Péteri Hírlevél
——————————————————

Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja
2016. szeptember
Sajtótájékoztató és országos szakmai nap helyszíne volt Péteri!
2016. augusztus 23-án Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális
ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára és Pogácsás Tibor, a
Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, a térség országgyűlési képviselője
sajtótájékoztatót tartott Péteriben az 1000. falugondnoki szolgálat indulása kapcsán.
(folytatás a 2. oldalon)

Péteri Község Könyvtára
szeretettel meghívja Önt és kedves
családját
a 2016. szeptember 30-án (pénteken)
18.30 órától tartandó
író-olvasó találkozóra

Vendégünk:
Schäffer Erzsébet
Magyar Pulitzer-díjas író

Szüreti felvonulás és
vigadalom!
2016.szeptember 24. (szombat)
Gyülekezés a Kastélykertben13 órától!
Indulás 14 órakor!
Útvonal: Ady E. u.- Dózsa Gy. u.- Zöldfa u.- Mátyás
u.- Árpád u.- Diófa u.- Akácfa u.- Széchenyi u.Révai u.- Bereki u.-Dózsa Gy. u.-Ady E. u.
Ha szeretné megvendégelni a felvonulókat az
útvonalon egy kis kóstolóval, frissítővel, örömmel
veszik.
Az útvonal biztosítását a Péteri Polgárőr Egyesület
végzi!
Vigadalom a szüreti felvonulást követően,
várhatóan 17 órától veszi kezdetét a Művelődési
Ház belső udvarában!
Szervezők:
Péteri Borbarátkör Egyesület
Péteri Nyugdíjas Klub
Péteri Hagyományőrző Egyesület
Támogatók:
Péteri Község Önkormányzata
Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Impresszum - Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos, közéleti, tájékoztató lapja. Ingyenes kiadvány. Kiadó: Péteri Község Önkormányzata
Elérhetőségek: tel/fax: 29/314-070, email: hirlevel@peteri.hu. A kiadásért felel: Petőné Vizi Valéria polgármester. A megjelentetni kívánt írásokat a hirlevel@peteri.hu
email címre várjuk! A beküldött írások, olvasói levelek stilizálásának és (az eredeti mondanivaló meghagyásával történő) rövidítésének a jogát fenntartjuk!
Ha településünket érintő észrevétele van, kérjük, jelezze felénk a peteri@peteri.hu email címen. Kiadványunk a www.peteri.hu honlapon a „Legfrissebb Péteri Hírlevél”
menüpontban is elérhető!

Sajtótájékoztató és országos szakmai nap helyszíne volt Péteri (cikk folytatása)
Petőné Vizi Valéria a sajtótájékoztató előtt a Polgármesteri Hivatalban fogadta államtitkár urakat, majd közösen, a
tanyagondnoki szolgálat ellátását segítő kisbusszal érkeztek a Haleszi kerti sajtótájékoztató helyszínére.
Czibere Károly államtitkár elmondta, hogy már ezer faluban működik falugondnoki és ötszáz tanyasi területen
tanyagondnoki szolgálat, melynek fontos eleme a személyes segítségnyújtás. A falu-, illetve a tanyagondnok által a
társadalom "rányitja az ajtót" a magányos emberekre, ezáltal újjáépíti a közösséget – fogalmazott.
Pogácsás Tibor államtitkár a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a szolgálatok működtetésével a kormányzatnak az
is a célja, hogy növelje a kistelepülések megtartóerejét, illetve segítse a helyben maradó, sokszor idős és elesett embereket.
A sajtótájékoztatót falu- és tanyagondnoki szakmai konferencia követte a Művelődési Házban, melyre az ország
minden megyéjéből érkeztek résztvevők, akiket a Képviselőtestület tagjai köszöntöttek. Czibere Károly államtitkár úr megnyitóját
és szakmai előadását, illetve Petőné Vizi Valéria polgármester asszony
Péteri történetének és nevezetességeinek bemutatását a
vidékfejlesztés, illetve a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás területén
tevékenykedő intézmények vezető munkatársainak szakmai előadásai
követték (Miniszterelnökség - Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat,
Herman Ottó Intézet, Országos Foglalkoztatási Közhasznú
Nonprofit
Kft.,
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály, Magyar AgrárKörnyezetgazda Egyesület).

Ismét támogatásra méltónak találták pályázatunkat!
A Földművelésügyi Minisztérium a kért 1.975.850,- Ft.
támogatásban részesítette a nemzeti értékek és
hungarikumok
gyűjtésének,
népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának
támogatására kiírt Települési Értéktár Bizottság
létrehozása Péteriben című pályázatunkat!
A pályázati program keretein belül meghirdetjük, majd
megalakítjuk a Települési Értéktár Bizottságot,
összegyűjtjük Péteri értékeit, melyről nyomtatott
formában adunk tájékoztatást a lakosságnak, s

biztosítjuk az e feladatok ellátásához szükséges technikai
eszközöket.
Amennyiben Ön is érdeklődik a helyi értékek
felkutatása és összegyűjtése iránt, örömmel látjuk
csatlakozását a Települési Értéktár Bizottság
munkájához! Kérjük, ebben az esetben jelentkezzen a
muvhaz@peteri.hu mail címen, illetve a Művelődési Ház
20/290-8209-es telefonszámán!

Átadták az új mentőállomást Monoron

Monoron szeptember 2-án adták át az új
mentőállomást. Monor Város Önkormányzatának
forrásából, mintegy 34 millió forintból újult meg a
szakrendelő egyik komplett szárnya, mely most már
a szolgálatban lévő mentősök bázisa. Pogácsás Tibor,
a Belügyminisztérium államtitkárának köszöntőjét
követően Zsombok László, Monor Város
polgármestere elmondta, hogy bár soha nem volt
önkormányzati feladat a mentőszolgálat biztosítása, a
monori közel húszezer lakos, és a környező 20
település közel százezer lakója mindig Monor
városához kötötte az ellátás színvonalát. Részben ezért
is döntött úgy tavaly a képviselő-testület, hogy jelentős összegből megújítja az épületrészt.
Dr. Bodnár Attila, a szakrendelőt működtető Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatója elmondta, hogy az idén induló
budapesti kórházak fejlesztési programján belül a monori szakrendelő jelentős mértékű megújulására is van esély a
következő években. Végül dr. Göndöcs Zsigmond, az OMSZ regionális igazgatója jelentette be, hogy az új
mentőállomással együtt, egy teljesen új mentőkocsi is szolgálja majd a monoriak és környékbeliek egészségét.
Bízunk benne, hogy az új autóra minél kevesebb szüksége lesz a helyi és környékbeli lakosoknak!
Köszönjük a támogatók és megvalósítók munkáját és összefogását!

Felhívás a Helytörténeti Gyűjtemény bővítésére!
Ahogy korábban hírt adtunk róla, a Péteri Könyvtár 2017 nyár végéig kibővül, és teljesen új berendezést kap. Évekkel
ezelőtt sok idős adományozott a Helytörténeti Gyűjtemény számára értékes berendezési és használati tárgyakat, ruhákat.
Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik felajánlásaikkal hozzájárultak múzeumunk eszköztárának bővüléséhez. A
Könyvtár átalakításával egy időben Péteri Község Önkormányzata szeretné a Helytörténeti Gyűjteményt is újból
berendezni, ezért kérjük a péteri lakosokat, hogy ha otthonukban vannak olyan, az elődeik által Péteriben használt
tárgyak az alább felsoroltak közül, melyeket a Helytörténeti Gyűjtemény számára szívesen felajánlanának, akkor
keressék a Művelődési Ház munkatársait a 20/290-8209-es telefonszámon, vagy küldjenek e-mailt a
muvhaz@peteri.hu e-mail címre.
Tárgyak, melyeket szívesen látnánk az ismét megnyíló Helytörténeti Gyűjteményben:
- evőeszközök (kés, villa, kanál), lapos tányér, mélytányér, merőkanál, kistányér, teáskanna, sótartó, cukortartó,
szalvétatartó, váza,
- fa asztal, kulacs,
- szobai díszpárnák (szép szobába),
- éjjeli szekrény, éjjeli szekrényre lámpa,
- régi könyvek, tollak, magazinok,
- fésű (falra akasztható fésű tartóba),
- ruhaneműk: felső szoknya, férfi nadrág,
- konyhába való fali polc (díszes tányéroknak),
- asztali tükör, alá kicsi polc, lavór és hozzá állvány,
- régi gitár, cselló, egyéb hangszerek,
- paróka a bábukra, hogy barátságosabbak legyenek.
Minden kedves lakos felajánlását köszönettel vesszünk!

Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hírei
Itt van az ősz, itt van újra, az iskola kapui újra nyitva
Az idei tanévet a tavalyi 142 diák helyett immár közel 160 tanuló kezdi meg az általános iskolában. A javítóvizsgára
utasított 6 fő közül sajnos 1 főnek évet kell ismételnie, a többiek a nyári felkészülés után sikeresen tovább léphettek.
Karbantartónk, Józan József sokunkkal együtt a nyár folyamán rendíthetetlenül fáradozott azért, hogy a tanévet a nyári
viharok okozta károk ellenére is időben meg tudjuk kezdeni, bár a tető helyrehozatala még hátra van, tanévkezdésre
sikerült az épületet rendbe tennünk, 3 tanterem is friss festést kapott. Iskolánk köszönetét fejezi ki az alábbiakban
felsorolt szülőknek, valamint Péteri Község Önkormányzatának, Petőné Vizi Valéria polgármester asszonynak
személyesen is, a gondok-bajok közepette nyújtott segítségéért. Nemcsak a hivatalnál dolgozó közfoglalkoztatott
munkások munkaerejével, de a sajátjával is igyekezett támogatást nyújtani. Nem volt rest ecsetet ragadni, s festeni a 3.
osztályosok tantermét Vargáné Sárady Adrienn szülő, és családjaik apraja-nagyja támogatásával munkába álló Nagy
Kinga és Roth Ágnes tanárnőkkel. Köszönet illeti az elsősök szülői közösségét is, akik festékkel, munkával, drága
idejükkel (Borai Katalin, Molnár Tamás, Szántó Krisztián, Szögedi Attila, Pál Gábor, Legendi Katalin, Heteyné Kőrösi
Annamária, Hetey Tamás) járultak hozzá a terem kicsinosításához, hogy méltóképp fogadhassuk szeptemberben a
gyerekeket.
Változott alkalmazotti közösségünk összetétele: a szünet alatt két kollégánk messze költözött, így búcsúztattuk Szegedre
távozó angolosunkat, Tartóczky Editet, és Kiskőrösre költöző Kaponya Lászlót is. Mivel Borbás Linda gyakornokunk
máshol próbál szerencsét, így helyette Tunyogi Zsófia oktatja felsőben a testnevelést, Szórádi Rozália a néptáncot, RabiRizmayer Andrea az angolt, Rózsahegyi Ildikó személyében pedig ének szakos kolléga is érkezett hozzánk. A történelem
tantárgy oktatását idén a monori JAG-ból ismert Tömpe László tanár úr végzi. Az elsősök napköziseit Molnár Józsefné
(Csöpi néni), a felsős tanszobásokat pedig Novák Edit koordinálja. A titkári feladatokat Csöndör Lilla látja el, az
intézmény takarításáért pedig főállású dolgozónk betegállományának idejére Gonda Veronika, valamint Versegi-Molnár
Józsefné (Rózsika) felel.
Simon Zsuzsanna személyében új igazgatóhelyettes állt szolgálatba szeptembertől.
A gondok és problémák ellenére igyekszünk derűsen nézni a jövő elé. 2016. 09. 23-án tanítás nélküli munkanap keretében
továbbképzésen vesz részt testületünk, szeptember 30-án pedig az „Európa együtt mozog” országos program alkalmával
mozgatjuk meg intézményünk apraját-nagyját. Október 6-án iskolai ünnepünkön az Aradi vértanúkra emlékezünk,
október 15-én szombaton, ami hivatalos munkanap, fogjuk tartani őszi papírgyűjtésünket, melyhez szokott módon
kérjük, s egyben köszönjük a tisztelt lakosság feleslegessé vált papírhulladékaikkal való hozzájárulását.
Barna Pőcz Matild Mária igazgató

Polgármesteri gondolatok a népszavazásról
Az idei esztendőben második alkalommal élhetünk állampolgári választójogunkkal.
Október 2-án ismét kinyilváníthatjuk véleményünket szavazatunk leadásával a Pittner
Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyiségeiben. Az állampolgárok
aktív részvétele fontos nemcsak a helyi döntéshozatal esetében, hanem az egész országot
érintő kérdésekben is. A szavazáson keresztüli véleménynyilvánítás a demokrácia
alapköve, mellyel élni kell minden választás és népszavazás alkalmával annak érdekében,
hogy magunk is befolyásoljuk a döntéshozatalt.
Az országos népszavazáson minden választójoggal rendelkező nagykorú magyar
állampolgár szavazhat, aki a választási névjegyzékben szerepel. Péteriben így több mint
1800 fő adhatja le voksát.
Éljen Ön is választópolgári jogával, s adja le szavazatát október 2-án!
Petőné Vizi Valéria

Régi-új munkatárs a Polgármesteri Hivatalban
A Képviselő-testület és Jegyző úr egyhangú támogatását követően 2016. szeptember 1-jétől
Udvardi Éva az Önkormányzat pénzügyi vezetője. Éva korábban már dolgozott a Péteri
Polgármesteri Hivatalban, azonban 2009 júliusától szakértőként államháztartási belső
ellenőrzéssel és pályázatok írásával, valamint elnyert pályázatok projektmenedzsmentjével
foglalkozott. 2011 júniusában lett tagja a Monor integrált városközpont fejlesztését koordináló
csapatnak a Monori Városfejlesztő Kft. keretein belül, mint pénzügyi munkatárs. A Monoron
töltött évek alatt a Monori Városfejlesztő Kft. égisze alatt Monor infrastruktúrájának,
középületeinek fejlesztésére több nyertes pályázat írásában vett részt Ezen pályázatok
megvalósítása és a Közreműködő Szervezet felé való elszámolása is a feladatai közé tartozott. 2013 decemberétől a
Monori Városfejlesztő Kft. mellett a Monori Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályán is dolgozott. Éva munkakörének
részét képezte a kifizetések előkészítése, az Önkormányzat tárgyi eszköz nyilvántartásának kezelése, a könyvelés,
valamint a pályázatok elkülönített nyilvántartásának biztosítása.

Tüdőszűrés lesz a Művelődési Házban
2016. szeptember 27. (kedd) 12.00-18.00 óráig és
2016. szeptember 28. (szerda) 8.00-18.00 óráig
Ne feledje, panasz nélkül is lehet beteg!
Kérjük Önt, hogy a tüdőszűrő vizsgálaton saját érdekében jelenjen meg. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más
tüdőbetegségek időbeni felismerésére.
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve, ha van az előző évi tüdőszűrő igazolását!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi
alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja: 1.700,-Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a
szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői
beleegyező nyilatkozat szükséges hozzá. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akinek az
oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat ingyenes.

Itthon játszanak focicsapataink!
A Péteri Sportpályán ismét hazai meccseket játszanak a Péteri Sportegyesület
csapatai az alábbi időpontokban:
Ifjúsági csapat: 2016. október 1. 10.00
Felnőtt csapat: 2016. október 1. 15.00 (Péteri KSK – Zsámboki SE)
Serdülő U16 csapat: 2016. október 2. 10.00
Felnőtt II. csapat: 2016. október 2. 15.00
Jöjjön el Ön is, szurkoljunk együtt a Péteri csapatoknak!

Fogadóórát tart Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő!
Pogácsás Tibor Péteri országgyűlési képviselője
2016. november 8-án 16 órakor
fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatalban
(2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2.).

Hamarosan elindul az M4-es gyorsforgalmi út M0-s és Cegléd közötti szakaszának építése
Az M4-es gyorsforgalmi út M0-Cegléd közötti szakaszának tervezésére és kivitelezésére június elején jelent meg
közbeszerzési felhívás, eredményes eljárás esetén az év végén megkezdődhetnek a 44,3 kilométer hosszú út kivitelezési
munkálatai. A kivitelezést két szakaszban végzik: Üllő-Albertirsa között 30 kilométer hosszúságban, illetve Albertirsa és
Cegléd között 14,3 kilométeren.
2011 novemberében a Képviselő-testület határozatba foglalta, hogy milyen intézkedéseket lát szükségesnek az M4-es út
beruházása során. Sajnos a korábbi években a hatóságok a kéréseket nem építették be a tervezési folyamatba, azonban
az elmúlt hetek kitartó tárgyalásai eredményeképpen elkészült az M4-es út M0 autóút – Cegléd közötti szakasz
zajárnyékoló falak kiviteli tervének kiegészítése Péteri üdülőterület zajárnyékoló falával, mely kimondja, hogy a Haleszi
kert határán a zajterhelés a tervezett távlati állapotban várhatóan meghaladja az előírt zajterhelési határértéket, ezért itt
zajvédelmi zajárnyékoló fal kiépítésére lesz szükség 1 km hosszan.
Az M4-es út megépülését követően
várhatóan jelentősen megnövekedő
tehergépjármű forgalom terhelésének
elkerülése
érdekében
további
tárgyalásokat folytatunk súlykorlátozás
bevezetése kapcsán. Az érintett Magyar
Közút Nonprofit Zrt. konstruktívan és
együttműködően áll a kérésünkhöz,
várhatóan eredményesek lesznek a
tárgyalások, és az M4-es út megépítését
követően a tehergépjármű forgalom
korlátozva lesz a településen.
Köszönöm Leé Robby képviselő úr és
Losonci László jegyző úr elengedhetetlen
részvételét az egyeztetési folyamatban,
illetve a Képviselő-testület konstruktív
együttműködését az e témában megtartott
rendkívüli képviselő-testületi üléseken!
Petőné Vizi Valéria

Tapasztalattal rendelkező szakácsot keres a Rojcsik étterem!

hirdetés

A 4-es főút Péteri elágazásánál található Rojcsik étterem tapasztalattal rendelkező szakácsot keres.
Érdeklődi lehet a 06 20 918 3349-es telefonszámon Bódis Szilárdnál.

Büszkék vagyunk Leára!
A lovaglás kinek sport, kinek hobbi, kinek elhivatottság, kinek hivatás, kinek munka, kinek
szabadidős tevékenység. Az amatőr lovasok úgy gondolják, hogy a ló és a vele való munka
ezek mindegyike egyszerre. Az amatőr lovas versenyek szervezői szeretnék a
megmérettetéseiket versenyek formájában minden amatőr lovas számára elérhetővé
tenni, hogy ki-ki a maga szintjének és lovastudásának megfelelő kategóriában mérhesse össze
tudását más lovasokéval. Ezekkel a szavakkal indították útjára az országos szabadidős
lovasversenyt, melynek szeptember 11-én Pilisen megszervezett döntőjében a legmagasabb
díjugrató kategóriában Simon Lea Veronika hozta el a győztesnek járó trófeát, országos
bajnok lett!
Szívből gratulálunk, és további sikereket kívánunk Leának és edzőjének Gyercán Ferencnek!

Művelődési Ház hírei
2016. október 1. (szombat) 15.30 órától idősek és a zene világnapján köszöntjük településünk szép korú lakosait
2016. október 8. (szombat) 9.00-12.00 óra között Használt Gyermekruha és Játék börze
Ha van kedved és kinőtt ruhád vagy feleslegessé vált játékod szívesen várunk őszi ruha és játék börzénkre.
Asztalfoglalás: 500.-Ft/asztal
Foglalást 2016.10.06.(csütörtök) délutánig várunk.
Jelentkezni lehet a 06-20/290-8209-es telefonszámon
E-mail: muvhaz@peteri.hu
Gyere és add el gyermeked kinőtt ruháit.
Vásárolj kedvező áron.
Ruhakereskedőket nem fogadunk!
Csak tisztára mosott és szakadásmentes ruhák árusíthatók!

1956-os forradalom emlékkiállítás
A Magyar Rendvédelmi Szakgyűjtemény és Kiállítás Egyesület 2016. október 23. és december 4. között kiállítást
rendez az 1956-os forradalom és szabadságharc 60-ik évfordulója alkalmából.
A kiállítás a látogatók számára ingyenesen megtekinthető.
A kiállítás 2016. október 23-án 14:00 – tól látogatható.
Helyszín: 2209 Péteri, Táncsics Mihály utca 60.
Tájékozódás a következő email címen: mrszke1956@gmail.com

„A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott
Emlékbizottság támogatja.”

SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁS DŐPONTJAI
SÁRGA zsákos
vegyes csomagolási hulladék

ZÖLD zsákos
biológiailag lebomló hulladék

2016.10.07. (péntek)
2016.11.18. (péntek)
2016.12.16. (péntek)

2016.10.06. (csütörtök)
2016.11.10. (csütörtök)

Szent István Napi beszámoló
Az augusztus 20-án megtartott Szent István napi települési rendezvényünkön minden korosztály megtalálhatta a
magához illő szórakoztató programelemeket. Az eddigi évekhez képest jóval
népesebb látogatót köszönthettünk a Kastélykertben és a Művelődési
Házban.
A megemlékezést közös kenyérdagasztással és sütéssel kezdtük, melyhez
legértékesebb segítségünk a gyermeki kis kezek szorgos munkája volt.
A délutáni programsorozatot az Evangélikus Templomban megtartott
istentisztelet nyitotta, mely után a Kastélykert színpadán Óvári Péter lelkész
úr és Petőné Vizi Valéria felszelte a megáldott ünnepi kenyeret. Az
újkenyérből a jelenlévők is részesültek a népviseletbe öltözött gyermekek
segítségének köszönhetően.
Demény
Gabriella
textilszobrász
paverpol technikával
készített,
Textil
álmaim kiállítását a
Művelődési Házban
csodálhattuk meg.
A szórakoztató program változatos kínálata sok települési lakost
magával ragadott. Öröm volt látni és hallgatni a Péteri
Hagyományőrző Egyesület és a Péteri Nyugdíja Klub közös
előadását. A műsor további elemeiben a németjuhász kutyák őrzővédő technikáit, a mazsorett csoport fellépését, akrobatikus táncot, néptáncot és hastáncot is nézhettünk. Takács Hajni
nótacsokorral és a Fiesta együttes a már ismert slágerekkel szórakoztatta a résztvevőket. A Cserkészek gyermekszigetén
egész délután alkothattak a kis kezek, sok kézműves technikát ismertek meg gyermekeink. Mindeközben a nagyobbak
kipróbálhatták a Gyáli Önkéntes Tűzoltóság autóját, az ovisok elektromos autót vezethettek, s természetesen a
trambulin sem hiányzott.
Az estét a 10 perces csodálatos tűzijáték zárta, mely után Dj Gosztola Gábor húzta a talpalávalót hajnali 2 óráig.
Köszönjük szépen fellépőinknek, segítőinknek és támogatóinknak a munkáját! Nagyon sikeres és
szórakoztató napot tudhatunk magunk mögött, öröm volt látni, hogy Péteri apraja-nagyja együtt örül,
szórakozik, beszélget, közösen tölti el napját és estéjét a Kastélykertben!
A rendezvényt anyagilag az alábbi vállalkozók támogatták:
 ARBEIT Kft.
 BAREL-AK Borászati, Faipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
 E-PAK KOMPLEX Kft.
 Ép-Gép 2002 Kft.
 Föld Pörgető Kft.
 Holló Tibor egyéni vállalkozó
 KEDO EUROCOSMETICS Kft.
 Molnár Centerker Kft.
 M-ROAD TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 Paracelsus Bt.
 RELAZ Kft.

