Péteri Hírlevél
——————————————————

Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja
2016. november
Közmeghallgatás
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. tv. 54 §-a értelmében
közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helye: Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház (2209 Péteri, Földváry-Boér park 1.)

A közmeghallgatás ideje: 2016. november 29. (kedd) 18.00 óra
A közmeghallgatáson a Képviselő-testület beszámol a 2016. évi munkájáról és a 2017. évi fejlesztési terveiről,
valamint a Képviselő-testület felé ekkor is jelezhetik közérdekű észrevételeiket és javaslataikat.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Télapó itt van, hó a subája… de jaaaaaj!!!

Eltűnt a Télapó!
Segítsetek megtalálni!
Gyertek el
2016. december 4-én (vasárnap)
16.00 órára a Művelődési Házba és
keressük meg együtt a
nagyszakállút!
Az sem baj, ha megéheznél Télapó
felkutatásában, hiszen finom kalács
és kakaó vár
Téged is!
Szeretettel várunk
minden
kedves jó és (egy
kicsit) rossz
gyermeket  !

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!

Jegyzői beszámoló a Képviselő-testület nyári, és őszi üléseiről
2016. július 28.
 A Képviselő-testület döntött arról, hogy 2016.
szeptemberében járdaépítési program pályázatot
indít.
 Az Önkormányzat 680.000.-Ft. támogatás nyújtott a
Péteri Evangélikus Egyházközség részére a VP-67.4.1.1-16 - A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére c. pályázat keretében benyújtandó
pályázat
műszaki
tervdokumentációjának
elkészítéséhez.
Az Egyházközség a pályázat
keretében a templom külső felújítására adott be
támogatási igényt.
2016. augusztus 24.
 A képviselő-testület a nyári rendkívül csapadékos
időjárás miatt megrongálódott utak, illetve beszakadt
pincék vonatkozásában a Belügyminisztériumhoz
benyújtandó
pályázatok
ügyében
műszaki
szakértőket bízott meg a kérelmek műszaki
munkarészének elkészítésére. A pályázat kötelező
eleme volt a megfelelő műszaki jogosultsággal
rendelkező szakértő bevonása.
2016. augusztus 29.
 A nyári esőzések okozta pinceomlással érintett
Petőfi Sándor utca 56., illetve a Petőfi Sándor utca
75. sz. előtti közterületek vonatkozásában Vis maior
pályázatok kerültek benyújtásra. Útkimosódás miatt
a Képviselő-testület az Akácfa, az Arany János, a
Bercsényi és a Tölgyfa utcák vonatkozásban
nyújtotta
be
helyreállítási
igényét
a
Belügyminisztérium felé.
2016. szeptember 14.
 Péteri Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az M4 autópálya, M0 autóút – Cegléd
(24+924-73+235 km sz.) közötti szakasz kisajátítási
teveinek megfelelően módosította a Helyi Építési
Szabályzatát, és a Településszerkezeti Tervét. A
módosítási eljárás során a Képviselő-testület
ragaszkodott ahhoz, hogy a kivitelezés során az
üdülőterület melletti szakaszon zajárnyékoló fal
kerüljön kivitelezésre. A hatályos településrendezési
eszközöket, és a módosítási tervdokumentációt
megtekinthetik a település weboldalán az „Építési
szabályzat” menüpont alatt.
2016. szeptember 29.
 Az Önkormányzat elfogadta az Aprók Háza óvoda
2015/2016. évi beszámolóját.

Péteri Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Bursa Hungarica
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez
való
csatlakozás tárgyban készült előterjesztést, és az
előző évekhez hasonlóan ismételten csatlakozott a
programhoz. Az ösztöndíjpályázat lehetővé teszi,.
hogy a felsőoktatási tanulmányait megkezdő, illetve













a már felsőoktatásban résztvevő nappali tagozatos
hallgatók önkormányzati ösztöndíj-támogatásban
részesüljenek.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény nyári módosítása szerint a helyi
önkormányzat - egyes kötelező feladatainak
informatikai támogatása céljából - csatlakozik a helyi
önkormányzatok
feladatellátását
támogató,
számítástechnikai hálózaton keresztül távoli
alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által
biztosított, elektronikus információs rendszerhez
(ASP). Ezen cél megvalósítása érdekében a
Képviselő-testület a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázaton
való indulásról döntött.
Döntés született arról, hogy az Önkormányzat
igényt nyújt be a Belügyminisztérium felé a helyi
önkormányzatok
szociális
célú
tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
jogcím szerint keménylombos tűzifa támogatásra.
A Képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy
helyi vállalkozó bevonásával felújítja a Bereki utcai
járdát.
Döntés született a járdaprogramra beérkezett
pályázatokról.
Az Önkormányzat döntött arról, hogy a laktanyai
gazdasági
területek
kapufelújításának
anyagköltségeihez hozzájárul. A létesítendő
elektromos kaput az ott tevékenységet végző
vállalkozók építik meg.
A Képviselő-testület az alábbiak szerint módosította
a Községi Könyvtár nyitva-tartását:
Kedd:
8-16
Szerda:
14-18
Csütörtök: 14-18
Péntek:
15-19
Az önkormányzat döntött, hogy 2016. október 31-ig
közbeszerzési eljárást indít a települési szilárd
hulladék összegyűjtése és ártalmatlanítására történő
elszállítása tárgyában. A Képviselő-testület a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása
tárgyában
kiírandó
közbeszerzési
eljárás
közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátására - a
bekért árajánlatok közül a legkedvezőbb árajánlatot
tevő - Pannon-Hungarikum Korlátolt Felelősségű
Társaságot (Székhely / iroda: 2724 Újlengyel, Határ
u. 31.) bízta meg.

2016. október 20.
 A Képviselő-testület Csévharaszt, és Kakucs
településekkel együtt döntött arról, hogy
„Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása
Péteriben, Csévharaszton és Kakucson” tárgyban
közösségi eljárásrend szerint közbeszerzési eljárást ír

ki. Az ülésen a Képviselő-testület az új
közbeszerzési törvénynek megfelelően módosította
a közbeszerzési szabályzatát, illetve a közbeszerzési
tervét is.
 A
Képviselő-testület
döntött
az
óvodai
játszóeszközök szabványossági felújításáról. A
felújításra még az ősz folyam sor kerül.
 A képviselő-testület Települési Értéktár Bizottság
létrehozását határozta el. A Bizottság feladata

a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítása.
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő
testülete a 2016. évi közmeghallgatását 2016.
november 29. napján 18,00 órára tűzte ki. A
közmeghallgatás helyszíne a Földváry-Boér Elemér
Művelődési Ház (Péteri, Földváry-Boér park 1.)
Losonci László
jegyző

Az országos népszavazás eredménye
Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését? – kérdésre válaszolhattunk a 2016. október 2-i népszavazáson.
Péteriben az 1811 szavazásra jogosultból 725 fő jelent meg szavazóként, s az alábbi eredmények születtek (az
urnákban lévő lebélyegzett szavazólapok száma 724 volt):
Igen: 17 szavazat
Nem: 660 szavazat
Érvénytelen: 47 szavazólap
Köszönöm a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, illetve a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak a munkáját, a
szavazás teljes körű és zavartalan lebonyolítását!
Petőné Vizi Valéria polgármester

Járdaprogram - első felvonás
Megépült a Bereki utca páros oldalán teljes hosszban a járda!
A Skate park megépítését követően 2015-ben elkezdődött, s 2016. november 10-én befejeződött a Bereki utca páros
oldalán a járda kiépítése. A mostani kivitelezést a Péteri székhelyű Relaz Kft. végezte, köszönjük Szőcs Zoltán és
kollégái munkáját! A járdaépítéshez szükséges zsaluanyag nagy részét Szmutkó László, a Bereki utcában
található fatelep tulajdonosa díjmentesen ajánlotta fel az Önkormányzat részére, köszönjük támogatását,
mellyel a mostani és a jövőbeni járdaprogramok megvalósításához járult hozzá!
A korábbi évtizedekben balesetveszélyes közlekedés a járda elkészültével megszűnt, s most már a Bereki utca teljes
hosszban gyalogosan is biztonsággal járható!
2016. szeptember 15-ig lehetett pályázatot benyújtani a települési járdaprogramra. A
járdaépítési program iránti intenzív érdeklődés alátámasztotta a Képviselő-testület
hosszú távú járda-felújítási terveit, mely alapján tavasszal a program második
fordulójában a mostani pályázati kör tapasztalatainak elemzése után felülvizsgálja,
majd lehetőség szerint az igényekhez igazítja 2017. évi pályázati kiírás feltételeit.
A mostani pályázati fordulóban 5 pályázat felelt meg a feltételeknek. Az öt
helyszínen már be is fejeződött a járdák felújítása. A településüzemeltetés
munkatársai által kialakított gyalogutak a helyszíni terephez igazodnak,
homokágyban, vasbeton szerkezettel készülnek, melyre földnedves vagy mixer
betont töltöttünk.

Kérjük, hogy figyeljék tavasszal is híreinket annak érdekében,
hogy minél többen tudjanak csatlakozni a 2017. évi
járdaprogramhoz.

Élelmiszerbank adománygyűjtés!
Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület idén is megtartja karácsonyi
adománygyűjtését!
A Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Péteri Kirendeltsége két áruházban
végezhet gyűjtést:
TESCO Szupermarket PILIS TESCO, Szupermarket GYÖMRŐ
2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 2/H 2230 Gyömrő, Mendei u. 2.
A gyűjtés időpontja: 2016. november 25-26-27. (péntek – szombat – vasárnap)
november 25. péntek
15.00 – 20.00
november 26. szombat
08.00 – 13.30 és 13.30 – 18.00
november 27. vasárnap
08.00 – 13.30 és 13.30 – 18.00
A gyűjtés zökkenőmentes kivitelezéséhez boltonként egy időben 3-5 emberre van szükség, a két boltban összesen kb.
10 főre.
A gyűjtés lebonyolításához keressük azokat a segítőkész Péteri lakosokat, akik a gyűjtéshez csatlakoznának a
családgondozó, az Önkormányzat Humánpolitikai Bizottságának tagjai és a Hivatal munkatársaihoz. Amennyiben
középiskolák tanulói jelentkeznek, a gyűjtés során letöltött óráikat a közösségi szolgálat keretében igazoljuk. A
boltokba való eljutást a település kisbuszával oldjuk meg!
A jelentkezéseket 2016. november 22. napjáig várjuk a Polgármesteri Hivatal telefonszámán (29/314-069).
A gyűjtés során kapott adományokat Péteri községben élő szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok, gyerekek
részére juttatja el a gyűjtést végző önkéntes csapat.
A gyűjtésben azon lakosok segítségére is számítunk, akik korábban már részesültek élelmiszer támogatásban! Segítsünk
egymásnak, segítsünk magunknak!
„Ha veszel, megtelik a kezed. Ha adsz, megtelik a szíved.” Margarete Seemann

Megalakult a Települési Értéktár Bizottság
2016. október 20-i ülésén a Képviselő-testület megalakította a Péteri Települési Értéktár Bizottságot, mely október 28án megtartotta első tanácskozását.
A Bizottság tagjai: Veszteg Ferenc (elnök), Dr. Foltin Brunó, Fógel Mária, Püspök
Erzsébet Katalin és Dr. Szászik Károly
A Bizottság célja és legfontosabb feladata településünk természeti, épített, és szellemi,
kulturális értékeinek gyűjtése.
Péteri helyi értékekben gazdag település és a települési értéktár létrejötte kiváló alkalom arra, hogy
ezt szervezett formában tárjuk a széles közönség elé. Célunk, hogy Péteri, a péteriek számára
meghatározó nevezetességek, tevékenységek általánosan (el)ismertek legyenek. A péteri nemzeti
értékek katalogizálása is e Bizottság feladata.

Segítsen Ön is összegyűjteni településünk értékeit!
Mire gondoljon?
• gasztronómiai és kézműves termékekre,
• életutakra,
• hagyományápoló, hagyományőrző tevékenységekre,
• írott műre, dokumentumokra,
• BÁRMIRE, amit mások számára megőrzendőnek és bemutatásra érdemesnek tart.
A javaslatokat 2016. december 2-ig lehet benyújtani a Javaslat a települési értéktárba történő felvételhez c.
adatlapon, mely elérhető http://peteri.hu/hirek/226237/javaslat_a_telepulesi_ertektarba_torteno_felvetelhez linken.
Beküldési cím: ertektar@peteri.hu VAGY leadható személyesen a Földváry-Boér Elemér Művelődési Házban minden
hétköznap 12-17 óra között.
Bővebb felvilágosítás kérhető a 20/290-8209-es telefonszámon.
Várjuk az Ön ötletét is, alakítsuk ki együtt Péteri Települési Értékeinek gyűjteményét!

Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hírei
Bár csendben, de zajlik az élet az iskolában. Októberben Kovács Zsófia tanárnő szervező és segítő munkájával, a
hetedik osztályosok közreműködésével méltóképp emlékeztünk a nemzeti gyásznapon hőseinkre, az osztályok DÖK
képviselői meggyújtották az emlékezés lángját, s elhelyezték iskolánk aulájában. Ásványkiállítás is érkezett hozzánk,
rövid kiselőadások keretébe tehettek szert diákjaink új ismeretekre, majd délután vásárolhattak is a nekik tetsző tárgyak
közül.
Az osztályközösségek összekovácsolása, s nem utolsó sorban gyermekeink tapasztalati úton szerzett tudásának
gyarapítása érdekében hatodikosainkkal osztályfőnökük Nagy Ádám Zoltánné mozi látogatást szervezett,
megfordultak a Lego kiállítás és vásár pavilonjában, a nyolcadikosok pedig a 2016.október 18-án a Terror Háza
Múzeumban tettek látogatást, melynek különös aktualitását nemzeti ünnepünk kerek évfordulója erősítette meg.
Október 21-én tartott ünnepi megemlékezésünket követően nem feledkeztünk meg szokásos évi teendőinkről sem.
Halottak napja közeledtével DÖK tagjaink Mihalkó Márta (Babi néni) vezetésével társadalmi munkát végeztek a
temetőben, virágot, mécsest helyeztek névadónk, valamint az iskolában egykor tanítók sírjaira.
Az igen rövid őszi szünet ideje alatt sikerült végre a nyári viharkárok egy részének helyreállítása, a törött, lehullott
cserepek pótlása, a feltépett bádogozás javítása. Hamarosan a tornatermi átjáró teljes újraszigetelése is kiviteleződik, s
remélhetőleg az épület nagyobb beázási gócai megszűnnek.
Nyolcadikosaink a pályaválasztásra készülődve meglátogatták szüleik illetve osztályfőnökük kíséretében a környékbeli
iskolákat, pályaválasztási kiállításon vettek részt.
November 11-én Márton napi vigadalom jegyében egy szokásostól eltérő unkanap keretein belül Táplálkozási
vetélkedőt, Sportvetélkedőt, néptánc-, népi játék, valamint kézműves foglalkozást tartottunk, Süti-versenyt, Tökfaragó
versenyt hirdettünk.
Tökfaragón Sárkány Násfa tanulónk remekelt. Pintér Zsófia 4. osztályos tanuló nevezésében különdíjat kapott a
tökös-mákos rétes, 3. helyezett lett Bonczidai Nikolett 6.o. mázas-tökös muffinja, 2. helyet ért el Frisch Zsófia, Juhász
Anna, Pólus Lili ötödikeseink tökös sütije, a pálmát pedig Balogh Marcell 6. o. tanuló Mascarponés-tököskókuszkrémes tortája vitte el. A táplálkozási vetélkedőre meglepően kreatív alkotásokkal neveztek az osztályok,
dicséretre méltó igényességgel, esztétikai érzékkel tálalták fel salátáikat. Az alsó tagozaton az 1. a felső tagozaton pedig
az 5. osztály bizonyult a legjobbnak.
Sikeresen lebonyolítottuk az őszi papírgyűjtésünket is. A legtöbb papírt (1140 kg) a legnagyobb összlétszámú 3. osztály
hozta, amiért értékeléskor különdíjban részesültek. A helyezések a következőképp alakultak:
Papír
Vas
5. osztály 58 kg/fő
1. osztály 34 kg/fő
4. osztály 43 kg/fő
4. osztály 15 kg/fő
6. osztály 46 kg/fő
8. osztály 13 kg/fő

Felső évfolyamok

Külön oklevéllel értékeltük a legszorgalmasabbakat
Alsó évfolyamok

1.hely- Soós János Tamás 5. osztályos tanuló 174 kg
2.hely- Huszák Lili 6. osztályos tanuló 129 kg
3.hely- Hanák Gábor 5. osztályos tanuló 112 kg

1. hely- Németh Zoé 4. osztályos tanuló 169 kg
2. hely- Molnár Júlia Csenge 1. osztályos tanuló 160 kg
3. hely- Faltusz Balázs 4. osztályos tanuló 150kg

Intézményünk nevében ezúton is hálásan köszönjük a segítőkész szülők és helyi lakosok támogatását.
Barna Pőcz Matild Mária igazgató

Péteri Borbarát Kör hírei
Elmúlt Márton napja ezzel eljött az ideje az újborok
kóstolásának.
A Péteri Borbarát Kör Egyesület tagjai által készített borok egy
része már túl van az első „megmérettetésen”, ami a Monori
Márton napi újbor kóstoló és libavacsorán volt 12-én. Itt a
borkedvelő közönségen kívül a szakma is véleményezte a
„felhozatalt”és szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy több
péteri bor is elismerést vívott ki az eseményen.
November 26-án Péteriben a Földváry – Boér Művelődési
házban a 10 éves születésnapját ünneplő egyesületünk
jubileumi vigasságán várunk minden borkedvelőt és szórakozni
vágyót. Itt minden vendég megkóstolhatja, sőt szavazatával
értékelheti is a Péteri ígéretes újborokat,(melyek nagy részével
januárban a Péteri Borversenyen is találkozhatnak) és hozzá
svédasztalos vacsorát fogyaszthatnak, amit rögtön le is
mozoghatnak a táncparketten.
Mindent megteszünk, hogy mindenki jól érezze magát.
Jöjjön el, legyen részese 10 éves évfordulónknak!

Vándor munkaértekezlet Péteriben
November 10-én Péteri adott otthon a Nemzeti Művelődési Intézet Pest
megyei koordinátor és közösségi munkás értekezletének. A találkozó célja
volt, hogy a résztvevők megismerjék egymás munkáját és az hasznosítani
tudják a mindennapokban. Az 50 fős értekezletet Petőné Vizi Valéria
nyitotta meg bemutatva Péteri múlt, jelen és jövő képét. Ezt követően a
települések előadása és az ott dolgozó kollégák munkájának beszámolója
következett. Majd egy sétát követően a Művelődési Ház dolgozói büszkén
mutatták be Csemete kertet, Óvári Péter lelkész úrral közösen a
Templomot és Dr. Foltin Brunó egykori lelkészünk segítségével a Bohus
Dániel tér emlékhelyeit. Végül a Kastélykertben már második alkalommal ültetett fát a Nemzeti Művelődési Intézet,
ezzel is erősítve az összetartozást a települések között. A Péteri Nyugdíjas Klub tagjainak ezúton is köszönjük
segítségét, akik pogácsával, zsíros kenyérrel és az elmaradhatatlan matutkával kedveskedtek vendégeinknek!

Péteri Községi Sportkör hírei

Péteri Községi Sportkör

peteriksk

www.peteri-kozsegi-sportkor.webnode.hu

Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház hírei
Programok
2016. november 18.
2016. november 19.
2016. november 26.
2016. december 4.
2016. december 5.
2016. december 18.
2016. december 19.
2016. december 31.
2017. január 9.
2017. január 13.
2017. január 20.
2017. január 21.
2017. január 27.

közös társasjáték (mindenki hozzon magával játékot) 16.00
Hagyományőrző Körök Estje 15.00 órától
Borász Bál 20.00 órától
Mikulás napi rendezvény 16.00 órától
Vásár 9.00- 11.00 óráig
Mindenki Karácsonya
Vásár 13.30-15.30 óráig
Szilveszteri Batyus Bál
Vásár 9.00-13.00 óráig
Iskolai félévi hangverseny
Népmesemondó verseny elődöntője
Borverseny
Népmesemondó verseny döntője

Péteri alapításának évfordulóját ünnepeltük
2016. november 1-jén a megemlékezés koszorúját helyeztük el településünk betelepítési emlékművénél a Bohus Dániel
téren.
A Szülőfalunk Péteri helytörténeti kiadvány az alábbiak szerint emlékezik községünk telepítéséről:
„A krónika pontos naphoz is köti Péteri alapítását, mégpedig 1742 november elsejéhez. Semmi nem volt akkoriban
ezen a környéken, csupán egy csőszkunyhó létezett….1742-ben III. Károly magyar király halála után lánya, 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
Besztercebánya egyik városrésze. Az ősi falu a Garam legutóbbi nagy áradása miatt szinte teljesen elpusztult. A
kilencszázötvenes években épült újjá egy házsort alkotva, most már távolabb a folyótól. Jelenleg mintegy
kettőszázötven lakója van.

Településünk díszpolgárait köszöntöttük születésnapjukon!
Fürt Ferencné, született Hornyák Zsuzsanna 1957 októberétől 1985
júniusáig, 28 éven át magyar-ének szakos tanárként dolgozott a Péteri
Általános Iskolában. Nyugdíjba vonulását követően férjével együtt
szervezte meg és indította el a ma is működő Nyugdíjas Klubot. 1990-től
1998-ig két választási cikluson keresztül helyi önkormányzati
képviselőként dolgozott, Ő volt a korelnök a Képviselő-testületben. Fürt
Ferencné részt vett a Nyelvében Él a Nemzet Alapítvány alapításában.
Péteri díszpolgárát Petőné Vizi Valéria polgármester és Losonci László
jegyző köszöntötte fel a település lakói nevében.
Szeretetben, egészségben eltöltött további hosszú életet kívánunk
Zsuzsi néninek!

Dr. Szászik Károly 1990-2009 között, 19 éven át volt
településünk polgármestere, mely idő alatt jelentős érdemei
voltak
községünk
fejlődésében:
képviselőtársaival
megalkotta Péteri címerét és zászlóját, és falunk javára
fordította a Földváry családdal a kapcsolatát. Volt egy álma
is. Épüljön végre új iskola, tornaterem Péteriben.
Polgármestersége idején az álomból valóság lett, új
általános iskola épült, melyet később tornateremmel is
bővítettek, emlékműveket, emlékhelyeket építtetett az
önkormányzat,
miközben
telefon-,
gáz-,
víz-,
csatornahálózatot kapott a falu.
Falunk 250. születésnapjára emlékbizottságot hozott létre és munkatársaival elkészítette a helytörténeti kiadvány első,
majd bővített kiadásait.
A Helytörténeti kiadványban az alábbi szavakkal üzent a XXI. század emberének: "a boldogságot nem lehet ajándékba
kapni. Egyetlen titka: adni, mindig csak adni. Egy jó szót, mosolyt, hitet, bátorítást, és sok-sok önzetlen, tiszta
szeretetet. És még valamit: az életet élni kell és ragaszkodni áldásaihoz, békében egymással és együttérzésben a
világgal."
Jó egészséget, békét, szeretetet és hosszú életet kívánunk Dr. Szászik Károlynak és a szintén októberben
ünneplő feleségének, Szászik Károlyné, Szenyán Ilonának!

Könyvtári hírek
A csoda bennünk van...
Ezzel a gondolattal nyitotta meg Schaffer Erzsébet Pulitzer-díjas író a szeptember utolsó
napján tartott író-olvasó találkozót könyvtárunkban. Öröm volt látni, hogy a népszerű
írónővel való találkozásért jó néhányan későbbre halasztották a házi munkát teljesen
érthető módon, hiszen nem minden nap van településünkön író-olvasó találkozó.
A közös teázás alatt Erzsébet felidézte gyermekkori emlékeit valamint a riport alanyaihoz
fűződő kedves élményeit, történeteit.
Bízunk abban, hogy a hamarosan megújuló könyvtárunkba ismét ellátogat majd a méltán
ismert és elismert publicista.

Változott a kéményseprés rendje
November 1-je óta a korábbinál is nagyobb területen végzik a katasztrófavédelem kéményseprői a lakossági kémények
tisztítását, ellenőrzését. Jelenleg 17 megye 2499 települése tartozik a katasztrófavédelem ellátási területéhez.
A kéményseprő 15 nappal az ellenőrzés előtt írásos értesítőt dob a postaládába. Ha a kéményseprő az értesítésben
megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a
kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie
kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A kötelező lakossági sormunka az egész országban
ingyenes. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat
(körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással.
A kötelező és ingyenes lakossági sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a
levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az
égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének
ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó tevékenységekért változatlanul fizetni kell.
Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprő, attól függ, hogy az adott háztartásban milyen
tüzelőberendezéssel fűtenek, nem pedig attól, hogy fűtési időszak van-e. Gázüzemű és zárt égésterű tüzelőeszköz
esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente érkezik a kéményseprő.
Természetesen lehetőség van arra is, hogy valaki az ingyenes sormunkán túli kéményellenőrzést vagy tisztítást
rendeljen meg. Ezt a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasztásával elérhető
ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelező sormunka között megrendelt ellenőrzés és a sormunkába nem tartozó
munkák elvégzése költségtérítés terhére történik. A kéménysepréssel kapcsolatos információk elérhetők a
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.

