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Figyelem „kis”
színészek!
Ha éreztél valaha motivációt arra,
hogy színpadra lépj, vagy arra hogy
a kamerák kereszttüzében játszd el
életed nagy szerepét, akkor itt a
nagy lehetőség számodra!
Amatőr színtársulatot szeretnénk
indítani a művelődési házban,
melyre elszánt, szerepeket tanulni
vágyó fiatalokat/gyerekeket várunk
nagy szeretettel.
Azok jelentkezését is örömmel
vesszük, akik a színtársulat
elindulásában,
koordinálásban
vállalnának szerepet.
Ha
kedvet
kaptál
a
színészkedéshez, vagy egy kis
szerepjátékhoz, akkor jelentkezz a
művelődési házban személyesen,
nyitvatartási
időben,
a
muvhaz@peteri.hu vagy a 06
20 290 8209 telefonszámon.
Bízunk benne, hogy megfelelő
jelentkező lesz és megalakulhat
településünk saját színtársulata is.
Várunk téged és Önt is!
Nevessünk nagyokat együtt!
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Jegyzői beszámoló a Képviselő-testület tavaszi és nyári munkájáról
2016. április 28-i testületi ülés témái
 Helyi Építési Szabályzat módosítása, melynek
főbb elemei:
- A Széchenyi utcai focipálya egy részének építési
övezetbe sorolása,
- A József Attila utcai romos ingatlan
településközponti övezetbe való átsorolása,
- A Bereki utcai búcsú területének gazdasági
övezetbe való átsorolása,
- A Major területének településközponti övezetbe
való átsorolása,
- A volt TSZ területek beépítési szabályainak
módosítása
a
kialakult
viszonyoknak
megfelelően,
- Felsőbb szintű jogszabályoknak való megfelelés
 Helyi Építési Szabályzat újabb módosításának
előkészítése az M4 gyorsforgalmi út kisajátítási
tervei miatt. Az eljárás költségeit az M4
gyorsforgalmi út beruházás előkészítését végző
Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
Zrt.
finanszírozza.
2016. májusi és júniusi testületi ülések témái
 Péteri Községi Sportkör számára az Egyesület
által az MLSZ-től nyert TAO támogatás
kiegészítéseként az önrész összegét 1.167.312 Ftot vissza nem térítendő támogatás formájában
ítélte meg a Képviselő-testület. A Sportfejlesztési
koncepciónak megfelelően lecserélésre került a
futballpályát
szegélyező
kerítés,
illetve
eszközbeszerzésekre került sor.
 A Major-köz melletti Péteri 569/7. hrsz-ú, 3908
m2 területű ingatlan megvásárlása 3,5 millió
forint értékben. Ezáltal közel egy hektár
önkormányzati tulajdonú terület alakul ki a
település szívében.
2016. júliusi testületi ülések témái
 A Képviselő-testület 11/2016. (VII.07.) számmal
rendeletet alkotott a közösségi együttélés
alapvető szabályairól.
 Járdaépítési program indítása: A Képviselőtestület döntött arról, hogy szeptembertől
járdaépítési programot indít a településen. A
www.peteri.hu oldalon megtalálható felhívás
szerint járdaépítés támogatására azok nyújthatnak
be pályázatot, ahol legalább három ingatlan előtt
egybefüggő területen kerül sor új járda építésére,
illetve a régi járda felújítására. A pályázóknak
vállalniuk kell 1.500.-Ft./m2 önrész megfizetését
is. A kivitelezést az Önkormányzat vállalja.

A pályázatok benyújtási határideje 2016.
szeptember 15. Részletes információ a
www.peteri.hu honlapon található és a
Polgármesteri Hivatalban kérhető ügyfélfogadási
időben:
Hétfő: 13.00-17.30,
Szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.00,
Péntek: 8.00-12.00
 Az Önkormányzat mellett a Péteri Evangélikus
Egyházközség is pályázatot nyújtott be a vidéki
térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére c.
pályázatra. A pályázat célja a templom külső
felújítása.
A
pályázat
érvényességéhez
tervdokumentációt kell benyújtani, amelynek
tervezési költségeihez kért segítséget az
Egyházközség az Önkormányzattól.
A Képviselő-testület a tervek elkészítéséhez
680.000.-Ft. támogatást nyújt.
A Képviselő-testület döntött az alábbi
pályázatokon való részvételről:
- A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése (VP-67.4.1.1-16)
- Épületenergetikai
felhívás
a
középmagyarországi régió települési önkormányzatai
számára (KEHOP-5.2.9)
- Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási
aktivitásának növelése (VEKOP-6.1.1-15)
- Kistelepülések
könyvtárainak
szakmai
eszközfejlesztése (Nemzeti Kulturális Alap)
- Virágos Magyarországért Környezetszépítő
Versenyen való részvétel
- Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatására
kiírt
belügyminisztériumi pályázat
- A nemzeti értékek és Hungarikumok
gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének
megismertetésének, megőrzése és gondozása
(Földművelésügyi Minisztérium)
- „A nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark”
A program keretében a Képviselő-testület
legalább 7 elemből álló sportolási lehetőséget
biztosító minimum 70 m2 területű parkot kíván
létrehozni a Kastélykertben (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által kiírt pályázat).
Losonci László jegyző

S I K E R E S P Á LY Á Z AT O K P É T E R I N E K
Péteri elmúlt 10 évének egy pályázaton belüli legmagasabb összegű támogatásából újul meg
a körzeti orvosi és a védőnői rendelő!
Az előző oldalon betekintést nyerhettek a Képviselő-testület szerteágazó munkájába, azt is olvashatták, hogy az
önkormányzat minden pályázati lehetőséget megragad a település további fejlődésének érdekében.
Nem hiábavaló a sok munka, a nyár elején a helyi önkormányzatokért felelős Belügyminiszter döntése alapján
29.999.995 forint támogatásban részesült településünk az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása c. pályázat keretében.
A majdnem 30 millió forintos támogatás mellett az Önkormányzat 1.578.948 forint önerőt vállalt, melynek keretei
között teljesen átalakul és megújul az orvosi és a védődői rendelő:
- az orvosi és a védőnői rendelés várótermei tágasabbak, nagyobbak lesznek,
- a vizesblokkot átalakítjuk,
- födémáttöréssel több természetes fényt kap az orvosi váró,
- fűtéskorszerűsítést hajtunk végre, energiatakarékos kondenzációs kazánt építünk be,
- új lámpatestekre cseréljük le a már elavult lámpákat,
- ahol szükséges kicseréljük a belső nyílászárókat,
- új bútorokat helyezünk el a kibővített várótermekben,
- külön bejárata lesz az orvosi rendelőnek és a védődői szolgálatnak,
- új szélfogót és előtetőt alakítunk ki a bejáratok felett,
- a jelenlegi rossz állapotú tetőt és a vízelvezető rendszert lecseréljük.
A háziorvosi és a védőnői rendelő fejlesztését szeretnénk egy másik pályázati támogatással összekötni, melynek
eredményére még várunk, így a beruházás pontos ideje egyelőre nem ismert.
Ezúton is köszönjük a Belügyminisztérium 30 millió forintos támogatását! A megvalósítás minden bizonnyal a
betegeknek pici kényelmetlenséggel fog járni, de jövő augusztusban már egy szép és tágas rendelőben vehetjük igénybe
a háziorvosi és a védőnői szolgálat ellátásait!

Megújul jövőre a könyvtár is!
A Nemzeti Kulturális Alap 3.277.538 forint támogatásra méltónak találta a Péteri Községi Könyvtár belső felújításáról
szóló pályázati programunkat! Ennek köszönhetően jövő év nyár végéig kibővül és teljesen új berendezést kap
településünk könyvtára. Terveink szerint a Helytörténeti gyűjteményt megújítjuk és a Könyvtár területének bővítésével
egybenyitjuk a Kastélyépület érintett szárnyát is a Művelődési Ház területével.
A Könyvtár jövő évi felújításának megkezdéséig is várjuk Önöket szeretettel a folyamatosan bővülő könyv, folyóirat,
illetve hetilap kínálatunkkal az alábbi időpontokban:
Kedd: 14.00 – 17.00 óráig,
Péntek: 15.00 – 19.00 óráig,
Szombat: 9.00 – 12.00 óráig.
A könyvtárhasználatért díjat kell fizetni, amely évente 500.-Ft. Az adott év július 1-től beiratkozók 300.-Ft-os díjat
fizetnek. A látogatók számára a helyben olvasásra is lehetőség van. A folyamatosan bővülő könyv- és folyóirat állomány
biztosítja az olvasni vágyók szórakozását, és a diákok számára gazdag ismeretszerzési lehetőséget kínál.
A Könyvtár működéséről, könyvállományáról érdeklődni lehet nyitvatartási időben a 29/314-752-es telefonszámon,
vagy a konyvtar@peteri.hu e-mail címen.

Péteri, a Virágos Magyarországért verseny mezőnyében
A több mint két évtizedes múltra visszatekintő Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny célja a kulturált és
vonzó ország kép kialakítása, a fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazása, a településen élők
összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, a természeti
és az építészeti örökség megőrzése és gyarapítása. A versenyen valamennyi magyar település részt vehet. Az újonnan
felálló Képviselő-testület egyöntetű véleménye volt, hogy Péteri környezete, parkjainak, közterületeinek ápoltsága,
esztétikussága méltó arra, hogy megmérettesse magát ezen az országos szintű versenyen.
Településünk a ”Falu: 2000 fő fölött” kategóriában nyújtott be pályázatot részletesen bemutatva a község belterületeit,
akcióit, szabályzóit, az elmúlt évek és a tervezett fejlesztéseket.

2016. július 19-én egy öt főből álló zsűri számára mutattuk be településünk közterületeit, ismertetve Péteri történetét is.
A zsűri megtekintette az óvoda és az iskola környezetét is, igazgató asszonyok bemutatták a köznevelési intézmények
fejlesztési terveit. A program végén az Óhegyi Borház borászai látták vendégül a bíráló bizottság tagjait.
Öröm és büszkeség volt a zsűritagokat végigkísérni településünkön! Községünk lakosaként mindannyian méltán
lehetünk büszkék Péterire, az otthonunkra! Köszönjük a felkészülésben résztvevők hatékony segítségét:
- a település virágosításáért kiemelten sokat dolgozó és áldozó helyi
kertészeti vállalkozásnak,
- Kellner Sebestyénnek és a Településüzemeltetés munkatársainak,
- az Óhegyi Borház vendéglátóinak Kovács Róbertnek és Geér Károlynak,
- az Aprók Háza Óvoda munkaközösségének,
- a Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
vezetőségének.
Az eredményről az őszi hónapok során kapunk tájékoztatást, amelyről
természetesen a Hírlevél hasábjain keresztül is hírt adunk Önöknek.

A közösségi együttélés alapvető szabályainak rendeletéről
A Képviselő-testület 11/2016. (VII.07.) számmal rendeletet alkotott a közösségi együttélés alapvető szabályairól.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdése valamint a 143. § (4)
bekezdése d.) pontja felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a
közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.
De mégis melyek ezek a szabályok? Miért alkotott róla rendeletet a Képviselő-testület?
Az elmúlt időszakban több panasz, és bejelentés érkezett gazos ingatlanokkal kapcsolatban, de a téli hónapokban a
csúszóssá vált járdák ügyében is érkeztek bejelentések. Az Önkormányzat szeretné, ha ezek a bosszúságot (néha
közvetlen balesetveszélyt) okozó tényezők megszűnnének a településen. Kérjük Önöket, hogy ingatlanuk, és az az előtti
közterület gyommentesítéséről (kaszálásáról) rendszeresen gondoskodjanak, illetve főleg a téli hónapokban a járdák
síkosság-mentesítését indokolt esetben végezzék el. Gondot szokott okozni – főleg az utak kereszteződésénél – az útra,
járdára benyúló faágak, bokrok kérdése is. Kérjük Önöket, hogy erre fokozottan figyeljenek a jövőben, és tegyék meg a
szükséges intézkedéseket a balesetveszély elkerülésére.
A rendelet kitér arra, hogy belterületen kerti avart égetni kizárólag pénteki napokon a mindenkori tűzvédelmi szabályok,
és előírások betartásával lehet.
A közösségi együttélés szabályai közé lett beemelve a házszámtáblák kérdése is. A Magyar Posta is jelezte már a
korábbiakban, hogy a településen sok lakóingatlanon nincs házszámot jelző tábla. Kérjük az érintetteket, hogy
lakóingatlanukat - az utcáról is jól látható helyen - lássák el házszámtáblával, házszámozás hiányában (itt főleg a Haleszi
kerti lakók érintettek) helyrajzi számot jelző táblákkal.
A közösségi együttélés szabályait be nem tartókkal szemben a jegyzőnek lehetősége van közigazgatási bírság kiszabására
is. A rendelet teljes szövege megtalálható a www.peteri.hu honlapon, illetve a Polgármesteri Hivatalban.
Losonci László jegyző

Régi-új munkatársak a Polgármesteri Hivatalban
2016. augusztus 1-jén Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyhangú támogatásával
és Csévharaszt Község Önkormányzat polgármesterének egyetértésével Petőné Vizi Valéria
polgármester Losonci Lászlót nevezte ki a Péteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének.
Losonci László 2007 óta dolgozik köztisztviselőként a Hivatal alkalmazásában. Eddig bizonyított
munkája, szakértelme és a település iránti elköteleződése tette egyértelművé a település vezetése
számára, hogy a 11 jegyzői munkakörre pályázó közül Losonci úr a legalkalmasabb a Péteri Közös
Önkormányzati Hivatal vezetésére.
A településüzemeltetés élén 2016. június 24-től új vezető került kinevezésre. A területen jártas, Péterit
és az ellátandó feladatot jól ismerő régi-új munkatársat köszönthetünk a településüzemeltetési feladatot
ellátó közösség vezetőjeként. A Képviselő-testület döntése alapján június végétől a
településüzemeltetés vezetői feladatait Kellner Sebestyén látja el. Kellner úr aktív a helyi
közéletben, korábban már dolgozott falugondnokként Péteriben, s bár az elmúlt években más területen
dolgozott, most ismét minden nap a település javára látja el feladatait.

12 tonnás közúti súlykorlátozás Gyömrőn
A gyömrői városvezetés több éves tárgyalási folyamatának eredményeképpen 2016. július 8án lépett életbe a 12 tonnánál nehezebb kamionok behajtási korlátozása a településen. A
város vezetése az intézkedéstől főleg a Mendei út tehermentesítését várja.
A súlykorlátozás bevezetése érinti Péterit is, hiszen ezentúl az érintett kamionoknak
amennyiben Monor felől érkeznek, le kell hajtaniuk a Petőfi Sándor utcáról a vasútállomás
felé. A közútkezelő munkatársai július elején kihelyezték az erre vonatkozó táblát az érintett
kereszteződésben. Bízunk benne, hogy az új szabályozás által Péteriben is kisebb lesz a
kamionforgalom.
Az M4-es gyorsforgalmi út építése kapcsán Péteri Község Önkormányzatának vezetése
jelenleg is tárgyalásokat folytat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel annak érdekében,
hogy a gyorsforgalmi út megépítését követően elkerüljük a teherforgalom megnövekedését
a Petőfi Sándor utcában, így Péteri egész területén. A tárgyalások eredményéről azok lezárása
után tudunk tájékoztatást adni.

”Víz alatt” a település
Évtizedek óta nem látott csapadékmennyiség hullott Péterire
júliusban. Három alkalommal viszonylag hosszú ideig eső monszun
jellegű zivatar érte a települést, ami a hirtelen leesett nagy mennyiségű
eső mellett különös problémát okozott ezen csapadékok közötti
kisebb intenzitású, de mennyiségben jelentős mértékű esőzések
miatt.
A hirtelen lezúduló zivatarral szemben előre nem lehet védekezni.
Ezekben az órákban Péteri vízelvezető árkai megteltek, még a főút
jól kiépített részén sem bírta a rendszer a csapadékot elvezetni.
Ekkora mennyiségű csapadék ellen ott és akkor szinte lehetetlen a
védekezés, de a zivatart követően kiemelten fontos szerepe van a
vízelvezető és szikkasztó árkoknak és az átereszeknek.
A hirtelen jött nagy mennyiségű viharok több ingatlanban okoztak kárt. A Tölgyfa utcában homokzsákokkal kellett
házakat védeni a szomszéd termőföldről hirtelen bezúduló iszap és víz ellen (ezúton is köszönjük a településüzemeltetés
munkatársainak az esőben nyújtott elengedhetetlen segítségét a homokzsákok töltése és pakolása során!). Két pince
teljesen beszakadt a járda és a közút között a Petőfi Sándor utcában. A Madách utca végén a szennyvízcsatorna kiömlött
a rendszerbe került nagy mennyiségű esővíz miatt. Több út szinte járhatatlanná vált a vízátfolyások következtében.
Sokat dolgoztunk a kármentesítéssel, több helyen azóta is folynak a munkák. Sajnos az Önkormányzat saját bevétele a
településen adott feladatokhoz képest csekély, a költségvetésben
gondosan tervezett, s nem rendelkezünk forrással a hirtelen jött
károk teljes körű helyreállítására, ezért több támogatási kérelmet
adtunk be az esőzések közepette és után a Belügyminisztérium vis
maior keretére. A Pest Megyei Kormányhivatal, a
Katasztrófavédelem és a Belügyminisztérium szakértői a helyszínen
vizsgálták a benyújtott kérelmek jogosságát, s megállapították,
hogy valóban vis maior segítségre van szükség a károk
helyreállítására. A részletes szakértői vizsgálatok még tartanak,
várhatóan a támogatási kérelmek elbírálása több hónapot vesz
igénybe, így jelenleg csak a balesetmentes közlekedés feltételeit
tudjuk megteremteni, az érintett utak eredeti állapotára történő
visszaállítására csak tavasszal lesz lehetőségünk.
Látható, hogy az időjárás változékonysága kiszámíthatatlan, s kiemelten fontos az egyéni előre történő
védekezés! Kérünk minden ingatlantulajdonost, hogy a következő hetekben a kert és a ház előtt lévő
vízelvezető vagy szikkasztó árkot, a kapubehajtó átereszeit tisztítsa ki, a felgyülemlett hordalékot takarítsa ki
annak érdekében, hogy egy következő esőzés alkalmával saját és szomszédjai ingatlanja ne legyen veszélyben!

Közös érdekünk a védekezés, tegyen Ön is érte!

Példaértékű együttműködés az Élelmiszerbank Egyesülettel
Ahogy a Hírlevél előző számában beszámoltunk róla, 2016. április 28-án 1.045.925 forint értékű
élelmiszertámogatásban részesült településünk. Ezután a nyár kezdetén elsősorban az alacsony egy főre jutó
jövedelemmel rendelkező gyermekes családok és a nagycsaládosok örülhettek az együttműködésnek, hiszen június 20án ők és a napközis táborban részt vevők számára 856 795 forint értékű élelmiszert adhattunk át sertés párizsi,
Abonett, kukoricakonzerv és minőségi csokoládék formájában.
A felajánlott élelmiszer Péteribe történő szállításában és hűtésében ismét a Molnár Centerker Kft. (”nagyker”) nyújtott
önzetlen segítséget! Köszönjük szépen!
Július közepén hirtelen érkezett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület következő felajánlása, hiszen több mint 150.000
forint értékben kaptak Péteri rászoruló, idős és nagycsaládos lakói támogatást. A 2400 doboz joghurt támogatásból az
Evangélikus Egyházközség nyári táborában nyaraló gyermekek mellett több mint 400 helyi lakos is részesült. A
termékeket még az értesítés napján ki kellett osztanunk, így a Családsegítő Szolgálat, a Polgármesteri Hivatal munkatársai
és a településüzemeltetés dolgozói Alpolgármester asszony segítségével házhoz vitték a támogatást.
Úgy gondoljuk, hogy minden segítség érték a rászoruló családok számára, így a Családsegítő Szolgálat és a Polgármesteri
Hivatal dolgozóinak egyáltalán nem volt kérdéses a felajánlás pillanatában, hogy bár tudták a feladat időigényességét és
mértékét, mégis azonnal éltek a lehetőséggel és elfogadták a felajánlást.
Ezúton is köszönjük a Magyar Élelmiszerbank Egyesület munkáját, az élelmiszer támogatások megszervezésében és a
kiosztásában nyújtott segítségét a Családsegítő Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, illetve az önkéntes
segítőknek!
Augusztus elején egy monori támogatást követően több mint 80 kisgyermek szülei részére adhatott át az Önkormányzat
különböző ízű bébiételt. A termékeket ekkor is házhoz vittük, melyben az Önkormányzat diákmunkásai nyújtottak
segítséget.
A település vezetése számára fontos a nehezen és erőn túli nagy teherrel élő lakosaink segítése, így a jövőben is
törekszünk a kölcsönös együttműködés kialakítására és folytatására partnereinkkel. Ennek megfelelően bízunk benne,
hogy a jövőben is lesz lehetőségünk a lakosság támogatására.

Kistermelőket várunk a Péteri Piacra
2014. június 6-án indult útjára Péteriben a kistermelői piac. Az elmúlt
két évben az árusok cserélődtek, néhányan azóta is kitartóan várják a
vásárlókat péntekenként a Polgármesteri Hivatal előtti ”főtéren”. A
jelenlegi képviselő-testület céljai megegyeznek a piacot 2014-ben
útjára indító képviselők elképzeléseivel: Szeretnénk, ha a helyi
termelők és a helyi fogyasztók közvetlenül találkoznának, s friss
portékák kínálatával és beszerzésével mindenki megelégedésére az
eladás és vásárláson túl helyi találkozási pontként egy informális
közösségi tér jönne létre a település központjában péntek
délutánonként.
Az elmúlt egy évben sajnos a vásárlók száma jelentősen csökkent, a
kiskereskedők lelkesedése is alábbhagyott, ezért több környékbeli
kistelepüléshez hasonlóan a Péteri piac is elnéptelenedett. Ennek oka részben a helyi kistermelők és a valóban őstermelők
hiányából és részben a közeli városok és piacaik teljesebb körű kínálatábólfakad. A feltételek két éve változatlanok.
Nem adjuk fel! Keressük a megoldásokat, tárgyalunk közelebbi és távolabbi települések vezetőivel az eredményeikről,
kérdezzük a helyi termék népszerűsítésében jártas szakértőket a megoldási lehetőségekről.
Hívjuk ezúton is Péteri kistermelőit a díjmentes árusításra! Asztalt és padokat előre bejelentett igény szerint
tudunk biztosítani. Bővebb felvilágosítást Kellner Sebestyén tud adni a 06 20 232 8254-es telefonszámon.
Hívjuk Önöket, vásárlókat péntekenként 14-18 óra között a Péteri Piacra! Bízunk benne, hogy kedvező árakon
vásárolhatnak friss árukat újra, s ismét mindenki örömére beindul a piaci forgatag a ”főtéren”.

Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hírei
Már júliusban élményekkel gazdagodva térhettek haza gyermekeink a helyi kézilabda és matematika táborból, melyet
Borbás Linda és Mihalko Márta kollégáink szerveztek. Babi néni alig pihent, máris a zánkai csapatban találta magát,
Nagy Kinga tanítónő, Barna Matild Eszter és az intézményvezető, Barna-Pőcz Matild Mária mellett. Csatlakozva az
igazgatónő által évek óta már koordinált monori-jászais, töretlenül növekvő sikerrel megrendezett, idén (közel 150 fő)
július 10-15-ig tartó 6 napos üdültetéshez, immár 33 péteri gyermek is részt vehetett az egykori úttörőből Erzsébettáborrá átalakított balatoni nyaraláson.
Még javában tart a nyári szünet, mégis már lázasan folyik a készülődés az új tanévre. A nyári viharok az iskolát is alaposan
megviselték, nemcsak a takarítás, de a keletkező károk helyreállítása is feladatunkká vált.
A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök), reggel 8 órakor tartjuk
tanévnyitónkat. Az első napon tartandó osztályfőnöki órák keretében osztjuk ki a tankönyveket is. Iskolánk közel 160
tanulója közül az alsó tagozatosok, s 35 fő kivételével a felső tagozatosok is ingyen juthatnak a mindennapi munkához
szükséges tankönyveikhez, köszönhetően a megváltozott támogatási rendszernek.
Akik tavaly nem zárták sikeresen az évet, 2016. augusztus 25-én, a csütörtökön 9 órától kezdődő javítóvizsgán adhatnak
számot a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen tudásukról. Az évindításhoz szükséges nyilatkozatok, igénybejelentők az
iskola titkárságán, facebook oldalán s az addig remélhetőleg működő honlapján lesznek elérhetők 2016. 08. 22. hétfőtől.
A kitöltött, aláírt nyilatkozatokat a következő heti napközis ellátás, szakkörök, AMI szervezéséhez legkésőbb 2016. 08.
26. (péntek) 14 óráig kérjük eljuttatni az iskola titkárságára.
A hivatalos ügyek intézéshez egyebekben szerdánként állunk rendelkezésére mindenkinek 8-12 óráig.
További kellemes nyarat kívánunk mindenkinek.
Barna Pőcz Matild Mária igazgató

Mint élő kövek, épüljetek lelki házzá.” (1Pét 2,5)
Tisztelt Péteriek!
2016. augusztus 28.-án 16:00 órakor Templomszentelési emlékünnep lesz. A templom legnagyobb dísze és értéke
azok az emberek, akik megfordulnak benne. A Péteri templom a péterieké. A péterieké azért, hogy őket szolgálja –
keresztelő, temetés, megemlékezések, falunapok, ünnepek kiinduló pontja. A péterieké úgy is, hogy egy közösséget
összekovácsoló hely, ahol Istent keresők, születésnapot ünneplők, pedagógusok, gyerektáborozók részesülnek áldásban.
De a péterieké a templom oly módon is, hogy léte, állapota a péteriek hozzáállásától is függ.
Idén a településkép szépítésére írtak ki pályázatot. Megragadtuk a lehetőséget, belevágtunk.. Nyertes pályázat esetén a
Magyarországi Evangélikus Egyház is támogat bennünket, de az előkészítő munkák, tervek költségeit nekünk kell
felvállalni. Ezért ebből az alkalomból augusztus 28.-án 16:00 órakor jótékonysági koncertet szervezünk. A
rendezvény előadói lesznek: Kalina Enikő-ének, Pólus László-cselló. Visszaemlékezik Szende Márta, Szászik Károly,
valamint Dr Foltin Brúnó és az Esztergály család leszármazottja. Petőné Vizi Valéria polgármester köszönti a Péterieket
és az elszármazottakat és Varga Józsefné képviselő beszámol a templom felújításának pályázatáról. Hadar Tímea az
általános iskola művészeti tanárának festménykiállítása is megtekinthető. A koncert után szeretetvendégségen nyílik
lehetőség a bemutatkozásokra. Az emlékünnepségen az adományként befolyt összeget, a templom felújítására fordítjuk.
A falu minden lakóját szeretettel várjuk „mert a harang mindannyiunknak szól”
Óvári Péter lelkész
« E templom s iskola között Futkostam én is egykoron, S hűtöttem a templom falán Kigyulladt gyermek-homlokom. Azóta hányszor éltem
át ott Lelkem zsenge tavasz-korát! Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!’

Reményik Sándor: Templom és iskola
„A mai világban nem tekinthető hétköznapi eseménynek, hogy sok gyermek és felnőtt szeretetben együtt
töltött el öt napot”A Péteri Evangélikus Egyházközség szervezésében július 11-15. között tartottuk táborunkat. Nagy
Katalin, az Út a Reménységhez magyarországi gyermekvezetője tanított.
„Hálásak vagyunk az együtt töltött napokért!”
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, aki bizalommal, nyitott szívvel és segítő kézzel volt felénk. Miközben
megtanultuk az örömhírt a gyerekek a helybelieknek is bemutatták, hogy a menny ingyenes ajándék, nem lehet érte
megdolgozni sem kiérdemelni… de hogyan lehet már most mennyei állampolgárságunk, boldog és elégedett életünk?
Jézus Krisztusba vetett hit által! - erről szólt a táborunk.

Ismét kitüntetés Péteri Polgárőrök részére
Egyesületünk két kiváló tagját, Hrutka Zoltán és
Veszteg Miklós urakat, több éves kitartó és
kiemelkedő polgárőr munkájukért, a Pest
Megyei
Polgárőr
Szövetség
elnöke
elismerésben részesítette.
Mindketten a Péteri Polgárőr Egyesület
elnökségének tagjai. Miklós már 15 éve
folyamatosan, megszakítás nélkül, végzi polgárőr
tevékenységét, ez idő alatt a szolgálati autók állandó
felügyelője és karbantartója is, sokszor még ezt a
munkát
is
teljesen
ingyen,
mindenféle
ellenszolgáltatás nélkül végzi.
Zoltán 12 éve Egyesületünk oszlopos tagja,
folyamatosan megszakítás nélkül. Ebből 8 évet
alelnökként dolgozott, jelenleg is közgyűlések
levezető
elnöke,
elnökségi
ülések
jegyzőkönyvvezetője, ami rengeteg időt és energiát
emészt fel a szolgálatok ellátása mellett.

Köszönjük eddigi és jövőbeni munkájukat, amit
a Polgárőrségért és Péteri községért végeznek!
A szolgálatban lévő polgárőrök hívhatóak a
+36 20 211 07 72-es telefonszámon. Amennyiben
valamilyen oknál fogva nem elérhetőek fenti
számon, a +36 20 320 41 76 számon ügyeletet
tartunk.
Az egyesület elérhető
a www.figyeloszem.hu internetes oldalon és a
Facebookon is.
E-mail: figyeloszem@figyeloszem.hu és
a p.polgarorseg@gmail.com
Figyeljünk Egymásra!

Értesítő tüdőszűrésről
Helye: Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház
Időpontja:
2016. szeptember 27-én 13-18 óra között
2016. szeptember 28-án 8-18 óra között
Évente egy alkalommal a tüdőszűrés ajánlott mindenki számára. 40 éves
kor felett a tüdőszűrés díjmentes.

Varga Zsolt
Péteri Polgárőr Egyesület elnöke

Konyhai kisegítőt keres a
Rojcsik étterem
A 4-es főút Péteri elágazásánál
található Rojcsik étterem konyhai
kisegítőt keres.
Érdeklődi lehet a 20 918-3349-es

telefonszámon Bódis Szilárdnál.

Hirdetés (x)

A szükséges segítség egy gombnyomásra. Mozgásukban korlátozott, felügyeletet igénylő idősebbeknek
ajánljuk elsősorban, de segítséget nyújthat azoknál is, ahol egészségi állapotuk vagy koruk indokolttá teszi a váratlan
események bekövetkeztét. Életet menthet egy olyan okos óra, amelyiken vészhívás gomb és helymeghatározás funkció
is van. Ezek segítségével biztonságban hagyhatja egyedül idős szüleit, gyermekeit. Eszközeink mobilizálhatóak, az ország
bármely pontján működnek.
Miben vagyunk mások: Az SOS gomb megnyomásával kétoldalú kommunikáció jön létre diszpécsereinkkel, akik
egészségügyi szakemberek, 0-24 órás távfelügyeletet biztosítunk, pontos helymeghatározás GPS koordináták szerint,
hordozható-mobilizálható eszköz.
Célunk: Segíteni a nap 24 órájában tartó felügyelettel, tanácsadással, és hogy a segítség időben érkezzen.
Elérhetőségünk: 1027 Bp. Tölgyfa utca 18. 06 30 297 8954;06 30 295 5548 vagy 06 30 295-6517 www.sos911buda.hu

