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ÚJ ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS, ÚJ JEGYZŐVEL ÉS ÚJ PARTNERTELEPÜLÉSSEL
A polgármesteri hivatal épületének
2012-es felújításakor a képviselő-testület mind az átépített, akadálymentesített, modernizált és belülről teljesen
megszépült hivatali épületet, mind pedig magát a Polgármesteri Hivatalt a
korábbihoz képest jelentősebb, fontosabb térségi szereppel kívánta ellátni.
Ennek a folyamatnak lett a része az,
hogy - az akkor hatályba lépő új önkormányzati törvény adta lehetőségeket kihasználva – Péteri az országban
az elsők között hozott létre 2013. januárjától Bénye és Káva községekkel
együttműködve közös önkormányzati
hivatalt, amelynek a székhelye a felújított péteri önkormányzati épület lett,
és amely hivatal vezetését, irányítását,
igazgatási, szakmai hátterét nagyrészt
a korábbi péteri polgármesteri hivatal
szakemberei adták. A megkötött megállapodással Péteri térségi szerepe hivatalának szakmai megítélése is megnövekedett. Mivel az állam jelentősen
támogatja az önkormányzatok közös
hivatali célú együttműködéseit, a korábbinál több pénzt is kapott Péteri a
hivatala működtetésére.
Az elmúlt két év az új működési
modell kialakításával és a települések
közötti együttműködés rendjének a
kidolgozásával telt. A törvény szerint
azonban a közös hivatalt fenntartó települések az önkormányzati választást
követő 60 napon kötelesek felülvizsgálni a hivataluk továbbműködtetésé-

nek a kérdését. A meghozott döntés az
egész ciklusra, tehát öt évre szól, azt az
önkormányzati ciklus alatt nem lehet
megváltoztatni. Mivel a polgármesteri
hivatal más településekkel való együttműködtetése Péteri számára összességében több előnnyel jár, mint amennyi
kompromisszumot ennek érdekében
kötni kell, Péteri képviselő-testülete a
közös hivatali forma további öt évre
szóló megtartása mellett foglalt állást.
A még hatékonyabb hivatali működés szakmai feltételeit dr. Molnár
Zsolt polgármester úr egy új hivatalvezető jegyző személyével látta csak
biztosítottnak, ezért az önkormányzati
választást követően – közös megegyezéssel – szerződést bontott Keresztény

Anikó jegyzőasszonnyal, akinek három és fél éves Péteriért végzett munkáját ezúton köszönjük meg!
A tárgyalások során Bénye és Káva
önkormányzatai olyan szervezeti és
pénzügyi igényekkel léptek fel, amelyeket Péteri csak a hivatali és a pénzügyi érdekeinek a sérelmével tudott
volna teljesíteni. Partnereink igényeinek az elfogadása mellett az együttműködés további öt évre szóló fenntartása
így káros lett volna Péteri számára. A
Képviselő-testület ezért elfogadta azt,
hogy Bénye és Káva önkormányzatai a
polgármesteri hivatali feladataik ellátását más településsel oldják meg.
Mivel a Képviselő-testület szándéka
továbbra is az, hogy Péteri ezután is kihasználja a közös hivatali formából fakadó többlet állami támogatásokat, dr.
Molnár Zsolt polgármester úr gyors és
eredményes tárgyalásainak köszönhetően – a törvényi határidő utolsó napjának estéjén megtartott testületi ülésen
– Péteri megállapodást kötött Csévharaszt Község Önkormányzatával a polgármesteri hivatalaik közös hivatalban
történő működtetéséről. A Péteri Közös
Önkormányzati Hivatal jövője és térségi szerepe ezzel újra további öt évre biztosított lett. Az új megállapodás szerint
a közös hivatal székhelye és az új jegyző
kinevezésének a joga továbbra is Péteriben marad és Péteri még az eddigiekhez
képest is jobb anyagi feltételekkel tudja
majd a hivatalát működtetni.

VÁLTOZNAK A KÖZÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJAK
A képviselő testület az elmúlt 2 évben
– megértve a gazdasági válság okoztat
szülőkre nehezedő terheket – nem változtatta meg az óvodába és az iskolába
étkező gyermekek térítési díját. Szerződő partnerünk a Junior Zrt. igazodva az inflációhoz és a nyersanyag

árak növekedéséhez, mindeközben
két alkalommal is emelte díjait, melyet az Önkormányzat nem hárított
tovább az étkezést igénybe vevőkre. A
Junior Zrt. az elmúlt hetekben jelezte,
hogy a nyersanyagnorma árak ismét
emelkednek januártól, ezért kérte a

közöttünk fennálló szerződés módosítását. Sajnos az Önkormányzatnak
a jelenlegi feladatfinanszírozási rendszerben már nincs forrása arra, hogy
megtartsa az előző két évben kiszabott
díjakat, ezért 2014. november 27-én
tartott ülésen a képviselő-testület az
Folytatás a következő oldalon
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alábbi bruttó térítési díjak elfogadásáról döntött:
Óvoda
Tízórai:
55 Ft
Ebéd
291 Ft
Uzsonna
55 Ft
Tízórai + ebéd + uzsonna 401 Ft
Általános iskola
Tízórai:
55 Ft
Ebéd
312 Ft
Uzsonna
55 Ft
Tízórai + ebéd + uzsonna 423 Ft
A november végi képviselő-testületi
ülésen, majd a december elején tartott
iskolai közétkeztetési fórumon (ahova
az iskola vezetése minden szülőt meghívott, de sajnos kevés érdeklődő volt
jelen) Boros Attila a Junior Zrt. cégvezetője elmondta, hogy 2013 márciusában csatlakozott vállalkozásuk a Minta
menza programhoz, melynek célja,
hogy az egészséges étkezés keretében
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kerülendő, vagy korlátozva fogyasztandó nyersanyagok, különösen a három
leggyakrabban emlegetett nyersanyag,
úgymint a fehérliszt, só, cukor minél
jobban kiszoruljon gyermekeink étrendjéből. A megváltoztatott receptúrák alkalmazásával a gyerekek egy újfajta ízvilággal szembesülhetnek, hiszen a
program elvárásainak és az egészséges
táplálkozás elveinek megfelelően lényegesen kevesebb sóval, cukorral, olajjal
és liszttel, valamint jelentősen csökkentett mennyiségű ételízesítővel készítik el
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ételeiket. Az étkezési norma lehetőségeihez mérten több zöldséget, gyümölcsöt biztosítanak. Boros úr beszámolt
a januárban életbe lépő menza rendeletről, amely szabályozza az iskolai
menzákon, kórházakban adandó ételek
elkészítését, tápanyagtartalmát és mérföldkő a só fogyasztás csökkentésében.
Az rendelet értelmében jóval kevesebb
só és cukor kerülhet majd az ételekbe.
Bízunk benne, hogy gyermekeink ízlését hamar elnyeri majd az új ízvilág.

Petőné Vizi Valéria alpolgármester

PÉTERI RÁSZORULÓ LAKÓI ISMÉT ÉLELMISZERTÁMOGATÁSBAN
RÉSZESÜLTEK
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület
2013 év eleje óta működik együtt településünkkel. Ez idő alatt 9 alkalommal
volt lehetőségünk több mint 8 millió
forint értékű élelmiszertámogatás átadására a településünkön lakó szociálisan nehéz helyzetben élő családok és
a nagycsaládosok részére. A támogatás
lakossághoz való eljutása gyors és izgalmas folyamat, amelyet most röviden bemutatunk Önöknek:
A Magyar Élelmiszerbank Egyesületben önkéntesek segítségével felkutatják és összegyűjtik a hipermarketekben,
gyárakban és feldolgozóüzemekben fölöslegessé vált és megsemmisítés előtt
álló élelmiszereket, amelyek kereskedelmi forgalomba valamiért nem
hozhatók, de minőségileg fogyaszthatók. A pályázati rendszer keretében
partnerségi szerződést aláírt szervezetek között a felajánlott élelmiszert az
Élelmiszerbank önkéntesei egyenlően
elosztják, melyről a támogatott szervezet képviselőjét e-mailben értesítik.
Az értesítést követően a Családsegítő
Szolgálat kolléganője és a Polgármesteri
Hivatal dolgozói egyeztetnek Alpolgármester asszonnyal a kiosztás lehetséges

idejéről, s felkeressük azon helyi vállalkozót, aki önzetlenül, díjmentesen
elhozza az Élelmiszerbank budapesti
raktárából a felajánlott élelmiszereket.
Eközben az előre megadott mennyiségek alapján a Családsegítő Szolgálat
munkatársa és a szociális ügyintéző
meghatározza, hogy mely család pontosan milyen támogatásban részesüljön. Ez gyakran nehéz feladat, hiszen
egy-egy élelmiszerből nem pont akkora adagot kapunk, ahány rászoruló
él a településen. Ilyenkor fordul elő az,
hogy egyes termékeket kapnak némely
családok, másikat meg más támogatottak. Az elosztás mindig igazságos, a
család létszámához és a rászorultság
mértékéhez igazodik. A támogatásról
az értesítő levelet ezután tudjuk kiküldeni a közfoglalkoztatott kollégáink
segítségével a rászorultaknak. Olykor
a határidő rövidsége miatt előfordul,
hogy a kiosztás előtt 1-2 nappal történik
meg a kiértesítés. A támogatás kiosztása
előtt egy nappal hozza el a vállalkozó a
termékeket, amelyeket az közfoglalkoztatottak elhelyeznek az Önkormányzat
egyik helyiségében. Az Élelmiszerbank
támogatásról szóló felhívása és az élel-

miszerek kiosztása között általában
4-5 nap telik el, hiszen csak megfelelő
szavatosságú ételeket oszthatunk ki a
rászorulóknak. Az élelmiszerek kiosztásában civil szervezetek aktivistái, a
Polgármesteri Hivatal és a Családsegítő Szolgálat munkatársai és a Képviselő-testület tagjai szoktak segíteni.
A fentiekből látható, hogy sok ember
munkája, s helyi vállalkozó segítsége
is kell ahhoz, hogy az Élelmiszerbank
Egyesület támogatása eljusson a rászorulók asztalára. Ezúton is köszönjük
segítőinknek az önzetlen munkát, és
a támogatási értesítő levélben megnevezésre kerülő helyi vállalkozók segítségét a szállításban. A segítő kézre és a
szállításban együttműködőkre mindig
szükség van, ezért ha Ön is szeretne részt
venni az élelmiszertámogatás kiosztásának folyamatában, kérjük, jelentkezzen
a Családsegítő Szolgálatnál a Polgármesteri Hivatalban. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület több olyan akciót is hirdet, ahol önkéntesek segítségére számít
a támogatások gyűjtésében. Erről részletesen a http://www.elelmiszerbank.hu
oldalon találnak információt!
Petőné Vizi Valéria alpolgármester
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SZOLGÁLATON KÍVÜL IS FIGYEL A POLGÁRŐR
A Polgárőrség Magyarország egyik
nagy létszámú, az egyesülési jog
alapján létrejött társadalmi szervezete. Célja az ország közrendje és közbiztonsága fenntartásának segítése,
a határőrizetben, a környezet- és
természetvédelemben, a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében,
a társadalmi bűnmegelőzésben való
lakossági részvétel, illetve az önkormányzatok és a lakosság közötti bizalom erősítése, továbbá a helyi közbiztonság közösségi védelme.
A Péteri Polgárőr Egyesület tagjai
1991. márciusa óta járják esténként

a település utcáit, jelenlétükkel biztosítják a rendezvények zavartalan
lebonyolítását, észrevételeikkel segítik a rendőrség munkáját. A település lakosságának a biztonságát és
értékeik védelmét tekintik elsődleges
feladatuknak.
Önkéntes polgárőreink a szabadidejüket és energiájukat áldozzák
mindezért! Értünk! A helyi polgárőrség éberségét és a rendőrséggel
való kiváló kapcsolatát bizonyítja
az a tény is, hogy a szolgálaton kívül barátaival időző Hornyák László
(Tölgyfa utca) december 6-án az esti

órákban F. József mendei lakost lakásbetörés elkövetése közben tetten
érte és elfogta. Szilágyi József és Tóth
József – akik nem tagjai a polgárőrségnek – segítségére voltak, közösen
visszatartották az elkövetőt a rendőrség kiérkezéséig.
Dr. Molnár Zsolt polgármester úr
Hornyák László, Szilágyi József és
Tóth József helyi lakosok bátorságát
és tettrekészségét december 21-én a
Mindenki karácsonya rendezvényen
Péteriért Emléklap átadásával köszöni meg.
Kalina Enikő képviselő

SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS
A szociális tűzifa támogatás a kormány rezsicsökkentő programjának
a része. A szociálisan rászorulók téli
fűtését könnyítő program 2011-ben
indult. Az 5.000 lakosnál kisebb települések önkormányzati támogatást kapnak ahhoz, hogy a lakosság
egy résznek térítésmentesen adhassanak tüzelőt.
Az önkormányzatok a helyi rendeletük szerint osztják szét a tüzelőanyagot. Az elbírálásnál előnyt
élveznek a kisnyugdíjasok, és a
halmozottan hátrányos helyzetű,
illetve a gyermeke(ke)t nevelő családok.
Péteri Község Önkormányzata
idén 782.320 forint támogatást

nyert a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó Belügyminisztérium által kiírt pályázaton. Az
összegből 43 erdei köbméter fát
vásárolt az önkormányzat. A Humánpolitikai Bizottság javaslatára
Kalina Enikő elnök levélben kereste
meg az Evangélikus Egyház vezetését, hogy engedélyezze az önkormányzat számára, hogy az egyház
tulajdonában és fenntartása alatt
lévő temetőkertben lévő kiszáradt,
illetve a sírokat veszélyeztető fákat
az önkormányzat dolgozói kivághassák és a tűzifa támogatás keretén
belül eljuttathassa a rászorultak részére. A presbitérium támogatta a

bizottság kérését és az önkormányzat embereivel közösen kijelölték a
kivágható fákat.
A pályázat részeként Péteri Község Önkormányzata vállalta, hogy
a tűzifát térítésmentesen kiszállítja azon lakosok részére, akiknek
kérelme pozitív elbírálást nyer. A
Humánpolitikai Bizottság december 2-án tartott ülésén döntött a
beadott kérelmekről, aminek eredményeképpen az önkormányzat
46 családnak tud szociális tűzifa
támogatást nyújtani.
Köszönjük az Evangélikus Egyház támogatását és a közcélú foglalkoztatottak munkáját is.
Kalina Enikő képviselő

KÖZÖSSÉGI GYŰJTÉS TELEPÜLÉSÜNK RÁSZORULÓ POLGÁRAI JAVÁRA
Tisztelt Lakosság!
A Humánpolitikai Bizottság már
évek óta a szeretet ünnepéhez
kapcsolódóan közösségi gyűjtést
szervez és azzal a kéréssel fordul
Péteri Község teljes lakosságához,
hogy a nehéz helyzetbe került,
sok esetben többgyermekes péteri
családokon próbáljunk meg ös�szefogva, együtt segíteni!

Kérjük, hogy ha Önnek van otthon olyan felesleges gyermekruhája, felnőttruhája, cipője, játéka, babaholmija (babakocsi,
babahordozó, etetőszék, kiságy,
gyermekruha stb…) ágyneműje,
tartós élelmiszere, bútora, kályhája, illetve bármilyen olyan használható eszköze, amitől hajlandó
lenne megválni és ezzel a nehéz
Folytatás a következő oldalon
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szociális helyzetbe került embertársainkon segíteni, juttassa el azt
a Polgármesteri Hivatalba december 29-31. között szervezett
gyűjtésünkre!
Az adományait a helyszínen a
kollégáink a hivatal ünnepi nyitva tartása szerinti ügyeleti időben
veszik át.
Hétfő: 13.00 – 18.00
Szerda: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSÁRÓL

Amennyiben szívesen adna, de
nem tudja megoldani a gyűjtőhely
re szállítást, kérjük jelezze ezt telefonon a 06-20/234-38-16-os számon!
Minden egyéb felajánlást szívesen
fogadunk! Segíteni szándékozó
vállalkozók jelentkezését is várjuk!

Tisztelt Péteri lakosok! Tisztelt Ügyfeleink!
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletével elrendelt téli igazgatási szünet 2014. december 15-től – 2015.
január 5-ig tart.
A Polgármesteri Hivatal 2014. december 24-én és 2015. január 1-jén
zárva tart.
2014. december 15-től – 2014. január 5-ig a Polgármesteri Hivatalban az
ügyfélfogadási idő az alábbiak szerint változik:

Kalina Enikő képviselő

Karácsonyi vásár!
2014. december 22-23.
9.00–17.00 óráig
Ajándéktárgyak, Bőrtermékek
Büfé, Élő hal, Fenyőfa,
Forralt bor, Füstölt áru
Gyümölcs, Könyvvásár
Méz, Savanyúság, Zöldség
PÉTERI KÖZPONTJÁBAN
ÉS A
POLGÁRMESTERI HIVATAL
UDVARÁBAN

Hétfő: 13.00 – 18.00
Szerda: 8.00 – 12.00
Péntek: 8.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új Évet kívánnak a lakosságnak a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselői.
Losonci László aljegyző

BURSA HUNGARICA

Péteri Község
Önkormányzatának képviselőtestülete a 2014.
november 27.
napján megtartott ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokról. A tavalyi évhez képest
csökkent a pályázati kedv: mindössze két fő adott
be pályázatot.
A Képviselő-testület a pályázatokat támogatta, és
az erre a célra elkülönített összegből pályázónként
havi 3.000 forint támogatást állapított meg, amely
összeget kiegészít az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Pest Megyei Önkormányzat által
folyósított támogatás. A felsőoktatásban tanulók
10 hónapig kapják az ösztöndíjakat.
Péteri Község Önkormányzata sikeres vizsgaidőszakot kíván a pályázat nyerteseinek!
Kalina Enikő képviselő
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FENYŐFÁK SZERVEZETT
BEGYŰJTÉSE
JANUÁR ELEJÉN
2014. DECEMBER 21. (VASÁRNAP)
16.00 órától
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ELŐTTI „FŐTÉREN”

Az Önkormányzat – ahogy azt az elmúlt években is tette
– az idén is megszervezi az ünnepek utánra feleslegessé
és hulladékká váló karácsonyi fenyőfák begyűjtését és elszállítását. Előzetes egyeztetés után Tóth Béla – a település hulladékszállítását végző Gerje-Forrás Kft. ügyvezető
igazgatója – vállalta, hogy a gyűjtőpontok megtisztításáról munkatársai gondoskodni fognak.
A gyűjtési időszak:
2015. január 6. (kedd) – január 8. (csütörtök)
A fenti időszakban az alábbi négy helyszínen helyezheti el
a lakosság a hulladékká vált fenyőfákat:
1.) A Víztorony előtti szabad terület (Szent István utca),
2.) A Polgármesteri Hivatal belső udvara (Kossuth L. u.),
3.) A Széchenyi utcai „focipálya”,
4.) A Sportpálya (Petőfi S. u.) bejárati része (a kapun belül, a személygépkocsik számára biztosítva a szabad ki-és
bejárást)
Kérjük, hogy a fenyőfákat lehetőség szerint összevágva (max.
egy méter hosszan, gallyazva) szíveskedjenek elhelyezni a gyűjtőpontokon! A begyűjtéssel kapcsolatban a polgármesteri hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre a 0620/234-38-16-os te-lefonszámon.

ÜNNEPI HANGULAT,
BETLEHEMI LÁNG, ISKOLÁSOK
MŰSORA, ADVENTI VÁSÁR, HALÁSZLÉ,
ZSÍROS KENYÉR, FRISS GYÜMÖLCS,
FAHÉJAS SÜLT ALMA, MELEG TEA
FORRÓ CSOKI, FORRALT BOR VÁRJA
AZ ÉRDEKLŐDŐKET
Árusaink kínálatából egy kis ízelítő:
könyvek, ajándék tárgyak, ruhaneműk,
bizsuk, dísztárgyak, játékok, gyertyák,
gyümölcsfélék, házi méz, édességek,
kürtöskalács, lángos, vattacukor
Az elmúlt évek tapasztalata alapján
javasoljuk, hogy aki teheti, a forró italokhoz
hozzon magával kerámia bögrét.
Töltsünk el együtt idén is egy kellemes estét
a falu karácsonyfája körül!
Szeretettel vár mindenkit
Péteri Község Önkormányzata!

Kalina Enikő képviselő

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 Község Önkormányzata és Képviselő-testülete békés, boldog, áldott Karácsonyt
és a 2015-ös évre sikerekben gazdag, új esztendőt kíván községünk minden kedves lakosának!

PÉTERI HÍRLEVÉL
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VOLÁNBUSZ ÜNNEPI KÖZLEKEDÉSI REND
2014. december 19-től
közlekednek:
2014. december 19.
2014. december 20.
2014. december 21.
2014. december 22.
2014. december 23.
2014. december 24.
2014. december 25.
2014. december 26.
2014. december 27.
2014. december 28.
2014. december 29.
2014. december 30.
2014. december 31.
2014. január 1.
2014. január 2.
2014. január 3.
2014. január 4.
2014. január 5.

2015. január 5-ig a VOLÁNBUSZ Zrt. helyi és helyközi autóbuszjáratai az alábbiak szerint
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő

a hét utolsó munkanapja és iskolai előadási napja
szabadnap
a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti nap
a hét első tanítási szünetes munkanapja
a hét utolsó tanítási szünetes munkanapja
szabadnap *
munkaszüneti nap (Karácsony) **
munkaszüneti nap (Karácsony) **
munkaszüneti nap
a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti nap
a hét első tanítási szünetes munkanapja ***
tanítási szünetes munkanap ***
a hét utolsó tanítási szünetes munkanapja ***
munkaszüneti nap (Újév) ****
munkaszüneti nap
munkaszüneti nap
a hét első munkanapját és iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti nap
a hét első munkanapja és iskolai előadási napja

December 24-én az utolsó autóbuszjáratok Budapestről 16.00 óra körül indulnak.
** December 25-én és 26-án, valamint január 1-jén a kora reggeli autóbuszjáratok általában nem közlekednek.
*** A két ünnep közötti tanítási szünetes munkanapokon egyes vonalakon csökkentett közlekedési rend érvényes!
**** December 31-én az utolsó járatok általában nem közlekednek.
További információkat a www.volanbusz.hu oldalon találnak.

ANYAKÖNYVI HÍREK

2014-ben születettek Péteriben:
Bíró István
Szögedi Alexander Joshua
Gergely Maja Klaudia
Németh Miklós Mihály
Damm Marcell
Balogh Kinga
Takács László
Hrutka Márton Pál
Molnár Emma
Sebők Antal Árpád
Laborci Boglárka
Saliga Zsolt János
József Vivien
Kungl Hunor
Gál Izabella Natasa
Palkovics Judit
Ferencz Zsófia
Tóth Lilien

2014.01.21
2014.01.27
2014.02.05
2014.03.01
2014.03.09
2014.04.24
2014.04.24
2014.04.25
2014.05.19
2014.05.21
2014.06.05
2014.06.15
2014.07.09
2014.08.21
2014.09.03
2014.10.11
2014.11.10
2014.11.14
Folytatás a következő oldalon

2014. december
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2014. évben megkötött házasságok:
2014. július 5.
Dr. Molnár – Koczor Dániel
2014. augusztus 22.
Juricza Katalin – Buzás László
2014. augusztus 30.
Dr. Rakó Orsolya – Kenyár Tibor
2014. október 30.
Magócsi Mária – Bokros János
2014. évben elhunytak:
Hargitai Gábor Sándorné (Albrecht Terézia)
Szenyán Pálné (Veszteg Irén)
Bódis Sándor
Lódi Lászlóné (Kovács Erzsébet)
Déri László Péter
Bódis Ferencné (Szenyán Zsuzsanna)
Galambos László
Kalina János
Merényi Ferencné (Nagy Erzsébet)
Csizmadia Lajosné (Németh Erzsébet)
Gombkötő Lászlóné (Váczi Julianna)
Bolcsik Ferenc
Paput Mihály Tibor
Hrutka László
Juris Sándorné (Rakita Lídia)
Hajdú Mihály
Kovács Borbála
Németh István Gergely
Szilágyi Szabina
Zubor Roland
Árvay Gyula
Sebán József Gábor
Tomsó Gyuláné (Szentesi Jolán)

1949. szeptember 10. – 2014. január 1.
1926. szeptember 25. - 2014. január 12.
1927. január 10. – 2014. február 16.
1932. március 17. – 2014. február 19.
1948. március 29. – 2014. március 2.
1922. augusztus 21. – 2014. március 14.
1951. szeptember 24. – 2014. március 23.
1944. május 14. 2014. március 25.
1938. szeptember 2. – 2014. március 26.
1942. június 30. – 2014. április 21.
1944. február 7. – 2014. április 22.
1912. június 27. – 2014. április 23.
1951. március 31. – 2014. május 5.
1970. szeptember 30. – 2014. május 25.
1934. január 31. – 2014. május 26.
1929. április 25. – 2014. június 24.
1924. november 20. – 2014. július 8.
1951. november 25. – 2014. július 12.
1995. július 31. – 2014. szeptember 7.
1995. szeptember 30. – 2014. szeptember 7.
1930. szeptember 8. – 2014. szeptember 15.
1956. április 8. – 2014. október 12.
1940. december 8. – 2014. október 28.

NÉHÁNY KIEMELKEDŐ ESEMÉNY AZ ISKOLA ÉLETÉBŐL
(szeptember-december)
ELSŐ OSZTÁLYOSAINK A 2014/2015. TANÉVBEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ÁCS TÍMEA
BÁLINT KITTI
BARTHA KINGA EMMA
BERZI ANNA
BÓDIS EDINA
BUDAI TAMÁS
CSUCS KINGA
GIMESI BALÁZS BENCE
GIMESI TIBOR TAMÁS
JÁNOSI ANDOR
JUHÁSZ DÁNIEL
KÉGL TAMÁS KENDE
LADÁNYI ZOLTÁN RICHÁRD

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

MOLNÁR PATRIK
PÁDÁR ROLAND MIHÁLY
PETŐ ÁDÁM
PÓLUS ESZTER PANNA
RÁCZ MARTIN
ROTH ARMAND
SERES MEDOX JUNIOR
SZÁSZI BRIGITTA
SZÍVÓS ISTVÁN ZSOLT
SZÍVÓS VERONIKA IZABELLA
TÖRÖK DORINA
VÁMOS TAMÁS
VARGA ÁDÁM

Október elején a „Tégy az iskoládért!” program keretében gereblyét, söprűt, lapátot ragadtunk, hogy
szebbé tegyük az iskolaudvart és az
iskola közvetlen környezetét. Sok
diák (még a legkisebbek is) és szülő
érkezett az önkéntes munkára kiültethető virágokkal, virághagymákkal, saját kertből hozott örökzöld
növényekkel. A „munkásokat” zsíros
kenyérrel leptük meg, amiről nem
sajnáltuk a lilahagymát, a paradicsomot és a paprikát sem!
A program folytatásaként tavas�szal kerítésfestést tervezünk, és legalább olyan lelkesedésre számítunk,
mint ősszel.
Folytatás a következő oldalon
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Október 17-én a megyei szintű Bolyai matematika csapatversenyen iskolánk minden érintett évfolyamon
(3-8. osztály) képviseltette magát.
A nyolcadikosok csapata – BAKOS
SZABOLCS, SIMONOVICS DÁNIEL, SZLIVKA BALÁZS, TARJÁNYI CSABA – a kiváló 4. helyezést
érte el. Felkésztő tanáruk: Mihalkó
Márta. A többi évfolyam eredményei
az iskola honlapján
(www.pittner-peteri.sulinet.hu)
tekinthetők meg.
***
Sikerrel vettünk részt a „DM Mosolygó Fogacskák” rajzpályázaton.
Az első osztályosok személyre szóló
kis zsákban ajándékot kaptak, amelyek mind az egészséges fogápolást szolgálják. Felkészítő tanárok:
Ducsainé Lukács Judit és VidaGavló Tímea.
***
November végén ádventi kézműves
délutánt rendeztünk, ahol a gyerekek karácsonyi díszeket, ajándékokat
készíthettek pedagógusok és szülők
segítségével.
***
Fizikai és szellemi erőpróba is kísérte az idén a mikulásvárást. December 5-én délután házi helyesírási
versenyen tették próbára tudásukat
a jelentkező gyereke, míg öt csapat
a mikulásfutás elnevezésű akadályversenyen mérte össze az erejét.
Programszervezők: Kovács Zsófia,
Borbás Linda.

Hazánkban, a mai óvodai nevelési gyakorlatban több szemlélettel
találkozhatunk az óvodai Mikulás,
Karácsony ünneplésének módjáról,
megszervezéséről. Az Aprók Háza
Óvodában azt valljuk, hogy a szeretetről kell, hogy szóljon a karácsony,
a karácsonyeste szépségét elsősorban
a családban kell átélnie a gyermeknek. Mégis úgy gondoljuk, hogy ahol
a mindennapjait éli, ott a barátaival, csoporttársaival is át kell élnie a
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Az országos diákparlamenten iskolánkat Hrutka Adél 6. osztályos
tanuló képviselte november végén
Székesfehérváron. A 296 küldött a
diákéletet érintő számos aktuális
kérdést megvitatott, többek között a
mindennapos testnevelés bevezetését és a diákétkeztetést is. A három
napon át tartó program zárasaként
a résztvevők 42 pontból álló ajánlássort fogadtak el, amelyet Czunyiné
dr. Bertalan Juditnak, a köznevelésért felelős államtitkárnak adtak át,
kérve, hogy jutassák el azt a kormányzati döntéshozókhoz.
***
December 1. és 19. között – hagyományteremtő szándékkal – közös
ádventi gyertyagyújtásokra invitáltunk kicsiket és nagyokat: gyerekeket, alkalmazottakat, szülőket, a falu

„MESÉLŐ KÉPEK”

nagy, közös „karácsonyozás”, rácsodálkozás élményét.
A karácsonyi „ráhangolódás” elősegítése, a várakozás rejtelmessé.

2014. december

lakóit. Ezeken az alkalmakon este
hat órától kis műsorral és apró saját
készítésű ajándékokkal is kedveskedtünk a résztvevőknek.
Hálásan mondunk köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal vagy
adományukkal támogatták a közös
gyertyagyújtást.
Kedves Péteriek!

Békés, boldog, szeretettel teli
karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ,
szerencsés új esztendõt kívánok
a Pittner Dénes Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola
valamennyi munkatársa nevében:

Farkas Tivadarné, intézményvezető

izgalmassá, csodálatossá varázslása a mi feladatunk! Óvodánkban a
karácsonyi készülődés négy héttel
karácsony előtt megkezdődik. A csoportokba kitesszük az adventi naptárt, adventi koszorút készítünk, a
gyermekek alkotásaival kidíszítjük
a termet. Várjuk a Mikulást, mézeskalácsot sütünk, ajándékokat, betlehemet készítünk. Várjuk az iskolás
„Lucázókat”, pásztorokat az egyik
legszebb karácsonyi történet előadáFolytatás a következő oldalon

2014. december

sával, hangszeres előadást hallgatunk meg a vendégeinktől: zeneiskolásoktól. Az előtérbe is elhelyezünk
egy óriási adventi koszorút, az Aprók
Háza Óvoda apraja-nagyjával - advent négy hetében, hétfőnként köré
gyűlünk, ahol közösen énekelünk,
verselünk. A 4. gyertya meggyújtásakor, az óvodai karácsonyi hagyományainkat őrizve, mi felnőttek, több
szólamban énekelünk, gyertyafény
mellett.
Az óvodai karácsonyi ünnepély
napján, ünneplőbe öltöztetjük szívünket, testünket: szép ruhába jövünk, az általunk készített díszekkel
feldíszített óvodánkba. Ahol már
minden csoportban egy csodálatos
karácsonyfa várja a gyermekeket,
a fa alá varázsolt ajándékokkal. A
karácsony ajándékok nélkül elképzelhetetlen a gyermekek számára!
A Péteri gyermekekért alapítvány
támogatásának is köszönhetően,
„Angyalkaként” tudatos játékválasztásunkkal arra törekszünk, hogy
igazi örömet szerezzünk a gyermekeknek. Már előre kifigyeljük, „levelet írunk” a vágyaikról, ehhez társítjuk a magunk tudatos tervezését.
Minden csoport a fa köré gyűlve,
elénekli, elmondja a legkedvesebb
énekét, versét, amelyet az ajándékbontás, a nagy közös játék követ a
csoportokban.
Idén az őszi Családi nap helyett,
adventi kézműves délutánt szerveztünk. Meg szeretnénk köszönni a
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szülők aktivitását, hozzájárulását!
Egy szép, tartalmas, alkotó estét töltöttünk el együtt. Tovább fejlesztettük csuhézási tudományunkat, karácsonyi ajándékokat készítettünk.
Másodszor kerül sor a Karácsonyi
cipős doboz gyűjtő akciónkra. Ismét
meghirdettük a Mézeskalács házikókészítő versenyt, melyre több gyönyörű házikó készült. Idén először
szeretnénk árverésre bocsájtani őket,
és a befolyt összeget eszközbővítésre,
illetve programok szervezésére szeretnénk fordítani.
Decemberi esemény naptárunk még
számtalan eseményt tartalmazott:
• Fakopáncs játékvásár
• Lucázás az iskola 4. osztályos tanulóinak az előadásban
• Úszótanfolyam záró foglalkozása
• Nevelés nélküli munkanap az óvodában
• Katica, Maci csoport ellátogatott a
Monori Gyermekkönyvtárba, Mézeskalács kiállítás, karácsonyi készülődés a
városban: a főtéren felállított Betlehem,
óriás adventi koszorú megtekintése
• Karácsonyi történet – a Vecsési
Bárka színjátszó csoport előadásában
• Óvodai karácsonyi ünnepély
• Karácsonyi koncert
• A monori karácsonyi gálán Csuhébaba néptánc csoport vendégszereplése
Boldog Karácsonyt kívánunk!
Aprók Háza Óvoda dolgozói
és óvodásai

PÉTERI HÍRLEVÉL
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Kedves Péteriek!
Kedves szülők, nagyszülők, gyerekek!
Karácsony közeledtével engedjék meg, hogy a Péteri
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Péteri Nyugdíjas Klub nevében egy kis verssel kívánjunk mindenkinek Áldott Békés Karácsonyt és még szebb, jobb,
boldogabb új évet!
Köszönjük az egész évben kapott szeretetüket, bátorításukat, bizalmukat.
Sok szeretettel és tisztelettel:
Misányi Istvánné
Elnök

Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
s a gyertyafénynél még a csillag is táncol.

A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnék mást, csak hinni a szóban,
őszintén szeretni és bízni a jóban.

Mikor a fenyő illata megérinti szívünk,
ezen az estén kicsit az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni.

Őrizzük meg a karácsonyunk fényét,
s őrizzük a szeretetben való hitünk reményét.
Hisz ma este mink is gyerekek vagyunk,
s gyermeteg vágyainknak ma határt nem szabhatunk.”

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HÍREI
Örömmel tudatjuk, hogy az októberi közgyűlésen megválasztott lelkészünk, Óvári Péter megkezdte szolgálatát településünkön. Munkájához
Isten áldását kívánjuk!
Az ünnepi időszak istentiszteleti
rendje a következőképpen alakul:
 2014. december 24. Szenteste
17.00 órakor - Istentisztelet a templomban

 2014. december 25. Karácsony
ünnepe, délelőtt 10.00 órakor - Úrvacsorai Istentisztelet a templomban
 2014. december 26. Karácsony
második napja, délelőtt 10.00 órakor
– Istentisztelet a templomban
 2014. december 28. Karácsony
utáni vasárnap, délelőtt 10.00 órakor- Istentisztelet a gyülekezeti teremben

 2014. december 31. Óév este, délután 16.00 órakor - hálaadó Istentisztelet a gyülekezeti teremben
 2015. január 1. Újév, délelőtt 10.00
órakor- Úrvacsorai Istentisztelet a
templomban
 2015. január 4. Újév első vasárnapja és Vízkereszt ünnepe, délelőtt 10.00
órakor- Istentisztelet a gyülekezeti teremben
Varga Józsefné felügyelő

ÉREZZ RÁ A...
Legyen az vörös,
fehér vagy roseé
ízlelgetés nélkül,
Nem más az, mint
erjesztett szőlőlé!
Ha szádba veszed,
és kitárt torkodon
rögvest leengeded,
csak szomjad oltja,
elméd megzavarja!

Szép pohárba öntve,
kissé meglötykölve
értékeld szép színét,
ragyogó csillogását,
gyertyaláng fényénél
ablakinak kitárulását.

Ezután finom gőzét
orrodba szippantva
tárulhat eléd fűszer,
vagy virágos kertek
diszkrét, kedves illata.
Apró korty a szádban,
mikor lassan szétárad
nyelved, szájpadlásod

után garatodon tartva,
ízét, savát néked adja.
Kóstolj meg sok jó bort,
hogy mielőbb megtaláld
a benne úszó harmóniát.
LP 2014.12.12

2014. december
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KÖZELEG AZ ÉV VÉGE
A borok már a pincékben nyugszanak, illetve nem nyugszanak, mert
elérkezett a fejtés ideje.
Ilyenkor a Péteri Borbarát Kör
Egyesület bortermelő tagjai is azzal
foglalatoskodnak, hogy a január 24én megrendezésre kerülő Borversenyen megfelelő minőségű borokkal
tudjanak indulni, és természetesen
családjuknak és barátaiknak is finom
borokat tölthessenek a pohárba.
Elérkezett az idő arra is, hogy az
egyesület idei tevékenységét is végig gondoljuk, és a 2015 év feladatait
meghatározzuk.
A terveknek megfelelően 2014.
január 11-én sikerrel vettünk részt a
Monori Strázsahegyen a Kalandozások Jégvirágtól Borvirágig elnevezésű
rendezvényen.
Egy héttel később pedig megtartottuk egyik legfontosabb rendezvényünket, a Péteri Borversenyt, ahol a
Péteri és könyék béli borászokon kívül a Csallóközből is érkezett nevező.
Most először meghirdettük a Péteri
Község Bora díjat, amit idén Kovács
Róbert Óhegyi kékfrankos vörösbora
kapott.
Februárban tartottuk szokásos Hagyományőrző disznóvágásunkat, ami
enyhe időben, a meghívott Péteri civilszervezetek és önkormányzat tagjainak mérsékelt számú részvétellel,
jó hangulatban zajlott.
Márciusban
metszésbemutatót
tartottunk az Óhegyen, valamint két
szakember előadást tartott a házi kerti
növények és virágok termesztésének
és gondozásának fortélyairól. (Sajnos
a szerintünk megfelelő figyelemfelhívás ellenére kevés falubeli élt a felkínált továbbképzés lehetőségével.)
Az év első négy hónapjában részt
vettünk a monori gazdaköri és körzeti, valamint a bényei és vecsési borversenyeken. Mindkét helyről sikerült több fényesen csillogó éremmel
hazaérkeznünk.
A májusi Óhegyi Bornap és Főzőfesztivál „ami egyesületünk legna-

gyobb rendezvénye” az idén rendhagyó módon, a Földváry-Boér parkban
került megrendezésre. (Sajnos az időjárási környezet nem tette lehetővé
a biztonságos Óhegyi megrendezést
ezért mai nyelven szólva átkonvertáltuk a kastélykertre.) Az öreg fák alatt
a falu közepében egy jó hangulatú, sikeres rendezvényt tartottunk, amelyben a tagság egésze kivette a részét.
A nyárutón tovább népszerűsítettük a Péteri borkultúrát. Részt vettünk a Gyömrői Lecsófesztiválon és a
Vecsési Káposztafeszten is.
Október elején a Péteri Hagyományőrző Egyesülettel közösen
(sajnos kedvezőtlen időjárási körülmények között) Szüreti Felvonulást
rendeztünk.
Egri Borvidék látogatásunk kissé
felemásra sikeredett, mert a fő programunkon, a Gál Borászat látogatása
során nem azt kaptuk, amit előzetesen megszerveztünk. Csalódásunkat
némileg enyhítette a Varga Borászatban szerzett élmény.
Az előzetesen tervezett hagyományos Borászbált a művelődési ház felújítási munkálatai miatt az idén nem
tudtuk megrendezni.
A fentieken kívül természetesen
részt vettünk az Önkormányzat által
szervezett eseményeken, és képviseltettük magunkat a más civilszervezet
által rendezett eseményeken is.
Sikeresen pályáztunk és nyertünk
NEA pályázaton és Bornapunkat az
önkormányzat is támogatta, amit ezúton is köszönünk.
Amit még el kell mondanunk,

hogy ebben az évben egy kényszerű
vezetőváltás is történt, és ez kissé hátráltatta munkánkat. Bízunk benne,
hogy az új vezetés a kezdeti nehézségek után még sikeresebbé teszi egyesületünket.
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy 2015.01.24-én tartjuk hagyományos borversenyünket, ami
ezúttal az iskola aulájában lesz.
Korlátozott számban tudunk fogadni a borukat nem versenyeztető érdeklődőket is.
Akik eljönnek, képet kapnak a borok ízlelésének szabályairól, és segítséget a borban rejlő ízek, illatok megtalálásához.
Mindenkinek gyertyafényes békés
karácsonyt és sikeres boldog új évet és
természetesen jó borokat kívánunk!
Péteri Borbarát Kör Egyesület

Kedves Péteriek!

A Hagyományőrző Egyesület
Békés Boldog Karácsonyt
és Boldog Új Esztendőt kíván
minden péteri lakosnak!
A 2015. évben is
várunk mindenkit
szeretettel
a rendezvényeinkre,
illetve az Egyesület
tagjaként a baráti
társaságunkba!
Kellner Sebestyén
elnök
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KARÁCSONYI MESE
DONÁSZY MAGDA: KARÁCSONYVÁRÁS
Alig ment el Télapóka, még a nyoma
itt a hóba’, kezdődik a sürgés-forgás.
Lótás-futás, csomaghordás. Minden
boltban, áruházban hangos vásárlási
láz van. Oda se a hónak, szélnek, még
a hidegtől se félnek. Virradattól estelig
tér és utca megtelik kicsinyekkel és nagyokkal, sokasodó csomagokkal.
Míg künn a hópihe rebben, odabenn a kis kezekben malacpersely ontja kincsét. Egyik-másik tele sincs még.
No de mindegy. Hull a fényes tízfilléres, húszfilléres.
Fiúk, lányok, jó barátok elmesélik,
ki mit látott. Ki mit venne, mit szeretne, hogyha sok-sok pénze lenne. Néha
nem is pénz kell ehhez. Elég a nagy
szeretethez egy-egy ötlet, szorgalom.
Az asztalon nagy halom színes papír,
tarkabarka. Tomi adja jobbra-balra.
Misi nyírja, Zsuzsi hajtja, Pál tekeri,
Ferike meleg enyvvel keni be, és a végén a kis Teri, mint egy mesebeli törpe, leragasztja szépen körbe. Klára fűzi
selyemszálra, s el is készül nemsokára
anyunak a meglepetés. Nem is drága,
nem is nehéz! Lám, reggeltől délutánig
a papiros gyönggyé válik. Igazgyöngy
lesz anyu nyakán, s jobban örül talántalán, mintha pénzért vették volna a
csillogó ékszerboltba’.
Hát nagyanyó mit csinál? A két keze
meg nem áll. Öt kötőtű körbe-körbe,
horgolótű föl-le, föl-le ugrándozik,
versenyt szalad. Sietteti a fonalat. A
gombolyag nesztelenül futkároz a lába
körül. Kanyarodik, csavarodik, amíg
be nem alkonyodik. Dehogy pihen!
Soha ilyen lóti-futi kedve nem volt,
míg egy helyben búsan kuksolt. Unatkozott épp eleget, rozmaringos ruhák
megett nagyanyóka szekrényébe’. De
most kimegy végre-végre az utcára,
játszótérre. Hóba, fagyba ha kis sapka

lesz Sárika feje búbján, elkíséri minden útján. Melegíti, vigyáz rája, s vele
megy az iskolába.
Alighogy elkészült, máris nőttönnő a gyapjúsál is. S a varrótű? Az se
rest. A cérnával futni kezd. Bújócskázik be-ki, be-ki, ha nagyanyó öltögeti.
Nincs a táncnak hossza-vége, míg a
fodros kis kötényke, ruha, cipő, új kabátka rá nem kerül a babákra. S nem
tudja más, csak a kályha, hogy ameddig melegedik, nem szunyókál, pedigpedig nap nap után ez a látszat, míg
mellette dudorászgat.
Apu s anyu délután sétálgatni megy
csupán. Milyen furcsa, hazatérve a sok
csomag alig fér be. Jut pincébe, fáskamrába, nem is tudják hamarjába:
hova dugják? Hová tegyék? Hej! Mert
a hely sosem elég. Rejtegetik, cserélgetik, míg csak be nem esteledik. Ha már
alszik a ház népe, nincs a szónak hos�sza-vége. Anyu egyre sugdos-dugdos.
Apuka papucsban futkos. Fejét fogja,
kulcsokat hoz. Lassan illeszti a zárhoz.
Mi tagadás, kicsit álmos.
Ami még sincs zár alatt, arra másnap ráakad polc felett és polc alatt
más, ki ott keres helyet. S tanakodik:
- Mi lehet? - Tűnődik egy darabig: -

Kié lehet? Mi van itt? Hogy lehetne
belelátni, papíron át kukucskálni? Fogadkozik: - Legyen bármi, a karácsonyt meg kell várni! Lári-fári! Hány
nap van még? Már nem is sok. Kilenc,
nyolc, hét, majd meglátja, ha szabad, a
csillogó fa alatt.
Hanem éjjel álma nehéz, fogadalma semmibe vész. Hiszen kicsiség az
egész. Mért töltené heteken át álmatlanul az éjszakát? Nyugodtabb lesz éje,
álma, ha meglátja, mit tett oda nénje,
bátyja.
Dehogyis vár karácsonyig. Lassan
odalopakodik. Lábujjhegyen, észrevétlen. Jó, hogy senki más nincs ébren.
De lám! Csodák csodájára, már csak
hűlt helyét találja! Visszasompolyog az
ágyba.
Ő is mindent rejtekhelyre tesz,
hogy senki meg ne lelje. Végül ki-ki
alig tudja, féltett titkát hová dugta.
Utolsó nap gondot ad, hol is az a sok
csomag?
Mert a napok folyvást fogynak.
Mind kevesebb lesz a sok nap. Egyik
fut a másik után, s holnapután egyet
kell aludni csupán. - Már egyet sem!
Csengős szánon – hipp-hopp! - itt van
a karácsony.
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