléte
környékünkön 1546-tól egyre
inkább együtt járt a pusztulással.
A
kisebb
települések,
falvak lakói elmenekültek a
fosztogató, adókat beszedő
katonák, adóbehajtók elől.
Egyre több falu vált lakatlanná.
1546-ban már csak Üllő,
Vecsés és Petrefalva (Péteri) a
lakott. Ecser, Gyál, Leb, Pakony
korábban létezett települések,
mint üres faluhelyek, majd
1559-től mint puszták kerültek
összeírásra. …
Petrefalva (ma Péteri) összes
török adói magyar arany
forintban 1549-1591 között
(egy ökör ára cca. 5 arany
forint):
1546-ban
28,66
1559-ben
20,90
1562-ben
22,64
1580-ban
35,78
1591-ben
15,33
1546-tól 1591-ig Petrefalva
lélekszáma 75 főről 20-ra
csökkent. …
A török dúlás idején a község
teljesen elpusztult, lakossága
elmenekült.
A
település
gyakorlatilag
megszűnt.
(Szájhagyomány
alapján
ismerjük azt a feltételezést,
mely szerint létezett a faluban
egy kiszáradt tó, és ennek egyik
végében volt egy kút. A falu
népe a törökök elől állítólag
ebbe a kútba, egy harangba
rejtve eresztette le a lakosság
kincseit.) …
1690-ben
településünket
lakatlan helyként írták össze.
Az 1720. évi összeírás szerint
még mindig puszta volt, amely
Alsónémedihez tartozott. …
1742-ben III. Károly magyar
király halála után lánya,
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Mária Terézia már harmadik
esztendeje
uralkodott.
Ebben az évben az akkori
péteri földesúr - akit buzgó
evangélikusnak mond a leírás
- felső petőfalvi Bohus Dániel
(Bohus
Sámuel
nagyhírű
ügyvéd egyetlen fia) apja
halála után a Zólyom megyei
Illésfalváról hét evangélikus
családot hozott magával a mai
Péteri területére. A Bolcsik, a
Hrk, a Hrutka, a Hornyák, a
Kalina, a Szenyán és a Tucsni
családok neveit a mai napig
őrzik leszármazottaik.
Illésfalva, Besztercebányától mintegy öt kilométerre,
délkeletre, a Garam folyó
mellett fekvő kis falu volt,
ma
Besztercebányához
tartozik. Az ősi falu a Garam
legutóbbi nagy áradása miatt
szinte
teljesen
elpusztult.
Illésfalva ekkor gyülekezetileg
Garamszeghez
tartozott,
mely mintegy tíz kilométerre
fekszik a településtől. Az I.
Lipót által 1681-ben kiadott
vallásügyi rendelet alapján
épülhetett végül is az a ma is
működő artikuláris fatemplom
Garamszegen, mely a Péteribe
települt
hét
család
ősi
temploma is volt, s amit 1726.
október 31-én szentelték fel.
A templom máig Szlovákia
egyik legősibb és legszebb
fatemploma, melyben egy darab
vasszög sincs. Az épületen a
tartóoszlopok, lépcsőfedések
és gerendák a korabeli
skandináv építészet hatására
utalnak, s így egyedülállóak
egész Szlovákiában. Külön
érdekesség, hogy a templom
előtt álló két hatalmas hársfa
- melynek törzsét csak öt
ember tudja átérni - egyidős
a templommal. Minden jel
arra mutat, hogy e templom
építésénél, s e fák ültetésénél
ott voltak még ama hét család
tagjai, kik községünket új
honfoglalókként
megalapították.
A krónika pontos naphoz
köti
Péteri
alapítását,
mégpedig 1742. november
elsejéhez. …
A
helyi
egyházközség
megalapítása
lényegében

Konyik János lelkész nevéhez
kapcsolódik, aki az idetelepített
evangélikusokat Bohus Dániel
segítségével összefogta. Az első
istentiszteleteket az úri lakban
tartották. … kis létszámú, és
… szegény volt ez a gyülekezet
akkoriban: 1745-ben például
mindössze öt keresztelés és két
temetés volt, viszont egyetlen
esküvőt sem tartottak. … Évről
évre gyarapodott a gyülekezet.
A további telepesek több
hullámban érkeztek Péteribe,
így a falu lélekszáma évről évre
szaporodott. Bohus Dániel
majd
Pongrácz
Boldizsár
az
alábbiakban
felsorolt
családokkal bővítette a már itt
élők számát:
1744-ben: Klement, Lipták,
Velek, Veszteg, Matrics
1749-ben: Balázs, Bagyinszki,
Kulik, Uger
1754-ben: Suszter, Tót, Paput,
Bobák, Chiba
1760-ban: Juhász, Mravik,
Krecsmer
1783-ban:
Varga, Sabján,
Kardos,
Csélár,
Cserni,
Duchon, Hunka, Repa, Hopka,
Haluska, Hugyetc, Benyusovitz,
Horcjak, 		
Barani, Fabók, Gajdos, Fékétyik
1788-ban:
Rimár,
Kucso,
Huszák, Chovan, Bémko,
Kotlik, Szmélik, Gótzi,
Pétrovics,
Balog,
Kriskó,
Odran, Gál, Débnár, Gazda
1790-ben: Krekács
1795-ben: Turányi, Miklós,
Virág
1796-ban: Kis, Misurák, Füredi
1797-ben: Botzsák, Sáránszki
1798-ban: Miljak
1799-ben: Novák, Balyo, Borsza
1800-ban:
Duhaji,
Béro,
Palkocis, Kéménár.
… 1758. december 6-én, 44
éves korában meghalt Bohus
Dániel, aki legfőbb gyámolítója
és pártfogója volt a helybéli
híveknek. …
(A Szülőfalunk Péteri című
helytörténeti könyv, amely 210
oldalon, korabeli fényképekkel
gazdagon
illusztrálva,
olvasmányosan mutatja be
Péteri történetét, a Polgármesteri
Hivatalban vásárolható meg.
Ára: 2.490 forint.)
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Változások a (helyi) közigazgatásban
Új önkormányzati törvényt fogadott el az Országgyűlés

Az Országgyűlés 2011. december
19-én elfogadta az új önkormányzati
törvényt. Az új törvény rendelkezései
folyamatosan váltják majd fel az
eddigi több, mint 20 éves jelenlegi
szabályozást. A jogszabály teljes
egészében a 2014-es önkormányzati
választások után lép hatályba.
Nagyon fontos változás, hogy
2013. január 1-től az alapfokú oktatás
kikerül az önkormányzatok kezéből.
A jövő évtől az általános iskolákat
(az elképzelések szerint a jelenlegi
iskolai önkormányzati ingatlan és
ingóvagyont térítés nélkül elvéve az
önkormányzatoktól) az állam fogja
működtetni. Az önkormányzat nem
szólhat majd bele az iskola ügyeibe:
az igazgatót az állam nevezi ki, a
tanárokat az állam fizeti majd, az iskolai
tanagyagot és a nevelési módszereket
az állam határozza majd meg.
Továbbra
is
önkormányzati
feladat
marad
azonban
a
településfejlesztés, a településrendezés,
a
településüzemeltetés,
az
egészségügyi
alapellátás,
az
óvodai ellátás, a szociális ellátás, a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások, ivóvízszolgáltatás, a
szennyvízelvezetés, a helyi adóval, a
gazdaságszervezéssel és a turizmussal
kapcsolatos feladatok ellátása.
2013. január 1-jétől azon települések,
amelyek lakosságszáma nem éri el
a 2000 főt, nem működtethetnek
önálló
polgármesteri
hivatalt.
Mivel Péteri lakosságszáma ezt a
számot meghaladja, jövőre nem kell
megszűntetnünk a polgármesteri
hivatalunkat.

Újra eljön a járási rendszer?
Az utóbbi időben sokat hallhattunk
arról, hogy átalakulóban van
a
közigazgatás.
Ennek
egyik
legmarkánsabb példája a - tervek
szerint - 2013-től (újra) felálló járási
közigazgatási rendszer.
A járások kialakításáról szóló
törvény szakmai előkészítéséről tavaly
szeptemberben döntött a Kormány. A
járási rendszer létrehozásának állami
célja: a helyi közigazgatás átfogó, a
közjót szolgáló átalakítása, a „Jó Állam”
kialakítása, a mainál alacsonyabb
költséggel, de hatékonyabban és
ügyfélközpontúbban működő területi
közigazgatás létrehozása, a gyors
és könnyű hozzáférés biztosítása az
államigazgatási
szolgáltatásokhoz.
További cél a területi államigazgatási
szervek (földhivatal, ántsz, munkaügyi
központ) illetékességi területeinek
járási alapú átrendezése. A tervek
szerint a meglévő okmányirodák
bázisán Kormányablakokat alakítanak
ki, amelyek a járási hivatal részét
fogják képezni és a hivatali ügyintézés
alapvető színterei lesznek majd
olyan településeken is, amelyek nem
lesznek járási székhelyek. A járási
hivatalok tervezett alapfeladata az
eddig a települési jegyzőkhöz telepített
államigazgatási feladatok, hatáskörök
ellátása lenne.
A jelenlegi minisztériumi elképzelés
szerint Péteri a monori székhelyű
járásba tartozna. Gyömrő Város
vezetése egyeztetést kezdeményezett
a minisztériummal és a megyei
kormányhivatallal arról, hogy Monor
mellett Gyömrő is járási székhellyé
válhasson. Péteri vezetése nem
zárkózott el a gyömrői szándék
támogatásától, de abban a kérdésben,
hogy a gyömrői tervek megvalósulása
esetén Péteri lakossága számára
melyik járásba való tartozás jelenti
majd a legjobb megoldást, azt
csak a törvényjavaslat részleteinek
megismerése után tudja a Képviselőtestület felelősen megítélni.
Látható, hogy a leendő járások
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létrehozásával kapcsolatban jelenleg
még igen sok a nyitott kérdés.
A vonatkozó törvény még nem
került az Országgyűlés elé. Mivel a
tervezett változások - a bevezetésük
esetén - alapvetően érintik majd a
Polgármesteri Hivatal feladatait és
működését, illetve az egyes lakossági
ügytípusokban az ügyintézés eddig
megszokott rendjét, a konkrét
tudnivalókról
a
későbbiekben
részletesen
tájékoztatjuk
majd
ügyfeleinket!
Losonci László, ügyintéző
Polgármesteri Hivatal

Adományszámla
a rászorulók
megsegítésére
A Szociálpolitikai Kerekasztal
javaslatára az Önkormányzat külön
bankszámlát nyitott abból a célból,
hogy az a magánszemély vagy
cég, akinek anyagi lehetősége ezt
megengedi, önkéntes befizetéssel
segíthesse településünk segítségre
váró polgárait.
Az Adományszámlára várjuk
azon lakosok és vállalkozók
befizetéseit, akiknek módja és
lehetősége van a Péteriben élő,
anyagi
nehézségekkel
küzdő
lakosaink pénzbeli támogatására. A
számla csak ezt a célt szolgálja. Az
arra befizetett összegek kizárólag
szociális
segítségnyújtásra
fordítódnak!
A számlára befolyó adományokat
folyamatosan a szociális rászorultak
támogatására,
fordítjuk:
élelmiszercsomagokat,
tűzifát
vásárolunk és a létfenntartáshoz
szükséges
anyagi
segítséget
nyújtjuk.
Az
Adományszámla
65100015-11353481.

száma:

Előre is köszönjük támogatását!
Ha tud, segítsen másokon!
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A Péteri Borbarát Kör Egyesület hírei
Új év lévén, itt az ideje, hogy visszatekintsünk a mögöttünk álló év
eseményeire, ezért a legfontosabbak kiemelésével beszámolunk 2011.
évben történt dolgainkról.

2011. év januárjában borversennyel
indult az év, amikor a környékbeli és
péteri borászok megmérették boraikat
a szakértő és társadalmi zsűri előtt.
Februárban
hagyományőrző
disznóvágáson láttuk vendégül a
civilszervezeteket és a Képviselőtestületet. Itt a közös munkát közös
vacsora zárta a hagyományosan
elkészített ételekből.
Márciusban a Művelődési házzal
közös szervezésben növényvédelmi
előadásra került sor volt, amit a
KWIZDA cég szakembere tartott.
A húsvét előtti szombaton az
Óhegyen metszésbemutatót, és húsvéti
sonkafőzést
tartottunk
ragyogó
napsütésben.
Pünkösdkor
tartottuk
meg,
immár negyedszer az Óhegyi
Bornap és Főzőfesztivál elnevezésű
rendezvényünket.
Elmondhatjuk,
hogy már nemcsak a helyi és
környékbeli lakosok jöttek el a
rendezvényre, hanem az ország más
tájairól is érkeztek vendégeink, akiket
lenyűgözött az Óhegy szépsége és a
helyi borok minősége.
Augusztus 20-án borkóstoltatással
vettünk részt az Önkormányzat által
rendezett ünnepségen. Még ebben a
hónapban tanulmányutat szerveztünk,
minek keretében a szekszárdi borvidék
két vezető borászatát, a Bodri és a Fritz
borászatot látogattuk meg.

Októberben a Hagyományőrző
Egyesülettel
közösen
szüreti
felvonulást
és
mulattságot
rendeztünk a falu lakóinak. Itt
az érdeklődők megismerhették a
környéken termesztett szőlőfajtákat
és megkóstolhatták a belőlük készült
mustot és bort. Ezen alkalommal
került kihelyezésre két, múltat idéző
prés, amik köztéri szoborként a falut
díszítik a jövőben és emlékeztetnek a
szőlőtermelő ősökre.
Novemberben színvonalas szüreti
és borász bált rendeztünk, ahol - mint
minden évben - a helyi borászok új
borait lehetett megkóstolni.
A Péteri Borbarát Kör borászai
folyamatosan részt vesznek a környék
borversenyein, és több rangosabb
versenyről is sikerült elismerést
begyűjteniük.
A
szomszédos
települések nagyobb rendezvényein
is ott voltunk, és megmutattuk
magunkat olyan eseményeken, mint a
Monori Pincefesztivál, vagy a Gyömrői
Lecsófesztivál.
A fenti eseményeken kívül a
Borbarát Kör minden olyan alkalmat
támogatott, ahol a hagyományok
ápolása és Péteri valamint boraink
ismertté tétele volt a cél.
Mint látják, egyesületünk tagjai
nem unatkoztak az elmúlt évben.
Unatkozni 2012-ben sem fogunk! Ha
valaki kedvet érez közénk tartozni és

tenni is szeretne Péteri fejlődéséért,
ne tartsa vissza magát: ha elfogadja
alapszabályunkat, szeretettel várjuk!
A 2012-es évet a január 7-én
megrendezett borversennyel kezdtük,
amelyre jelentős érdeklődés mellett,
új helyszínen, a Földváry-Boér
Művelődési Házban került sor.
Tapasztalt és kezdő szőlőtermelők,
borkészítők hozták el jobbnál jobb
minőségű boraikat a megmérettetésre.
Nem véletlen a minőségi jelző, hiszen
az elmúlt év időjárása – különösen a
hosszú, száraz, meleg, gyümölcsérlelő
ősz – igen jó termést és szép
borokat ígért, s ezt a várakozást a
versenyeredmények is egyértelműen
igazolták. Az értékelésre leadott
borminták száma csúcsot döntött,
hiszen 88 féle bort pontozhatott a
pártatlan, szakértő zsűri illetve a nem
kevésbé hozzáértő, több mint száz
fős „civil” és a versenyben érdekelt
résztvevő közönség.
A zsűri értékelése alapján arany
minősítést 25, ezüst minősítést 20,
bronz minősítést 28 borminta kapott.
Értékelésre alkalmatlan bormintát
egyetlen borosgazda sem hozott! A
legtöbb pontszámot - NAGYARANY
minősítést - az alábbi borminták
kapták:
Kovács Róbert „Pince kincse” bora
(fehér);
Gosztola Gábor kékfrankos rosé bora
(rosé);
Urbán Pál kékfrankos bora (vörös).
A Legjobb Péteri Bor címet Urbán
Attila kékfrankos rosé bora érte el.
A közönség legjobb bornak Geér
Károly rizlingszilváni borát ítélte.
A közönségtől és a zsűritől is
egyaránt „aranyérmet” kapott Tarsoly
Ervin „szarvas pörkölt nokedlivel”
vacsorája.
Gratulálunk a nyerteseknek, s
egyben jó munkát, szép szőlőérlelő
időt, jó egészséget kívánunk
valamennyi résztvevő borásznak.
Részletes eredmények és képek: a
www.borbaratkor.hu honlapon.
László Péter
Péteri Borbarát Kör Egyesület
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Hagyományőrző disznóvágás ENERGIAITAL – IGEN, NE?
Immáron harmadik alkalommal rendezte meg Közös
hagyományőrző disznóvágását a Péteri Borbarát Kör
Egyesület a Művelődés ház udvarában február 4-én.
Az eseményre minden helyi civilszervezet, a képviselőtestület és a polgármesteri
hivatal dolgozói – egyszóval
mindenki, aki támogatta az
egyesület munkáját – hivatalos volt.
A reggel hat óra után az
európai uniós módszerekkel
végrehajtott
disznóvágást
követően szalmaágyra került
a mangalica.

a Faluszépítő Egyesület és a
Nyelvében Él a Nemzet Alapítvány tagjai közreműködésével.
Már sötétedett, amikor
elkezdődött a vacsora, amelyen negyven-ötven ember
kóstolhatta végig a hagyományosan összeállított étrendet,
a húslevest, leveshúst, töltött
káposztát, sülthurkát és kolbászt, végül a pogácsát.

A tűzgyújtás és szúrópálinka után következő disznópucolás alatt a hagyományos sült hagymásvér és
tojásos velő is elkészült, amit
az egész csapat jóízűen fogyasztott.
Ezután a feldolgozás hagyományos módszer szerint
követték egymást az események.
Miközben a sátor alatt
folytak a munkálatok, és a
gangon Geér Julika irányításával katlanban főtt a leves
és a káposzta, addig a Nyugdíjasklub tagjai megsütötték
a hájas pogácsát, a Hagyományőrző Egyesület tagjai
meggyúrták a tésztát a húsleveshez.
Késő délutánra, miközben kint minden elkészült,
bent vacsorához terítettek

Természetesen a nap folyamán és a vacsoránál is a
péteri borászok finom borait
itták a résztvevők. A vacsora
vége felé megszólalt a harmonika, és kezdetét vette
egy szolid éneklős, beszélgetős este.
Aki ott volt az eseményen, annak reméljük, a
fáradtságon kívül csak jó
élményei voltak, akik pedig valami miatt nem tudtak eljönni, honlapunkon
(www.borbaratkor.hu)
és
facebook-oldalunkon ízelítőt adunk a nap történéseiből.
Figyelem! Az V. Óhegyi
Bornap május 19-én lesz,
az egyesület szeretettel és
sok finomsággal várja az
érdeklődőket.

Az utóbbi idők híradásaiban egyre többet hallani arról,
hogy káros a fiataloknak az energiaitalok fogyasztása. De
vajon általában? Vagy mértékkel fogyasztva ártalmatlan?
Ennek jártunk utána, s a választ a Budapest Főváros
Kormányhivatalától, a Monori, Nagykátai Kistérségi
Népegészségügyi Intézettől kaptuk meg.
Európa több országában
– köztük Olaszországban,
Franciaországban, Norvégiában és Dániában – az
energiaitalok nem forgalmazhatók normál italként.
Összetevői ugyanis – például a koffein, a taurin, a
guarana, a ginszeng, a B2 és
B5 vitamin, a niacin – men�nyiségtől függően lehetnek
kedvezőek, de akár károsak is. A napi megengedett
mennyiséget egyebek mellett ezért sem tanácsos túllépni. A taurin napi túlzott
fogyasztása például elvonási
tüneteket, sőt, akár gyomorfekélyt is okozhat. A túl sok
ginszeng álmatlanságot, orrvérzést, fejfájást, idegességet,
hasmenést,
bőrkiütéseket
és hányingert idézhet elő, a
koffein egyszeri 250 mg feletti adagja pedig növeli az
infarktus, illetve az agyvérzés kockázatát.
Az energiaital egy bizonyos ideig fokozza az emberi
szervezet anyagcseréjét, az
ébrenlétet és a teljesítőképességet. Hosszútávon azonban tartós fogyasztása már a
szervezetre ártalmas hatásokat idézhet elő.
A „pörgés” folyamatosságához egy idő után növelni
kell az adagokat és már nem
elég napi 1-2 doboz energiaital a várt hatás eléréséhez,
hanem mindig több kell.
Ezzel a szervezet sajnos el

tud jutni arra a pontra, ahol
visszájára fordul a folyamat,
és amikor nem kapja meg a
kívánt mennyiségű serkentőszert, akkor fáradt, levert,
álmos lesz.
Ezért nemcsak arra kell
nagyon odafigyelnünk, hogy
az uzsonnára kapott zsebpénzen nem energiaital vásárol-e a gyerek, hanem azt
is tudnunk kell, hogy ennek
fogyasztása kiemelten kockázatos a terhes nőknek, a
szoptatós anyáknak, a magas vérnyomásban szenvedőknek, a szívbetegeknek, a
koffein-érzékeny személyeknek, a gyerekeknek és persze
nem utolsó sorban alkohollal együtt fogyasztva.
Vagyis jó tudnunk: lehet,
hogy átmenetileg átlendíthet a fáradtság holtpontját
egy energiaital, de túlzott
fogyasztásával többet ártunk
magunknak, mint amen�nyit pillanatnyilag használhatunk. Talán jobb, ha bele
sem kezdünk…
(Az OTH az energiaitalok
egészségre gyakorolt káros
hatásairól, veszélyeiről, valamint a fiatalok fogyasztási
szokásairól információkat
gyűjtő kérdőívet készített. A
kérdőív bárki számára elérhető a www.antsz.hu honlapról. A kérdőív kitöltése
sokat segíthet az egészségfejlesztés területi munkájában!)
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Senkit nem hagyunk magára!
Házi segítségnyújtás Péteriben
Önkormányzatunk fontosnak tartja, hogy
gondoskodjon a szociálisan rászorulók,
főleg idősek házi segítségnyújtásáról.
Ez azt jelenti, hogy – a törvényi keretek
figyelembevételével – házhoz megy a
segítség, az önkormányzat gondozója
az ellátott lakásán, lakókörnyezetükben
nyújt szükség szerinti segítséget az arra
rászorulóknak.
Sokan megszokták már, hogy ezt a
munkát eddig Kiss Istvánné, Editke
látta el Péteriben. Márciustól azonban
új gondozónő, a monori Gondozási
Központ dolgozója, Pataki Ferencné,
Andrea lesz az, aki munkanapokon
személyesen látogatja majd meg azokat
az idős péterieket, akik igénybe veszik ezt
a segítséget. Ezentúl tehát Andrea látja el
az alapvető otthoni gondozási, ápolási
feladatokat: segít tisztán tartani az arra
rászorulók otthonait, elvégzi a kisebb
bevásárlásokat, segít az ügyintézésben,
megszervezi az orvosi ellátáshoz jutást,
beszerzi a szükséges gyógyszereket, és a
napi gondok megoldásán túl még lelki
támaszt is nyújthat.
A házi segítségnyújtást sajnos mi
sem tudjuk ingyen biztosítani, térítési
díja egyelőre 430 forint óránként, de a
ténylegesen fizetendő ár nem haladhatja
meg az ellátást igénybe vevő rendszeres
jövedelmének (nyugdíjának) 20%-át.
(Mivel a térítési díj Péteriben már évek
óta változatlan, annak megemelésére
ebben az évben mindenképpen sor fog
kerülni.)
A házi segítségnyújtás szolgáltatás az
Önkormányzatnál igényelhető.
Petőné Vizi Valéria
alpolgármester
A
törvény
alapján
az
önkormányzatoknak a területükön
kötelezettségük
megszervezni
a házi segítségnyújtási szociális
ellátási
formát,
amelyet
ma
Péteriben a monori önkormányzat
fenntartásában működő Gondozási
Központ nevű intézmény biztosít.
Az
eddigi
péteri
gondozónő,
Kiss Istvánné (Editke) ennek az
intézménynek volt a közalkalmazottja.
Mivel gondozónőként az idős
embereket naponta kereste fel az
otthonukban,
hamar
kialakult

iránta egy szoros bizalmi kötődés.
A közelmúltban Monor Város
Képviselő-testülete döntése alapján a
Gondozási Központban az intézmény
vezetőjének létszámleépítést kellett
végrehajtania. Ez a döntés sajnos
érintette a péteri időseket ellátó
gondozónő személyét is, akinek a
munkaviszonyát az intézményvezető
asszony megszűntette. E munkáltatói
döntés ellen tiltakozva községünk
lakosai a közel száz aláírással ellátott
alábbi levelet intézték Marsai Margit
intézményvezető asszonyhoz:
„Tisztelt Igazgató Asszony!
Megdöbbenéssel értesültünk arról,
hogy községünkben, Péteriben az
idősek segítésében közreműködő Kiss
Istvánnénak, Editkének, felmondták a
munkaviszonyát.
Editke évek óta a település
megelégedésére, nagy elkötelezettséggel,
odafigyeléssel végzi áldásos tevékenységét.
Munkájával idős emberek mindennapi
életét könnyíti meg. Nem csak tetteivel, de
szavaival, egy-egy simogatásával mosolyt
tud varázsolni idős embertársai arcára.
Kérjük Önt, hogy Editkét helyezze vissza
az eddigi munkakörébe, mert csak így
látjuk biztosítottnak a segítségre szoruló
idős emberek megfelelő ellátását. Benne
minden gondozottja és majd gondozottá
váló ember teljes mértékben megbízik,
nélküle teljesen elesettekké válnak azok,
akiket ő segített.
Kérésünk teljesítését előre is köszönjük.”
Az alábbiakban közöljük Marsai
Margit intézményvezető asszonynak e
levélre adott válaszát:
„Tisztelt Levélírók!
Megértéssel olvastam a hozzám írt
levelüket. A 98 aggódó aláírás azt
jelzi számomra, hogy Kiss Istvánné
kolleganőm az elmúlt években valóban
értékes és Péteri közössége által
nagyon magasan elismert munkát
végzett intézményünk dolgozójaként
a településükön. Kérem, engedjék meg
nekem, hogy döntésem hátteréről néhány
gondolatban tájékoztathassam Önöket!
A
szociális
törvény
alapján,
Péteri Község illetve Monor Város
önkormányzatai
között
megkötött
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szerződés szerint az általam vezetett,
monori székhelyű Gondozási Központ
nevű intézmény látja el Péteriben a házi
segítségnyújtás ellátási forma keretében
az arra rászoruló idős péteri emberek
szociális gondozását.
Monor
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete, mint fenntartó, a
616/2011. (XII.15) számú határozatával
2012. március 01-től létszámleépítést
rendelt el az intézményben, mely döntés
alapján a házi segítségnyújtásban
dolgozó közalkalmazottak létszámát
sajnos két fővel csökkentenem kellett.
Intézményünk
főállású,
teljes
munkaidős dolgozójaként Kiss Istvánné
gondozónő Péteriben 4 idős ember
ellátását végezte. E négy személy
gondozása napi négy munkaóránál
többet nem tett ki. A vonatkozó
jogszabály szerint egy teljes munkaidős
gondozónőnek átlagban 9 főt kellene
ellátnia.
Mivel
az
intézményben
a
részmunkaidős foglalkoztatás bevezetését
nem sikerült megvalósítani, ezért a
monori képviselő-testület határozatát
csak az intézmény dolgozói létszámának
tényleges leépítésével, tehát két kollegám
felmentésével
lehetett
teljesíteni.
Intézményvezetőként így kénytelen voltam
két álláshely megszűntetéséről döntést
hozni. Mérlegelve az egyes kollegáim
napi munkaterhét, az egyik felmentett
dolgozónk sajnos Kiss Istvánné lett, aki
a számára felajánlott másik munkakör
betöltését nem fogadta el.
Intézményünk továbbra is a korábbi
színvonalon biztosítja Péteri rászoruló
időseinek ellátását, gondozását. Az új
gondozónő, Pataki Ferenc Mártonné
Monorról kijárva végzi - a monori
munkaköre mellett - a péteri ellátottaink
gondozását.
Az intézményünk által Péteriben
biztosított ellátás minősége a személyi
változás miatt nem csorbulhat. Péteri
idősei továbbra is bízhatnak kollegáim
emberségében, szakmai felkészültségében,
elkötelezettségében és odaadásában.
Az új gondozónőt péteri ellátottaink
is ismerik, mivel Editkét korábban már
többször is helyettesítette Péteriben.
Kérem Önöket, hogy a fentiekre
tekintettel fogadják el válaszomat!
Tisztelettel,
Marsai Margit
intézményvezető
Gondozási Központ, Monor”
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, aki férjem, Boros Mihály
temetésén velem voltak, és sírjára
virágot hoztak. Részvétük, lelki támogatásuk nagyon sokat jelentett
nekem a legnehezebb órákban.
Köszönettel: Boros Mihályné

Vasúti
menetrendváltozás
A MÁV-START Zrt. tájékoztatása
szerint február 29. és április 15.
között – pályaépítési munkálatok
miatt – módosított menetrend
alapján közlekednek a vonatok a
Hosszúberek–Péteri megállóhelyen.
A részletes menetrend a www.peteri.
hu oldalon érhető el.

Helyesen
Lapunk előző, decemberi számának
mellékleteként kiadott naptáron
tévesen jelentettük meg a Vízmű
telefonszámát, amely helyesen: (29)
340-010.
Ezen a telefonszámon lehet az
óraállást is közölni.
(A Vízmű ügyfogadási rendje:
szerdán 8–12 óráig, csütörtökön 8–17
óráig).
A hibáért olvasóink szíves elnézését
kérjük!
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Tájékoztató az illetékek
2012. január 1-jei változásáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.)
2012. január 1-jei módosításával a
Polgármesteri Hivatalnál intézendő
ügyekben is változnak az illetékek.
1) Az első fokú közigazgatási hatósági
eljárásért – az Itv. mellékletében
felsorolt esetek kivételével – az
általános tételű eljárási illeték
összege 2012. január 1-jétől
(2.200 forintról) 3.000 forintra
emelkedett.
2) Az első fokú közigazgatási
határozat elleni fellebbezés illetéke
– az Itv. mellékletében felsorolt
esetek kivételével (ha a fellebbezési
eljárás tárgyának értéke pénzben
megállapítható) – a fellebbezéssel
érintett, vagy vitatott összeg
minden
megkezdett
10.000
forintja után 400 forint, de legalább
5.000 forint, illetve legfeljebb
500.000 forint. Ha fellebbezési
eljárás tárgyának értéke pénzben
nem állapítható meg, a fellebbezés
illetéke 5.000 forint.
3) Az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény (továbbiakban:
Art.) törvényben meghatározott
felügyeleti
intézkedés
iránti
kérelemért az előző bekezdésben
meghatározott
illetéket
kell
megfizetni.
4) 2012. január 1-jétől a hatósági
bizonyítvány (pl. adóigazolás)
– kivéve, ha az Itv. melléklete
speciális tételt állapít meg (pl. adóés értékbizonyítvány) – kiadása
iránt is 3.000 forintos illetéket kell
fizetni.
5) 2012. évtől, ha az adózó
(ugyanazon hatóságnál benyújtott)

Hajtómotorjának
teljesítménye
(kW)
0-40
41-80
81-120
120 felett

kérelmében több azonos tartalmú
adóigazolás kiadását kéri, akkor
csak egyszer kell a 3.000 forintos
illetéket megfizetni.
6) Abban az esetben, ha az adózó
eltérő időpontban nyújt be azonos
tárgyú - adóigazolás kiállítása
iránti - kérelmet, akkor esetében
az adóhatóság két külön eljárást
folytat le, és így többször 3.000
forint illetéket kell fizetni.
7) Amennyiben az adózó egy
beadványában
–
függetlenül
az adó(tartozás) jogcímeitől) –
adómérséklést (adó – ide értve
adóelőleg, bírság és pótlék –
részleges vagy teljes elengedését),
illetőleg
fizetési
könnyítést
(részletfizetést, fizetési halasztást)
is kérelmez, akkor ez az adóhatóság
számára
más-más
eljárás
lefolytatását teszi szükségessé,
ezért ebben az esetben az általános
tételű eljárási illetéket (3000 forint)
kétszer kell megfizetni.
Gépjárművel kapcsolatos változások:
1) A
gépjármű
és
pótkocsi
tulajdonjogának
megszerzése
esetén a gépjármű átírása során
a Monori Okmányirodánál kell
a
vagyonátruházási
illetéket
megfizetni (bankkártya, csekk,
stb.)
2) Gépjármű
tulajdonjogának
megszerzése estén az illeték
mértékét a jármű hajtómotorjának
hatósági
nyilvántartásban
feltüntetett – kilowattban kifejezett
– teljesítménye, és a jármű
gyártásától számított kora alapján
kell meghatározni az alábbiak
szerint:

Jármű gyártásától számított kora
0-3 év
550-Ft/kW
650-Ft/kW
750-Ft/kW
850-Ft/kW

4-8 év
450-Ft/kW
550-Ft/kW
650-Ft/kW
750-Ft/kW

8 év felett
300-Ft/kW
450-Ft/kW
550-Ft/kW
650-Ft/kW
Keresztény Anikó
jegyző
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Köszönjük Péteri!
„A cselekedet tesz emberré, nem a szó.”

Hioszi Tatiosz e gondolata lehet
talán a legjobb értékelése annak
a ruhagyűjtési akciónak, amelyet
karácsonyi ünnepek között, december
27. és 30. között szerveztünk azok
javára, akik településünkön a leginkább
rászorulnak a többiek segítségére.
Nagy örömünkre sokan érezték
úgy, hogy szeretnének segíteni
embertársaiknak. Ez a gyűjtés is
bizonyítja, hogy a nehéz időkben
egymás mellé állnak az emberek és
megosztják másokkal azt - az akár
keveset is - ami nekik van.
A péteriek gyermek és felnőtt
ruhaneműt (nadrágokat, pulóvereket,
kabátokat,
kesztyűket,
sálakat,
zoknikat), cipőket, tartós élelmiszert
(májkrém, olaj, liszt, cukor, rizs,
lekvár, méz), babaágyat, centrifugát és
játékokat hoztak a gyűjtésre.
Az adományokat Danyi Dezsőné
szociális
előadó,
Varga
Péter
családgondozó és Kalocsai Pálné
védőnő csoportosította. Csomagokat
készítettek belőlük, majd szétosztották
a rászorulóknak. Tizenhat család
kapott tartós élelmiszer csomagot.
A csomagok szétosztásával egy
időben értesítették a rászorulókat,
kisgyermekes családokat, hogy mikor
jöhetnek ruhákért is a családtagok
részére.
A gyermekruhák szinte teljes
mértékben „elfogytak”, felnőttruhák
még maradtak. Természetesen a
megmaradt ruhákat is ki fogjuk
osztani a közeljövőben.
A „sikerre való tekintettel” úgy
gondoljuk, hogy a jövőben is fogunk
hasonló gyűjtést szervezni.
A támogatók:
Berzi József (Zöldfa utca)
Bódis Szilárd (Széchenyi utca)

Bőte Zsuzsa (Széchenyi utca)
Dechert György (Bohus D. tér)
Dr. Molnár Zsolt (Táncsics M. utca)
Ducsai Tamás és családja (Zöldfa utca)
Espár István (Rákóczi utca)
Jánosi Róbert (Tövis utca)
Juhász Szabolcs (Széchenyi utca)
Kalina Enikő (Petőfi S. utca)
Kiss Balázs és felesége (Révai utca)
Laborciné Amargos Melinda
(Tövis utca)
Magyar Balázs (Táncsics M. utca)
Molnár József (Táncsics M. utca)
Mravik Zoltán (Széchenyi utca)
Németh Tibor (Bajcsy-Zs. utca)
Németh Zoé (Madách utca)
Pádár László és családja (Petőfi S. utca)
Paput Ferencné (József A. utca)
Petőné Vizi Valéria (Dózsa Gy. utca)
Suba Sándor és családja
(Táncsics M. utca)
Szabó János (Petőfi S. utca)
Székely Zsuzsanna (Petőfi S. utca)
Szenyán Mihályné (József A. utca)
Szenyán Péter és neje (Tölgyfa utca)
Tari Jánosné (Széchenyi utca)

PÉTERI HÍRLEVÉL

Óvodai
rendezvények
Március 22. a víz világnapja: séta a
tóhoz – élővilág, környezetvédelem.
Április 2. húsvéti munkadélután:
ismerkedés a tojásfestési
technikákkal.
Április 20. A Föld világnapja:
virágosítás az óvoda udvarán.
Május 4. Anyák napi
megemlékezések.
Május 21-25., gyermeknapi hét:
tűzoltó autó, óvónők dramatizálása,
karate bemutató, ugráló vár,
arcfestés, apák napja.
Május vége: autóbusz kirándulás
Piliscsévi játékparkba.
Június 7. Iskolába menők
búcsúztatása, délelőtt: ugráló vár,
arcfestés. Délután: Törpi-party:
zenés műsor Halász Jutka dalaiból
és tortaevés.
Az óvoda továbbra is gyűjti a
műanyag üvegeket és a papírt,
amelyek árából homokozó játékokat
vásárolnak és kerti zuhanyzókat
építenek a szülők segítségével.
Kérjük, hogy akinek ebből feleslege
van, az vigye be az óvodába!

Köszönjük azoknak is a támogatást,
akik nevük mellőzésével nyújtottak
segítséget!
„Úgy vélem, csakis egyszer élhetjük meg
az életet. Ha tehát akad bennem jóság,
amit kimutathatok, vagy akad olyan
cselekedet, amivel megkönnyíthetem
bármely embertársam életét, most kell
megtennem, nem késlekedhetem vagy
feledkezhetem meg erről, hiszen soha
többé nem fogok erre járni.”
(William Penn)
Kalina Enikő képviselő,
a Képviselő-testület Humánpolitikai
Bizottságának elnöke

Kéményseprés
A Magyar Kémény Kft. munkatársai
március 31-ig végzik településünkön
a
kötelező
kéményseprő-ipari
közszolgáltatás
körébe
tartozó,
kéményseprői feladataikat.
A cég dolgozói névre szóló, arcképes
kitűzőkkel rendelkeznek.

PÉTERI HÍRLEVÉL
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Sulihírek

tanítás nélküli munkanapot: tavaszi
nevelési értekezletet tartunk (tehát
a tavaszi szünet után április 11-én,
szerdán kell újra iskolába jönni).
Pittner-nap
– április 4. (szerda)
A diákönkormányzat napja. Ez a tanév
2. tanítás nélküli munkanapja. Az
iskolavezetés azt javasolja, hogy a nap
programja egyes hagyományos elemek
mellett újakat is tartalmazzon, ezek
egyeztetése még nem történt meg.
Munkanap-áthelyezés
A 2012. évi munkaszüneti napok
körüli munkarend az alábbiak szerint
alakul intézményünkben:
– március 15. (csütörtök) – nemzeti
ünnep, munkaszüneti nap;
– március 16. (péntek) – pihenőnap;
– március 24. (szombat) – munkanap.
Ügyintézés az iskolában:
A 2. félévben rendkívüli módon
megnövekszenek
az
intézmény
adminisztrációs terhei, ezért, és
a pontos, nyugodt munkavégzés
érdekében megjelöljük a nyilvános
ügyintézési időszakokat:
– titkársági fogadóóra: hétfő: 7.30 –
11.30 óra és szerda: 11.30 – 15.30 óra
között.
Kérjük a szülőket, hogy kizárólag
ekkor keressék fel ügyintézés céljából
az iskolatitkárt.
– ügyintézési határidőnk: lehetőség
szerint azonnal, esetleg 2-3 nap.
A szülők számára megkönnyítheti és
meg is gyorsíthatja az ügyek intézését,
ha e-mailben vagy levélben (melyet
gyermekükkel juttathatnak el az
irodába) veszik fel az iskolatitkárral a
kapcsolatot (titkarsag@pittner-peteri.
sulinet.hu).
Farkas Tivadarné
ÁMK igazgató

A Péteri Általános Művelődési
Központ, Pittner Dénes Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény tavaszi rendezvényei,
programjai a január második
felében megtartott félévi értékeléssel
kezdődtek. Ennek során az ÁMK
számadást és számvetést tett az
előző félévben elvégzett munkáról,
az eredményekről (és a kudarcokról
is), majd kijelölte a következő félév
feladatait.
Lázas készülődés előzte meg a
farsangi mulatságot (Hírlevelünk
megjelenésekor már le is zajlott):
– felsős: február 16. (csütörtök)
délután
– alsós: február 17. (péntek) délután
– szülők bálja: február 18. (szombat).
Programajánló, információk
Március 15.
– A nemzeti ünnepről való méltó
megemlékezést az irodalmi színpad
a művészeti iskola táncosaival és az
iskola énekkarával közösen tartjuk.
Műsorunk nem csak belső használatra
készül: a községi ünnepélyen is
fellépnek majd gyerekekeink.
– Iskolai ünnepély: 2012. március 14.
(szerda) délelőtt.
– Községi megemlékezés: március 15.
délelőtt.
Nyílt tanítási napok:
– március 26-30. (hétfő-péntek).
Szeretettel várjuk a szülőket és az
érdeklődőket! Kérjük, érkezzenek
időben a megtekinteni kívánt órára,
hogy ne zavarják meg a tanítás
menetét. Az órarendet és az órák
kezdetének időpontját az iskola
hirdetőfelületein és a település
honlapján megtekinthetik majd.
Papír- és vasgyűjtés
– március 29-30. (csütörtök-péntek).
Várjuk a lakosság támogatását –
mindenki jól jár!
Tavaszi szünet
– A fő szabály szerint április 5-9.
(csütörtök–hétfő),
DE:
iskolánk
tanulói
számára
egy
nappal
meghosszabbodik a szünet, mert
április 10-én, kedden tartjuk a 3.
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EBOLTÁS!
A 164/2008. (XII.20.) FVM
rendelet alapján 2012. évben
Péteri községben az ebek kötelező
veszettség elleni védőoltása az
alábbiak szerint történik
március 7. (szerda),
Kossuth L. u. 2., 8-10 óráig
április 21. (szombat),
Kossuth L. u. 2., 8-10 óráig
Az eboltási díjat a helyszínen kell
kifizetni, melynek összege: 4000,- Ft
A kötelezően kiállított Kisállat Eü.
Könyv díja: 500,- Ft
Minden 3 hónaposnál idősebb
ebet – tudományos-kutatási és
laboratóriumi vizsgálati célból
tartott állatok kivételével – a
tulajdonos vagy tartója köteles
évenként – a három hónapos kort
elért ebeket harminc napon belül,
majd hat hónapon belül ismételten
– a saját költségére állatorvossal
veszettség ellen beoltatni. Több
betegség
elleni
(kombinált)
oltóanyag csak az ebtartó előzetes
kérésére, veszettség ellen legalább
kétszer oltott, egy évnél idősebb
állatoknál
alkalmazható.
A
veszettség elleni immunizálás
tényét 2010. január 1-től a 164/2008
(XII.20.) FVM rendelet és a Magyar
Állatorvosi Kamara előírásainak
megfelelően Kisállat Egészségügyi
Könyvbe kell rögzíteni. Minden eb
az oltás során féregtelenítő tablettát
kap (az oltás ára ezt tartalmazza),
amelyet az állat eledelében kell
beadni.
Dr. Szakács Árpád
magán állatorvos

Örömünkre szolgál hírt adni arról, hogy iskolánk 3. osztályos tanulója
Piricz Barna 2012. március 3-án a Gombán megrendezett Regionális
Zongoraversenyen 3. helyezést ért el.
A szóban forgó térségi zongoraversenyen 8 zeneiskola diákjai mérték össze
tudásukat, ahol a féléve! zongoraképzésben résztvevő Barna lett a bronzérmes.
Sőt a rendezvény gálaműsorában is szerepelt, amelyben a zsűri által
legjobbnak ítélt előadások vehettek részt.
Eredményéhez neki, valamint felkészítő tanárának Plutzer Gábornak is
szívből gratulálunk!
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FŰTÉSI SEGÍTSÉG A RÁSZORULÓKNAK
Az idei tél nagy részében kegyes volt hozzánk az időjárás, mindaddig, míg
február elején be nem tört hozzánk is a szibériaihoz hasonlatos fogcsikorgatóan
fagyos tél.
Országszerte hidegrekordok dőltek meg, sokkal többet kellett fűtenünk,
mint előtte, s ez sokak számára okozott komoly nehézséget.
Önkormányzatunk fontosnak tartotta, hogy azokat se veszélyeztesse a
rendkívüli hideg, akiknek a tűzifa utánpótlása komoly anyagi terhet jelent,
ezért hatvan mázsa tüzelőfa szétosztásával sietett a rászorulók segítségére.
Azok a családok, amelyeknek a legnehezebb a tüzelő beszerzése, három-három
mázsányi tűzifát kaptak a fűtési lehetőségeik kiegészítésére.
Kalina Enikő képviselő

Új Év – Új lehetőség !!!
Kedvező UPC ajánlat! Hívjon bátran, akár új,
akár már meglévő ügyfél!
Tel.: 06 70 316 8745
Cseresznyés Mihály

PÉTERI HÍRLEVÉL

VIRÁGVASÁRNAP ÉS
HAMVAZÓSZERDA
V������������������������������
irágvasárnap, vagy ahogy Európa-szerte nevezik, „pálmák vasárnapja” egy héttel előzi meg húsvétot. Ezen a napon a kereszténység
a Jeruzsálembe bevonuló Jézusra
emlékezik, akit hívei királynak kijáró hódolattal, pálmaágakkal köszöntöttek.
Virágvasárnapi szokás a pálmaszentelés, s ahol a növény nem él
meg, ott a fűzbarkaszentelés járja. A
böjti szentelt barka hamvával történik a következő év hamvazószerdáján a „hamvazkodás”, amikor a pap
kereszt alakban megjelöli a hívők
homlokát a hamuval, hogy emlékezzenek: porból jöttek, és porrá
lesznek. A „helyettes” kiválasztása
nem véletlen. A fűz leveles ága emlékeztet a pálmáéra. A két növény a
zsidó hagyományban is összefonódik: a sátoros ünnepi felvonuláskor
a zsidók pálmaágból, fűzből és mirtuszból font „thürszoszt” hordoztak. A pálma – a datolyapálmáról
van szó – a mediterráneum keleti
felének időtlen idők óta egyik legfőbb táplálója. Ezért, mint a fák királynőjét mélységes hódolat övezte.
(Jankovics Marcell:
Jelkép-kalendárium)
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In memoriam Szenyán Pál (1922–2012)
Péteri sportéletének egyik legmeghatározóbb tagja távozott közülünk február elején.

Szenyán Pál, „Zebi bácsi”
1939 óta, 17 éves korától
játszott a Péteri sportkör
labdarúgó szakosztályában.
A II. világháború után
1948-ig aktív játékosként,
majd 1959-ig vezetőségi
tagként szolgálta Péteri
labdarúgását.
1959-től

Húsvét

1989-ig a Péteri Petőfi SE
elnökeként
öregbítette
Péteri község hírnevét Pest
megyében, és ezen belül a
monori járásban. 1989-től
a sportegyesület vezetése a
sportkör tiszteletbeli örökös
elnökévé választotta meg.
Pali bácsi tudta jól,
hogy egy sportegyesület
működéséhez bizony pénzre
van szükség, ezért elnöksége
idején fáradhatatlanul járt az
akkor működő ÁFÉSZ-hez,
TSZ-hez és a Gumigyárhoz,
hogy támogatást szerezzen
az egyesületének. Sokan
ismerték meg tőle ebben az
időben gyakori mondását:
„Szégyenlős koldusnak üres
marad a tarisznyája.”

Tiszteletbeli
elnöksége
idején is mindent elkövetett,
hogy
erejéhez
mérten
segíthesse az egyesületet.
Míg egészsége és ereje
engedte, mindig kint volt a
mérkőzéseken. Élete utolsó
éveiben már nem tudott
a meccsekre kilátogatni,
de sosem felejtette el
megkérdezni, hogy milyen
eredményt ért el a „Csapat”:
ha nyert, örült, ha veszített,
bizony zsörtölődött. Életében
annyira meghatározó volt
a sport szeretete, hogy még
a vasárnapi ebéd idejét is a
meccs időpontja határozta
meg.
2005-ben,
mielőtt
nyolcvanhárom
éves

korában bement volna a
kórházba, még kiment a
pályára, körbejárta, s mikor
megkérdezték tőle, hogy
mit csinál, ezt válaszolta:
„Megnézem a pályát, mert
nem biztos, hogy látni fogom
többé!!!”
Végül
nyolcvankilenc
évesen távozott el közülünk,
azt az örökséget hagyva
az utódokra, a fiatalokra,
hogy a községe, a közössége
érdekében alázatos, de
megalkuvást nem tűrő
elhivatottság
követendő
példa legyen mindnyájunk
számára.

Pali bácsi, nyugodjék
békében!

A húsvét az egyik legrégibb keresztény ünnep.

Minden évben emlékeztet
minket
Jézus
Krisztus
halálára és föltámadására,
amely az evangéliumok
tanúsága szerint a zsidó
páska (Peszáh) ünnepén
történt. A Peszáh, a
„kovásztalan
kenyér”
ünnepe: az ótestamentumi
hagyomány szerint az első
zarándokünnep, amelyet a
zsidók az Egyiptomból való
kivonulásuk emlékére ülnek
meg, amikor is Isten tízedik
csapásaként a halál angyala
megölt minden egyiptomi
elsőszülöttet, de elkerülte a
zsidó otthonokat. (A héber
Peszáh jelentése: „elkerülés”.)
Ennek emlékére vágnak
bárányt Peszáhkor a zsidók,
mivel a kivonuláskor Isten
parancsára
bárányvérrel
jelölték meg az ajtófélfákat,
hogy az öldöklő angyal
elkerülje őket. Ezért esznek
az ünnepen mindmáig
kovásztalan
(keletlen)

kenyeret, a menekülők
ugyanis sietségükben nem
tudták megvárni a kenyér
megkelését.
A keresztény korban, mint
legfőbb ünnep, sokáig a
húsvét volt az újév kezdete.
A keresztény naptár összes
„mozgó” ünnepe a húsvéthoz
igazodik (húsvétszámítás).
Húsvét
időpontját
az
egyház egészen a nikaiai
(nicaeai) zsinatig (325) a
zsidó Peszáhhoz igazította.
A nikaiai zsinat döntött úgy,
hogy húsvét minden évben a
tavaszpont utáni holdtöltét
követő első vasárnapra
essék. Legkorábban tehát
március 22-ére, legkésőbb
pedig április 25-ére. Az
ünnepet nagyböjt utolsó,
a
virágvasárnappal
kezdődő nagyhét készíti
elő. Ekkor még böjti lila
kelme takarja a templomok
Jézus ábrázolásait és lila
színű ornátusban misézik

a pap (a feltámadásig). Az
utolsó három nap a mély
gyász ideje, a harangok
sem szólalhatnak meg. A
nagyszombati feltámadással
kezdődő,
körmenettel
egybekötött örömünnepnek

része volt valamikor az
ünnepélyes
keresztelés.
Egyházi hagyomány szerint
ennek emléke kísért a
húsvéti locsolkodásban.
(Jankovics Marcell:
Jelkép-kalendárium)

Dsida Jenő: Nagycsütörtök
Nem volt csatlakozás.
Hat óra késést jeleztek
és a fullatag sötétben
hat órát üldögéltem a
kocsárdi váróteremben,
nagycsütörkökön.
Testem törött volt és nehéz
a lelkem, mint ki sötétben
titkos útnak indult,
végzetes földön csillagok
szavára, sors elől szökve,
mégis szembe sorssal s
finom ideggel érzi messziről
nyomán lopódzó ellenségeit.
Az ablakon túl mozdonyok
zörögtek, a sűrű füst, mint

roppant denevérszárny,
legyintett arcul.
Tompa borzalom fogott
el, mély állati félelem.
Körülnéztem: szerettem
volna néhány szót váltani
jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt és hideg
sötét volt, Péter aludt, János
aludt, Jakab aludt, Máté
aludt és mind aludtak...
Kövér csöppek indultak
homlokomról s
végigcsurogtak gyűrött
arcomon.
(1933)
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Időslátogatót alkalmaz az önkormányzat

Önkormányzatunk megbízta Takács Máriát, hogy
februárban és márciusban
időslátogatóként
keresse
fel a 65 éven felüli
lakosainkat, és személyesen
tájékozódjon helyzetükről,
gondjaikról,
igényeikről,
illetve
egészségügyi
állapotukról. Marika –
akinek a munkabérét az
állam támogatja - segítséget

nyújt egyebek mellett az
idősek
önkormányzati
(szociális) ügyeinek az intézésében, és szükség esetén
önkormányzati segítséget
is kér az olyan problémák
megoldásában,
amelyek
hatáskörünkbe tartoznak.
A februárban hirtelen ránk
tört rendkívüli hidegben
elsődleges feladata a hideg
miatti krízishelyzetek felmérése, feltérképezése volt.
Marikának arról kellett
meggyőződnie, hogy minden idős péterinek van-e
elegendő tüzelője, illetve
meleg ruhája, és mindnyájuk
környezetében van-e olyan
személy, akire számíthat,
ha hirtelen segítségre van
szüksége.

Péteri, a „Wifi-falu”

Képviselő-testületünk döntése alapján – várhatóan április
elejétől – Péteri kiemelt jelentőségű pontjain nyilvános,
ingyenes internet hozzáférési pontokat (Wifi-pontokat)
hozunk létre a lakosság számára.
„Wifi-pontként” olyan helyeket alakítunk ki, ahol
okostelefonnal, laptoppal illetve egyéb, erre alkalmas
eszközzel ingyenesen, korlátlanul és szabadon lehet
internetezni.
Ilyen helyek lesznek:
- a Főtér;
- a megújuló Polgármesteri
Hivatal és annak belső
udvara (ahol később parkot
tervezünk);
- az orvosi rendelő, a védőnői
helyiség;
- a főutca a Hivataltól a
Kastélykert legvégéig;
- a Templomtér;
- a Művelődési Ház és annak
környéke;
- a könyvtár;
- a kastély belső udvara;
- az iskola;
- az óvoda;
- a Kastélykert;
- az új kastélykerti sétány;
- a Széchenyi utcai játszótér;
- és a Bercsényi utcai
(terveink szerint kiépítendő)
közpark területe.

Tavasztól
ezeken
a
helyeken bárki díjmentesen
fel tud majd csatlakozni a
világhálóra, böngészheti az
internetes oldalakat, nézheti
e-mailjeit.
Ezzel, a környéken szinte
egyedülálló
lehetőséggel
Péteri csatlakozik a digitális
világ
egyre
szélesedő
elvárásaihoz,
hiszen
központi köztereinken és
közösségi tereinkben –
legyen az beltéri vagy kültéri
– mindenki számára egy
gombnyomással elérhetővé
válik a nagyvilág és annak
minden információja!
A szolgáltatás elérésében
a Netkontakt Távközlési
Szolgáltató
Kft.
az
önkormányzat
partnere.

A
hideg
szerencsére
viszonylag hamar elmúlt, de
kollegánk folytatja tovább a
péteri idősek támogatását.
Márciusban például olyan
kérdésekkel is megkeresi
majd e korosztályt, amelyek
megválaszolása
alapján
pontos képet kaphatunk
majd arról, hogy milyen
intézkedésekkel
tudnánk
még többet segíteni a
településünkön élő időseket.
Ehhez kapcsolódóan a
képviselő-testület szeretné
továbbfejleszteni a házi
segítségnyújtási
ellátást,
segélyhívó
jelzőrendszert
szeretne
felszerelni
az
egyedül
élő,
időskorú
polgáraink
otthonában
azért, hogy rosszullét vagy

A cég Péteriben a lakosság
számára
is
kedvezően
tud
otthoni
internetszolgáltatást
nyújtani.
Terveink
szerint
az
önkormányzat és annak
intézményei internet-szolgáltatását is e cég fogja a
továbbiakban végezni, olyan
kedvező díjért, hogy - a
jelenleginél jóval magasabb
színvonalú
szolgáltatást
kapva - önkormányzatunk
e
megállapodással
közel félmillió forintos
megtakarítást
érhet
el
évente.
A
terveink
szerint
táblákkal
fogjuk
majd
megjelölni
azokat
a
területeket, ahol szabadon
hozzáférhető Péteriben a
vezeték nélküli, közösségi
internet.
Modern Péteriért dolgozunk.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester

bármilyen nem várt baj
esetén könnyen segítséget
lehessen hívni. Tervezzük
az idősek szakszerű nappali
ellátásának a biztosítását is.
Kolleganőnk márciusban
tehát azért keresi fel
kérdőívével
az
idős
lakosokat, hogy az ilyen
jellegű igényeket felmérje.
Kérjük,
fogadják
Marikát
bizalommal!
Mondják el neki, hogy
milyen
szolgáltatásokkal
tudnánk mindennapjaikat
megkönnyíteni, biztonságosabbá tenni!
Petőné Vizi Valéria,
alpolgármester

Hirdessen Ön is a
Péteri Hírlevélben!
Hirdetési díjak
Méret / Díj
Egész oldal (1/1)		
16.000,- Ft + Áfa
Fél oldal (1/2)
8.500,- Ft + Áfa
Negyed oldal (1/4)
4.500,- Ft + Áfa
1/8 méret
3.000,- Ft + Áfa
1/16 méret
1.850,- Ft + Áfa
Apróhirdetés
(max: 1/32 méret)
850,- Ft + Áfa
Sorozatos (legalább három
egymást követő lapszámban
megjelenő, ugyanolyan méretű) hirdetés esetén a harmadik
hirdetéstől kezdve (folyamatos
továbbhirdetés esetén) minden
további hirdetésre 27% kedvezményt biztosítunk!
Hirdetésfelvétel:
Polgármesteri Hivatal,
Gólentné Spilák Henrietta,
Telefon: 29/314-069
E-mail: peteri@peteri.hu
A hirdetés grafikai előkészítése
a hirdető feladata.
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Jelentősen emelkedik Nem emelkedik a szemétdíj
a talajterhelési díj!
A KÖVÁL Zrt-vel, mint közszolgáltatóval egyeztetve tájékoztatjuk Péteri lakosságát arról, hogy
Az év végén sok törvényt
módosított az Országgyűlés.
A környezetterhelési díjról
szóló törvény módosításával
a
Parlament
radikálisan
megváltoztatta a talajterhelési
díj mértékét is.
A Kormány javaslatára
elfogadott törvénymódosítás
következtében
2012.
február 1-től a talajterhelés
egységdíjának a mértéke 120
forint/m3-ről a tízszeresére,
1200 forint/m3-re változott!
Mivel Péteri a felszín alatti
vizek állapota szempontjából
érzékeny területnek számít,
a február 1-től kibocsátott
szennyvíz után 1800 forint
talajterhelési díjat kell fizetni
köbméterenként
annak,
aki az ingatlana esetében a
műszakilag
rendelkezésre
álló
közcsatornára
nem
kapcsolódott rá. A talajterhelési
díj alapja a szolgáltatott, vagy
(egyedi vízbeszerzés esetében)
a méréssel igazolt, felhasznált,
illetve
mérési
lehetőség
hiányában az átalány alapján
meghatározott víz mennyisége.
A 2011-ben és ez év
januárjában
kibocsátott
szennyvíz után még az emelés
előtti (180 Ft/m3) díjjal kell
számolni. A most felemelt
összegű díjat először 2013-ban
kell majd megfizetni.
A 2011. évre vonatkozó
bevallási
nyomtatványokat
várhatóan
március
15-ig
postázza a Polgármesteri
Hivatal, és azokat kitöltve
legkésőbb
március
31ig kell az adó alanyainak
visszajuttatniuk.
Felhívjuk azon ingatlantulajdonosok
figyelmét,
akik még nem kötöttek
rá a közcsatornára, hogy
– megelőzve a nagyobb
kiadásokat
–
mielőbb
kapcsolódjanak rá a szennyvízcsatornára!
A rákötést a szolgáltatónál,
a Kövál Zrt.-nél (2200 Monor,
Kossuth L. u. 147. telefon: 411309) lehet kezdeményezni.
Keresztény Anikó jegyző

a hulladékkezelési közszolgáltatási díj (közkeletű nevén: „szemétdíj”) 2012-ben Péteriben nem
változik. Ebben az évben a tavalyi mértékű díjak maradnak érvényben.
Tájékoztatásul közöljük a 2012-ben érvényes települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási
díj mértékét:
a) 120 literes gyűjtőedény: 2042 forint/hó + áfa;
b) 80 literes gyűjtőedény: 1471 forint/hó + áfa;
c) 60 literes gyűjtőedény: 1185 forint/hó + áfa;
d) üdülőházas övezetekben (Haleszi-kert) a lakcímnyilvántartásban be nem jelentett –
idényszerűen ott tartózkodó – lakók esetében a közszolgáltatási díj ingatlanonként
évente az a) pont szerinti havi összeg hatszorosa;
e) Az a) és b) pontok szerinti mennyiségnél több hulladék esetében a többlet hulladék
elszállítására rendszeresített „KÖVÁL Zrt.” feliratú zsákok ára 360 forint + áfa.
A díj tartalmazza a KÖVÁL Zrt. pénteki hagyományos „kukás” hulladékelszállításának, a havi
rendszerességű („sárga” zsákos) szelektív hulladékelszállításnak, a komposztálható zöldhulladék
(„zöld” zsákos) elszállításának a díját és a (meghatározott mennyiségi korlátokkal) a monori
hulladékudvar használatának a díját.
A szelektív hulladékelszállítás következő időpontjai:
- március 3. (szerda)
- március 21. (szerda).
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy az áfa mértéke 2012. január 1-jétől 27%-ra
emelkedett. A két százalékos növekedést a szolgáltató a számlájában érvényesíti.

Péteri Község Rendezvényei - 2012
2012. március 15.
Ünnepi műsor
Az 1848/49-es polgári forradalom és szabadságharc emlékére
Szervező:
Péteri Község Önkormányzata,
Általános Művelődési Központ
Helyszín:
Földváry - Boér Elemér
Művelődési Ház Könyvtár
2012. március-április
Mezőgazdasági előadásmetszésbemutató
Szervező:
Péteri Borbarát Kör Egyesület
2012. március 31.
Húsvétra várva
Szervező:
Péteri Általános Művelődési
Központ, Civil szervezetek
Helyszín:
Földváry - Boér Elemér
Művelődési Ház és Könyvtár
2012. április 11. 16.00 órától
Költészet Napja
Szervező:
Péteri Általános Művelődési
Központ
Helyszín:
Földváry - Boér Elemér
Művelődési Ház és Könyvtár

2012. április 13. 10.00 órától
Csukás István: Ágacska című
műve alapján - Mesejáték
Szervező:
Péteri Általános Művelődési
Központ
Helyszín:
Földváry - Boér Elemér
Művelődési Ház és Könyvtár
2012. május 1. 10.00 órától
Majális
Szervező:
Péteri Általános Művelődési
Központ, Civilek
Helyszín: Péteri
2012. május 19. 10.00 órától
V. Óhegyi Bornap
Szervező:
Péteri Borbarát Kör Egyesület
Helyszín: Péteri, Óhegy

2012. június 8. 18.00 órakor
Zeneművészeti hallgatók
hangversenye
Szervező:
Pittner Dénes Általános Iskola,
Péteri Általános Művelődési
Központ
Helyszín:
Földváry - Boér Elemér Művelődési Ház és Könyvtár
2012. június 16. 9.30 órakor
Ballagás és Tanévzáró
ünnepély
Szervező:
Pittner Dénes Általános Iskola
Helyszín:
Péteri, Általános Iskola udvara

2012. június 22. 			
Múzeumi éjszaka
Szervező: Péteri Általános
Művelődési Központ
2012. május - június		 Helyszín:
II. Kultúra hídjai
Földváry - Boér Elemér MűveSzervező:
lődési Ház és Könyvtár
Péteri Község Önkormányzata,
Péteri Általános Művelődési
2012. július 7.
Központ 			
Szlovák Falunap
Szervező: Szlovák Kisebbségi
2012. június 4. 			
Önkormányzat, Péteri ÁltaláNemzeti összetartozás
nos Művelődési Központ
Szervező: Pittner Dénes
Helyszín:
Általános Iskola
Földváry - Boér Elemér
Helyszín: Péteri
Művelődési Ház és Könyvtár

2012. február
Folytatás az előző oldalról

Péteri Község
Rendezvényei 2012
2012. augusztus 20.
Ünnepi műsor
Államalapító Szent István
király emlékére
Szervező:
Péteri Község Önkormányzata,
Péteri Általános Művelődési
Központ
Helyszín: Péteri
2012. szeptember 30.
A népmese napja
Szervező:
Péteri Általános Művelődési
Központ
Helyszín:
Földváry - Boér Elemér
Művelődési Ház és Könyvtár
2012. október 1. 		
Idősek napja - Zene világnapja		
Szervező:
Péteri Község Önkormányzata,
Péteri Általános Művelődési
Központ
Helyszín:
Földváry - Boér Elemér
Művelődési Ház és Könyvtár
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2012. november 10. 		
Szüreti és borász bál
Szervező:
Péteri Borbarát Kör Egyesület
Labdarúgó csapataink megkezdték a felkészülést az idei
Helyszín:
tavaszi bajnoki szezonra.
Földváry - Boér Elemér
Mindenkit szeretettel várunk az edzőmérkőzésekre!
Művelődési Ház és Könyvtár

SPORT - Hajrá Péteri!

2012. november 24.
Hagyományőrző Körök estje
Szervező:
Péteri Hagyományőrző
Egyesület, Péteri Általános
Művelődési Központ
Helyszín:
Földváry - Boér Elemér
Művelődési Ház és Könyvtár
2012. december 1.
Ádvent I. vasárnapja		
Szervező:
Péteri Általános Művelődési
Központ, Péteri Evangélikus
Egyházközség
Helyszín: Péteri
2012. december 5.
Mikulás járat
Szervező:
Péteri Község Önkormányzata
Helyszín: Péteri

A felnőtt csapat felkészülési mérkőzéseinek menetrendje:
Január 28.
Február 04.
Február 12.
Február 18.
Február 25.
Március 03.

Péteri – Pilis		
Péteri – Szigethalom
Péteri – Kóka		
Péteri – Üllő II.		
Péteri – Isaszeg		
Péteri – Gyömrő

1-6
11-1
2-1
11-1
2-6
3-2

Az ifjúsági csapat felkészülési mérkőzéseinek menetrendje:
Január 28.
Február 04.
Február 12.
Február 25.
Február 26.
Március 03.

Péteri – Pilis		
Péteri – Szigethalom
Péteri – Vasad		
Péteri – Isaszeg		
Péteri – Pécel II.		
Péteri – Gyömrő

3-5
--4-1
--7-2
9-2

Márciusban kezdődik a bajnokság tavaszi szezonja.

Csapatunk a rajtot a hatodik helyről várja.
2012. december 16.
Mindenki karácsonya		
Jöjjenek el a mérkőzéseinkre!
Szervező:
Péteri Község Önkormányzata, Szurkoljunk együtt Péterinek!
2012. október 13.
Péteri Általános Művelődési
Szüreti Felvonulás		Központ
Kérjük, látogassanak el honlapunkra (http://peteri.hunSzervező:
Helyszín: Péteri, Főtér
sport.hu), ahol mindig friss sporthírekkel várjuk a helyi
Péteri Borbarát Kör Egyesület,
focit kedvelőket!
2012. december 31.
Civil szervezetek,
Szilveszteri mulatság
Péteri Általános Művelődési
Szervező: Megállapodás szerint Kérjük, hogy adója 1% -val támogassa a sportkört! AdóKözpont
Helyszín:
számunk: 19831648-2-13.
Helyszín: Péteri
Földváry - Boér Elemér
2012. október 23.
Művelődési Ház és Könyvtár
Hajrá Péteri!
Ünnepi műsor
1956-os forradalom és szaA 2011/2012. évi Pest megyei II. osztály C-csoport FELNŐTT bajnokság tavaszi idényének SORSOLÁSTERVEZETE
badságharc tiszteletére
milyen
kezdési
Szervező:
forduló száma dátum
hazai csapat
vendégcsapat
nap
időpont
Péteri Község Önkormányzata,
03.17.
Szombat
14:30
Péteri KSK
Albertirsa SE
14. forduló
Péteri Általános Művelődési
03.24.
Szombat
15:00
Abony
KID
FC
Péteri KSK
15. forduló
Központ
03.31.
Szombat
15:00
Péteri KSK
Kakucs KSE
16. forduló
Helyszín: Földváry - Boér
Elemér
04.08.
Vasárnap
15:30
Dunaharaszti MTK II.
Péteri KSK
17. forduló
Művelődési Ház és Könyvtár
04.14.
Szombat
15:30
Péteri KSK
Dánszentmiklósi KSK
18. forduló
04.22.
Vasárnap
16:00
Tápióság KSK
Péteri KSK
19. forduló
2012. október-november
04.28.
Szombat
16:00
Péteri KSK
Dunavarsányi TE
Péteri 270 éves
20. forduló
Szervező:
05.06.
Vasárnap
16:30
Inárcs VSE
Péteri KSK
21. forduló
Péteri Község Önkormányzata,
05.12.
Szombat
16:30
Péteri KSK
Táborfalva KSE
22. forduló
Péteri Általános Művelődési
06.30.
Szombat
Péteri KSK szabadnapos
23. forduló
Központ
05.26.
Szombat
17:00
Péteri KSK
Farmos SE
24.
forduló
Helyszín:
06.02.
Szombat
17:00
Vasadi RSC
Péteri KSK
25. forduló
Földváry - Boér Elemér
06.09.
Szombat
17:00
Péteri KSK
Monorierdő
26. forduló
Művelődési Ház és Könyvtár

PÉTERI HÍRLEVÉL
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Maradjon itthon, péteri egyesületeknél az adónk 1 százaléka!
Rendelkezzen adója 1 százalékáról!
A
korábbi
évek
gyakorlatának megfelelőn
az adózók ebben az évben is
rendelkezhetnek az adójuk
1+1 százalékáról. Ha Ön
él ezzel a lehetőséggel, a
személyi
jövedelemadója
1+1 százaléka nem a központi
költségvetésbe, az államhoz,
hanem
közvetlenül
az
Ön
által
kiválasztott
civilszervezethez,
illetve
egyházhoz kerülhet.
Az adója 1 százalékáról
való rendelkezéssel Önnek
így lehetősége van akár
egy
helyben
működő
civilszervezet támogatására
úgy, hogy az Ön teendője
csak
egy
rendelkező
nyilatkozat kitöltése.
A rendelkező nyilatkozatot
(amely megtalálható az
adóbevallási
csomagban
is)
az
adóbevallásával
együtt lehet beküldeni.
A nyilatkozat a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV)
honlapján (www.nav.gov.hu)
is elérhető. (A rendelkezés
érvényességének nem feltétele ennek a nyilatkozatnak
a használata. A rendelkezés
akkor is érvényes, ha a
nyilatkozat a hivatalostól
ugyan eltérő formájú, de
azzal azonos adattartalmú.)
A személyi jövedelemadó
1 százalékát olyan civil
szervezetnek lehet felajánlani, amelynek működése
legalább két éves múltra
tekint vissza (vagyis 2010.
január 1. előtt alapították).
(Közhasznú szervezeteknél
1 éves működés is elegendő.)

Az
adózó
az
1+1
százalékos felajánlása közül
az egyik 1%-ot társadalmi
szervezetnek, alapítványnak,
közalapítványnak, míg a
másik 1%-ot egyháznak
juttathatja.
Munkáltatói
adómegállapítás esetén az adózónak
a munkáltatójához kell
leadni
a
rendelkező
nyilatkozatot
(hivatalos
neve: 11EGYSZA), legkésőbb május 10-ig.
A papír alapú, kinyomtatott rendelkező nyilatkozatot lezárt, aláírt, az
adózó adóazonosító jelével
ellátott borítékban kell
leadni, amelyen az adózó
aláírása átnyúlik a boríték
ragasztott felületére.
Aki valamiért elmulasztott
rendelkező
nyilatkozatot
leadni, az a NAV honlapján
is kitöltheti a nyilatkozatot,
amelyet
lezárt,
aláírt
és
adóazonosítóval
ellátott borítékban vagy
elektronikus úton 2012.
május 21-ig még külön is
eljuttathat az adóhatóságnak.
Aki
mindkét
célra
rendelkezni kíván, annak
a hivatalos nyilatkozat
mindkét részét ki kell
tölteni. Aki csak az egyik
1%-ot ajánlja fel, az
elektronikus
ügyintézés
esetén hagyja üresen, papír
alapú ügyintézésnél húzza
át a nyilatkozat másik
részét. Egy kategórián belül
csak egy kedvezményezett
lehet!
A
rendelkező
nyilatkozaton
fel
kell

tüntetni a kedvezményezett
civilszervezet 11 jegyű
adószámát, egyház esetében
pedig az egyház 4 jegyű
technikai számát.
A támogatott szervezetek az 1 százalékos
felajánlásokból
befolyó
összeget a tevékenységükkel
kapcsolatban használhatják
fel, a támogatás legfeljebb
30 százalékát működési
költségekre fordíthatják. A
támogatást legfeljebb 3 évig
tartalékolhatja is a szervezet.
A
kapott
támogatások
felhasználásról
a
szervezetnek minden évben
bevallást kell benyújtania
az adóhatósághoz, amelyet
bárki megtekinthet a NAV
honlapján.
Az egyik 1 százalék: a
civileknek
Péteriben Önnek az alábbi
civilszervezetek
javára
van lehetősége adójának 1
százalékáról rendelkezni:
Péteri Polgárőr Egyesület:
19185260-1-13

Péter Községi Sportkör:
19831648-2-13
A másik
egyháznak

1

százalék:

Ez az egy százalék egy
egyház vagy az állam által
meghatározott
kiemelt
előirányzat (ebben az évben a
Nemzeti Tehetség Program)
számára juttatható. Ez az
egy százalék független a
civilszervezetek
számára
adhatótól.
A Magyar Evangélikus
Egyház technikai száma:
0035. (A többi támogatható
egyház és a kiemelt
előirányzat technikai száma
a NAV honlapján található
meg.)
Petőné Vizi Valéria
alpolgármester

Aktuális hírek,
információk
községünkről:
www.peteri.hu

Péteri Faluszépítő Egyesület: 18700712-1-13
„Nyelvében él a nemzet”
Alapítvány: 19181644-1-13
Péteri Nyugdíjas Klub:
18205303-1-13
Péteri Gyermekekért Közalapítvány: 19183316-1-13
Péteri Hagyományőrző
Kör: 18017087-1-13
Péteri Borbarát Kör
Egyesület: 18721546-1-13

Péteri Község
A Péteri Hírlevél
következő száma
április végén
jelenik meg.
Lapzárta: április 10.
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