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Átadásra került Péteri nyáron felújított összes közintézménye

Ahogy már részben beszámoltunk róla, az elmúlt öt hónapban – Péteri történetében ilyen rövid idő alatt még nem
tapasztalt - jelentős beruházások történtek településünkön. A játszóterek és a négy út fejlesztéséről már korábbi
Hírleveleinkben tájékoztattuk Önöket.
A felújított Művelődési Ház és Könyvtár
épületét augusztus 20-án avattuk. Augusztus
31-én a Pittner Dénes Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola és az Aprók
Háza Óvoda épületét adtuk át a péteri
gyermekek számára, majd szeptember 25-én
az orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületét avattuk fel.
Az energetikai beruházások keretében most már minden érintett
közintézményünket elláttuk napelem rendszerrel, kicseréltük a külső
nyílászárókat (ablakokat, ajtókat egyaránt), az épületek födém- és
homlokzatszigetelést kaptak, így új külsővel pompáznak már. A 183
millió forintos fejlesztést az Európai Unió és Magyarország
Kormányának támogatásával valósítottuk meg, melyhez településünknek
nem kellett önerőt biztosítania.
Az energetikai támogatáson felül a Belügyminisztérium 30 millió forinttal
járult hozzá az orvosi rendelő felújításához és kibővítéséhez.
A projektben az egykori szolgálati lakást is bevontuk az átalakításba,
amely most már a háziorvosi feladatoknak ad helyet. A beruházás során
új bútorokat kapott a védőnői szolgálat, egységes, új padok kerültek a
várótermekbe, melyek területe jelentősen nőtt. Teljesen megújult az
épület belső tere, új fűtési rendszer és vizesblokkok kerültek kialakításra
(most már külön női, férfi és személyzeti mosdókat találhatunk), a
háziorvosi szolgálat öltöző és raktárhelyiséggel bővült. Négy bevilágítót
láthatnak a várótermekben, melyek a természetes fényt biztosítják a
világos órákban. A ház minden belső nyílászáróját is kicseréltük, s
teljesen új tetőt kapott az épület.
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In memoriam Dr. Berényi Zoltán, Péteri háziorvosára emlékezünk
Tudtunk betegségéről, mégis megdöbbenve és lesújtva fogadtuk a hírt…
Amikor valaki távozik sorainkból, akkor elsősorban két fő gondolat mentén rendezzük vele kapcsolatos
emlékeinket. Az egyik az elhunyt életútja és szakmai tevékenysége, a másik az egyénisége és a hozzá fűzött
személyes emlékek.
2017. szeptember 2-án elhunyt Dr. Berényi Zoltán, Péteri háziorvosa. Doktor úr
1950-ben született, s 1980. március 1. napjától látta el Péteriben a háziorvosi és az
iskolaorvosi szolgálatot, 37 esztendőn át. Hivatása mellett Péteri választópolgárai
1990-től hat cikluson keresztül a legmagasabb szavazatszám mellett választották
önkormányzati képviselőjüknek. 21 éven át képviselőként, a Szociális bizottsági
elnökként olyan hozzáállást, példát mutatott, amely meghatározó volt egyének,
családok és átfogóan az egész település életében, fejlődésében is. Minden
betegének útját végigkísérte, minden betegével szinte együtt élt. Senki más nem
tudott annyit a település lakosairól, mint Ő.
Doktor úr nagyon értékes életet élt. Élete értelme volt, hogy gondoskodott mindazokról, akiket a gondviselés, a sors
rábízott. S nem csak gondoskodott róluk, de valóban szerette is őket, tudatosan, szinte életformaként. Egyenletesen
és megbízhatóan élte életét, tette a dolgát Péteriben. Mindenre volt ideje, mindenre talált időt munkaidejében, vagy
éppen azon túl.
Az álom teljesült. Együtt örültünk tavaly, amikor eredményesek lettek az orvosi rendelő külső és belső felújítását,
bővítését érintő pályázataink, azonnal megkezdtük a közös tervezést, majd heti szinten egyeztettünk egymással. Hol,
milyen helyiséget alakítsunk ki, milyen átalakítások szükségesek az egészségügyi szabályoknak való megfeleléshez,
milyenek legyenek az új csempék stb. Szívén viselte a felújítást, s közösen terveztük a jövőt, vártuk a fejlesztés végét,
az épület átadását. Sajnos azonban az új rendelő kulcsát már nem tudta átvenni, pedig biztosan örömmel és a
megérdemelt büszkeséggel állt volna közöttünk az átadó ünnepségen. Az álom teljesült, s tudjuk, hogy Doktor úr
nem csak a péteri lakosok szívében van jelen, hanem örökségül hagyta ránk az orvosi rendelő arculatát, megjelenését
is.
A Képviselő-testület egyetértése alapján elkészült a rendelő bejárata mellett látható emléktábla, amely előtt
mindenkor tisztelegni tudunk Dr. Berényi Zoltán munkássága és Péteriben eltöltött szolgálata előtt.
Tisztelt Doktor Úr!
Emlékét őrizni fogjuk!
Nyugodjon békében!

1,6 millió forint támogatást nyert a szociális célú tűzifa beszerzésére irányuló pályázatunk!
A Belügyminisztérium idén is támogatásban részesítette
Péteri Község Önkormányzatának szociális célú tűzifa
beszerzésére irányuló pályázatát!
A mostani döntéssel 1.600.200,- Ft értékű támogatást
ítéltek meg számunkra 90 m3 keménylombos tűzifa
beszerzésére, melyhez településünknek 114.300,- Ft
önerőt, illetve a szállítási költséget kell majd biztosítania.
A Képviselő-testület - előre gondoskodva a támogatás
lehetőség szerint időben történő eljutásáról szeptember 28-án megalkotta a szociális célú tűzifa
támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendeletét,
amely alapján az önkormányzat a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló
létfenntartási problémákkal küzdő, s fával fűtő családok
részére adhat támogatást annak a személynek vagy
családnak,
a) akinek családjában az egy főre számított havi családi
jövedelem nem haladja meg a 42.750 Ft-ot, vagy
b) annak az egyedül élő személynek, akinek a havi
jövedelme nem haladja meg az 57.000 Ft-ot;
c) annak a 65 év feletti személyeknek, akinek

családjában az egy főre számított havi családi
jövedelme nem haladja meg az 57.000 Ft-ot, vagy
d) annak a 65 év feletti egyedül élő személynek, akinek a
jövedelme nem haladja meg a 71.250 Ft-ot.
A szociális célú tűzifa támogatás rendkívüli élethelyzetre
tekintettel, ettől eltérően, méltányosságból is
megállapítható.
Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható. A tűzifa
lakáshoz szállításáról az Önkormányzat gondoskodik.
Az Önkormányzat a szociális tűzifa támogatásban
részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem kér.
A tűzifa támogatási kérelmet 2017. november 1.
napjától 2017. november 30. napjáig a Péteri
Polgármesteri
Hivatalban
lehet
benyújtani
ügyfélfogadási időben az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon,
melyet
elérnek
a www.peteri.hu oldalon, illetve átvehetnek a
Polgármesteri Hivatalban is.
Bízunk benne, hogy a fa megvásárlása is gyorsan
megtörténhet majd, s így a tavalyihoz hasonlóan az
igények elbírálását követően hamar eljuttathatjuk a
rászorulók részére a támogatott fűtőanyagot.

Péteri vállalkozók figyelem!
Tisztelt Vállalkozók!
Felhívjuk azon vállalkozási tevékenységet végző lakosaink, vállalkozásaink figyelmét, akik az iparűzési adó
bejelentkezési kötelezettségüket elmulasztották megtenni, hogy 2017. november 15-ig lehetőségük van a
bejelentkezésüket mulasztási bírság kiszabása nélkül pótolni.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény értelmében adóköteles az
önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység. A törvény szerint vállalkozónak
számít és az iparűzési adó tekintetében adóbevallás benyújtására és
adófizetésre kötelezett az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági
őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó
bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja, a jogi személy,
ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, illetve
az egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy
végelszámolás alatt áll.
Tájékoztatjuk az érintett vállalkozókat, hogy a központi nyilvántartás egyeztetése az önkormányzat nyilvántartásaival
jelenleg is zajlik.
A helyi iparűzési adó bejelentkezés nyomtatvány letölthető a http://www.peteri.hu/hirek/nyomtatvanyok oldalról,
vagy ügyfélfogadási időben kérhető a polgármesteri hivatalban.
Losonci László
jegyző

Felsőoktatásban tanulók részére kiírásra került a Bursa Hungarica 2018. évi fordulója!
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az
ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei
önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi
költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.
Péteri Község Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati rendszerhez. A tavalyi évhez
hasonlóan mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot kiírta az Önkormányzat.
A pályázatok rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.
További információ és a pályázati portál elektronikus
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica11/
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Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hírei
A Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 153 fő általános iskolai tanulóval és 94 művészeti
tagozaton ellátottal a 2017/18-as tanévet megnyitotta. A település önkormányzata jóvoltából a régi épület nyílászáróit
a nyár folyamán kicserélték, új külső szigetelést kapott színezéssel, az új épület tetejére pedig felkerültek a napelemek.
Rendkívüli költségként a csatornarendszert is fel kellett újítani, önkormányzati és tankerületi összefogással ez is
megvalósult. Elkészültünk, megszépültünk, köszönet érte!
Belső változásként a távozó Bökönyi Andrea helyett Fehér Nóra vette át a furulyások oktatását, visszatért hozzánk
Fülesi István (Steve) tanár úr, így az angol szakos hiány megszűnt, ismét csoportbontásban oktathatunk. Sándor Editet
üdvözöltük a 2. osztályosok napköziseként, Takács Péter érkezett hozzánk főállású testnevelőnek, és a JAG
informatika tanára, Hajdú Ákos gondoskodik a továbbiakban gyermekeink számítástechnikai ismereteinek
gyarapításáról. Vargáné Sárady Adrienn pedig a Művészeti iskola munkáját segíti az idei tanévtől. Lassan teljessé válik
az iskola szakmai gárdája, a gitár oktatás pár órája ellátatlan jelenleg, és egy félállású fejlesztőpedagógus hiányzik, nagy
szükség lenne rá.
Munkánkat megkezdtük, a mindennapi tanításon túl a Te szedd! mozgalom keretei között kivettük részünket a
szeméttelenítési feladatokból, Péterit bejárva összegyűjtöttük, amit lehet. Nem találtunk sokat, csak keveset. Az
Európa
együtt
mozog
2017
program
elemeként
iskolai
futást
rendeztünk
a
község
sportpályáján - köszönjük a lehetőséget, és Budapestre, a Sportválasztó rendezvényre is felvittük nebulóinkat. Az idei
papír- és vasgyűjtés termését, a púpozottan rakott konténert nemrégiben szállították el. Köszönjük a szülők és a
községi lakosok segítő közreműködését!
Barna-Pőtz Matild Mária
igazgató

25 éves a Péteri Gyermekekért Alapítvány
Ez alkalomból október hónapban pályázatot hirdet a Pittner Dénes Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alsó és felső tagozatának molinó és logó
tervezésére.
A pályázat célja, hogy az alapítvány új külsőt kapjon. A pályamunkákat
(osztályonként) díjazzuk.
A Péteri Aprók Háza Óvoda részére: "Milyen játék legyen a Péteri
Gyermekekért Alapítvány kuckójában?" címmel kerül kiírásra a pályázat.
Minden csoport jutalma egy-egy játék, azonos értékben.
További részletek: www.peterigyermekek/facebook

Péteri Evangélikus Egyházközség hírei
2017. ősz programterv:
október 21. és 28 szombat délelőtt Temetőtakarítás
október 29. zenés Istentisztelet Reformáció 500. évfordulója
november 1. Temető, Megemlékezés és Istentisztelet, 15 órától
december 3. Advent első vasárnapja 10 órától a Templomban
Szenteste december 24. vasárnap 17 órától a Templomban
Óév december 31. vasárnap 17 órától utána Közös szilveszter
Újév 10 órától a Templomban
keddenként 15:30 Óvodai hittan,
szerdánként 16 órától Konfirmációi előkészítő és
18 órától Biblia és beszélgetőkör
csütörtökönként 15 órától Művelődési Ház –Varrókör és a hó első csütörtökje varró tanfolyam Pásztor Piroska
foltvarró mesterrel
két hetente vasárnaponként 9 órától- Énekkari Próba ünnepekre készülve - hagyományos énekek hangszer kísérettel
Családi látogatás keddenként, házi úrvacsora egyeztetés alapján.
több információ: Péteri Erős Vár facebook oldalon
Erős vár a mi Istenünk!
Óvári Péter lelkész

Rendszeres mesedélutánok a Művelődési Házban - Péteri Családháló.pont
A Péteri Családháló.pont mesedélutánokat szervez minden csütörtökön 16-17 óra
között a megújult könyvtárban.
Várjuk sok szeretettel a gyermekeket és szüleiket.
Várjuk továbbá a mesélni szerető felnőtteket és fiatalokat is. Kérjük időpont
egyeztetés végett keressenek minket a www.facebook.hu/petericsaladhalo oldalon.

Újra Baba-Mama Klub a Művelődési Házban
Kedves Anyukák!
A több éves hagyományokat újraélesztve kitárja előttünk kapuit a Péteri
Művelődési Ház!
Várunk Titeket és Gyermekeiteket minden csütörtökön 10.00-tól egy fecsegő,
tipegő délelőttre!
További információt a találkozókról a
https://www.facebook.com/babamamaklub.peteri oldalon találsz.

Barátságos falfestés a védőnői váróban
A megújult orvosi rendelő és védőnői szolgálat várótermeinek alapterülete az átalakítás során jelentősen megnőtt. A
védőnői szolgálat várótermének falára az átadás előtt a Péteri Gyermekekért Alapítvány kreatív és ügyes anyukái vidám
festést készítettek a Bogyó és Babóca mesének jeleneteiből. A gyermekek és szüleik nevében tisztelettel köszönjük
Baláti Éva, Lipták Anna, Molnárné Horák Bernadett és Szabó Andrea munkáját. Bízunk benne, hogy Bogyó és
Babóca kalandjai folytatódnak tovább az Alapítvány segítségével!

Péteri Községi Sportkör
GYERTEK FOCIZNI!
A Péteri Községi Sportkör várja 5 - 13 éves gyermekek jelentkezését labdarúgás szakosztályába.
Az edzések hetente két alkalommal a Péteri sportpályán, illetve a Pittner Dénes Általános Iskola tornatermében
kerülnek lebonyolításra. A Bozsik-program keretein belüli bajnokságon, tornákon való folyamatos részvételi lehetőség
biztosított. Az edzések és mérkőzések DÍJMENTESEK!
A gyermekek foglalkoztatását szakképzett edzők biztosítják, akiknél lehet informálódni a fentiekben említettekkel
kapcsolatosan:
 Gumolka Róbert 06-20/920-4338 (8 – 11 éves korosztály)
 Zentai Mihály 06-30/859-6471 (5 – 7 éves korosztály)
Egyéb információ:
Facebook: Péteri Községi Sportkör
peteriksk80@gmail.com
Ragadd meg a lehetőséget, hogy részese lehess egy családias hangulatú, összetartó csapatnak!
Ismerd meg a mozgás és a sportolás örömét itt Péteriben!

Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház hírei
Kedves Gyerekek!
Várjuk 7-14 év közötti diákok jelentkezését, hogy együtt próbáljuk ki a Művelődési Házban lévő új konyhát.
Ha elég bátornak érzed magad és tudsz csapatban dolgozni, akkor itt a helyed
közöttünk egy finom sütemény elkészítéséhez.
Az első alkalom 2017. október 27-én /pénteken/ 16 órától kerül
megrendezésre, melyre 6 fő jelentkezését várjuk 2017. október 23-án
hétfőig.
A további jelentkezők sorrendben a következő alkalmakkor kerülnek sorra.
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken
e-mail: muvhaz@peteri.hu

lehet:

tel.:

06-20/290-82-09,

Családi őszi kézműves délután
Töltsünk el együtt egy vidám
délutánt, ahol csak a képzelet
szab határt!
Ha van kedved őszi dekorációt,
vagy akár Halloween napi bohókás
tárgyat készíteni, itt a helyed
közöttünk
2017.10.27. pénteken 16 órától
a Péteri Művelődési Házban.
Sok szeretettel várunk minden
kicsit és nagyot!
részvétel díjtalan!
A Művelődési Ház A
önkormányzati
rendezvényein a részvétel ingyenes.

Ismertető a Péteri tó fejlesztéséről
A Péteri tó új tulajdonosa 2017. október 19-én csütörtökön 17 órakor ismerteti a
Művelődési házban, hogy milyen fejlesztést tervez a tó környezetében.
Amennyiben Önt is érdekli a tó közvetlen környezetének megújulása, vegyen részt
a lakossági fórumon!
Szervező: Péteri Község Önkormányzata

Péteri Borbarát Kör Egyesület
Vége felé jár a szüret, a Zemicskák és Óhegy leve már a pincékben erjed.
Elmondhatjuk, hogy a kissé szeszélyes ez évi időjárás ellenére, egy két érzékeny fajta kivételével idén jó minőségű
mustot nyertünk ki a bogyókból, és a termés mennyiségét itt – ott még korlátozni is kellett. Ezután már a
borászkodással foglalkozókon múlik, hogy mi kerül majd a pincékből az asztalra.
Egyesületünk tíz éves fennállása óta a falunkban jelentős borminőség javulás valósult meg. Ebben nagy szerepe volt
annak, hogy a tagság megosztotta egymással tapasztalatát és zömében megtanulta, és alkalmazza is azokat a
technológiai fejlesztéseket, amelyek az elmúlt évtizedekben a nagy borászatok kísérleteztek ki.
Az új technológiák alkalmazása azonban nem jelentheti azt, hogy szakítsunk hagyományainkkal. A vörösbor
készítésben továbbra is nagy szerepe van az ászok, és a bariq hordós technológiáknak, viszont itt is jelentős szerepe
van a tisztaságnak és az irányított erjedési folyamatnak. Ezek betartásával kiváló minőségű borokat tudunk előállítani,
amit tükröz a különböző hazai borversenyeken elért sok szép eredmény. (Vannak, akik a más, jobb terroirrel
rendelkező termőhelyen készített nagy borokkal hasonlítják össze a mienket, nekik nyilván nem tudunk jó bort
csinálni. Nekünk a saját termőhelyünk adottságait kell kihasználnunk és az itt termelt szőlőből kell jó ivású, tiszta
borokat csinálnunk).
Természetesen, ha hagyományokról beszélünk, akkor meg kell említenem, hogy az elmúlt napokban volt a Szüreti
felvonulás, ami a borászat egyik legfontosabb hagyományőrző rendezvénye országszerte. Az elmúlt években ez a
rendezvény kissé ellaposodott, ezért létjogosultsága is megkérdőjeleződött. Természetesen a péteri civil szerezetek
egyike sem akarta, hogy ez megtörténjen ezért a Hagyományőrző Egyesület által hagyományteremtő szándékkal
szervezett Görhöny fesztiválhoz kapcsolódóan megrendezésre került a szüreti felvonulás. Ebben a formában már újra
a régebbi hangulatú jó rendezvényként tért vissza a naptárba a szüreti felvonulás, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt
jól érezhették magukat.
Köszönjük a rendezvényen résztvevő csapatoknak, hogy pénzt és energiát nem sajnálva erősítették ezt a programot!
Itt hívom fel a bort és a táncos szórakozást kedvelők figyelmét a Péteri Borbarát Kör Egyesület hagyományos
Borászbáljára, ami november 4– én lesz a Művelődési Házban, amikor a báli közönség megkóstolhatja és kis
háziverseny keretén belül kiválaszthatja a legjobb újbort egyesületünk tagjainak alkotásai közül.
Fogadópálinka, vacsora, büfé és tombola, valamint meglepetés várja a borász vigadalom résztvevőit, közben az Ötös
fogat zenéjére táncolhat a báli közönség.
Aki jönni akar, időben vásárolja meg a jegyét, mert a táncterem befogadóképessége véges, és csak annyi jegyet
bocsájtunk ki, amennyi ülőhely van!
László Péter
Péteri borbarát Kör elnöke

Köszönetnyilvánítás
Kedves Segítő Polgárok!
Van, amikor az Élet nehéz helyzetek elé állít minket, mikor sötétnek látunk mindent. A mi kis családunkkal pontosan
ez történt nemrégiben. Kiderült, hogy fiunk Tomi szervezetét megtámadta egy agresszív betegség. Ebben a "sötét",
fénytelen helyzetben Ti voltatok, akik fényt, világosságot gyújtottatok számunkra. Tomi keményen küzdött és küzd, mi
pedig igyekszünk támogatni Őt mindenben. Köszönjük, hogy Ti pedig mindannyiunk mellett álltok ebben a harcban!
Köszönjük a sok anyagi és egyéb támogatást, a jó szót, a bátorítást!
Tomi gyógyul, és ebben Nektek oroszlánrészetek van.
KÖSZÖNÜNK MINDENT!
Szeretettel Tomi és teljes családja.

Szelektív hulladékszállítás időpontjai
„sárga” zsákos hulladékgyűjtés

„zöld” zsákos hulladékgyűjtés

OKTÓBER

9 (hétfő); 30 (hétfő)

31 (kedd)

NOVEMBER

13 (hétfő);27 (hétfő)

28 (kedd)

DECEMBER

11(hétfő); 29(péntek)

22 (péntek)

Ismét működik az orvosi rendelőn a bankautomata
Sikeres tárgyalásokat követően a Pátria Takarékszövetkezet ismét beüzemelte az orvosi rendelő
felújítása miatt leszerelt bankautomatát, amely korábbi helyén újra teljes szolgáltatással üzemel a
Petőfi Sándor utca 80. szám alatt.
Öröm, hogy Péteriben is elérhetők a legalapvetőbb ATM-es banki szolgáltatások, kérjük, használják
ki az automata lehetőségeit!

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 a monori Tesco
áruházban végezhet gyűjtést:
TESCO Monor Hipermarket
2200 Monor, 4-es Főút
A gyűjtés időpontja: 2017. november 24.-25.-26. (péntek – szombat – vasárnap)
november 24. péntek
15.00 – 20.00
november 25. szombat
08.00 – 13.30 és 13.30 – 18.00
november 26. vasárnap
08.00 – 13.30 és 13.30 – 18.00
A gyűjtés zökkenőmentes kivitelezéséhez egy időben 5-6 emberre van szükség!
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. Az
áruházba való eljutást a település kisbuszával oldjuk meg!
A jelentkezéseket 2017. november 10. 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

Péteri Hagyományőrző Kör
Sikeres volt az I. Görhönyfesztivál Péteriben! Bár a nevezett csapatok száma nem volt magas, mégis az elkészített
görhönyök fajtája, íze rendkívül sokszínű volt, ezért a zsűri nehezen hozta meg döntését! Köszönjük Péteri Község
Önkormányzatának támogatását, s köszönjük a nevezett csapatok és megjelent civil szervezetek együttműködését!
Hagyományőrző Körök Estje Péteriben
2017. november 25-én 16 órai kezdettel rendezzük meg a Művelődési Házban a Hagyományőrző Körök
Estjét. Szeretettel várjuk az érdeklődőket a helyi iskolások, óvodások és más településről érkezett hagyományőrző
csoportok műsorán és az azt követő vigadalomban! A rendezvényen a részvétel ingyenes.
Kellner Sebestyén
elnök

Időseink köszöntése
2017. október 1-jén az Idősek világnapja alkalmából köszöntöttük fel Péteri 65. életévét betöltött lakóit a Művelődési
Házban. Ezúton is elnézést kérünk azoktól a 65. életévüket betöltött lakosainktól, akik adminisztrációs hiba miatt nem
kaptak névre szóló meghívót. Az idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magába
foglalja támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai és
mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra az élettapasztalatra, arra a higgadt
bölcsességre, amivel rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.
Az idősek napi rendezvényen elsőként az óvodások kedveskedtek a jelen lévő dédiknek, nagymamáknak,
nagypapáknak, majd Petőné Vizi Valéria köszöntőjét követően operett műsort hallhattak időseink. Az előadók a
hangjuk mellett táncaikkal és humoros előadásmódjukkal szórakoztatták a közönséget. A műsort vacsorával
egybekötött kellemes beszélgetés zárta.
Péteri lakói, a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében településünk legidősebb lakóit a
rendezvényt követő napon Polgármester asszony és a Hivatal dolgozói személyesen köszöntötték. Péteri legidősebb
női és férfi lakói: Ringeisz Józsefné 94 éves, Kelemen Anna 91 éves és Swott Lászlóné 90 éves. Paput János, Kalina
János és Tari János 1928-ban születtek, ők idén ünneplik a 89. életévüket.
Az idősek napját követően Péteri község díszpolgárait köszöntöttük. Fürt Ferencné, Zsuzsi néni október 6-án, Dr.
Szászik Károly október 9-én ünnepelte születésnapját.
Őszinte szeretettel és tisztelettel kívánjuk, hogy derűsen, jó egészségben, a család nyújtotta örömökkel töltse a pihenés
éveit Péteri minden időskorú lakója!

Köszönet vállalkozóink támogatásáért!
Augusztus 19-én és 20-án két napos esemény keretében ünnepelhettük meg államalapításunkat és Péteri
újratelepítésének 275. évfordulóját. Az első napon a Szlovák Falunap keretében a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében vehettünk részt hagyományőrző színes programokon, vendégeink voltak a testvértelepülésünkről
érkezett barátaink.
Augusztus 20-án a felújított Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény átadásával egyidejűleg érdekes és vidám
műsorokon vehettek részt kicsit és nagyok egyaránt. Az estét tűzzsonglőrök műsora, majd a hagyományoknak
megfelelően a színvonalas tűzijáték zárta.
Nagyon sikeres és szórakoztató két napot tudhatunk magunk mögött, öröm volt látni, hogy Péteri apraja-nagyja együtt
örül, szórakozik, beszélget, közösen tölti el napját és estéjét a Kastélykertben!
Az augusztus 20-i rendezvény és tűzijáték ismét széles civil és vállalkozói összefogással valósult meg, melyet
köszönünk az alábbi támogatóknak:
Góczi Péter
Holló Tibor
Hrutka Gábor - ÉP-GÉP 2002 Kft.
Lengyel Zoltán - Pilisi Sütő Kft.
Molnár Béla - Föl’d Pörgető Kft.
Molnár Miklós - M-Road Kft.
Paracelsus Bt.
Salánki Sándor - Szabó Bt.
Szmutkó László – FA-TER Fa Nagyker.
Szőcs Zoltán - Relaz Kft.
Váczi Dávid

Az írásbeli magánvégrendelet
Aki halála esetére végrendeletet készít vagy készíttet (örökhagyó) vagyonáról vagy annak egy részéről végintézkedéssel
szabadon rendelkezhet, melyet csak személyesen tehet meg. Megkülönböztetünk közvégrendeletet, írásbeli
magánvégrendeletet, és szóbeli végrendelkezést. Az írásbeli magánvégrendeletet a végrendelkező akár maga írhatja,
akár mással írathatja. A gépírás akkor sem számít saját írásnak, ha magától a végrendelkezőtől származik. Az írásbeli
magánvégrendelet alaki szempontból érvényes, ha készítésének ideje az okiratból kitűnik, továbbá ha a végrendelkező
azt
a) saját kezűleg írt végrendelet esetén elejétől végéig maga írja és aláírja;
b) más által írt végrendelet esetén két tanú együttes jelenlétében aláírja, vagy ha azt már aláírta, az aláírást két tanú
előtt, azok együttes jelenlétében a magáénak ismeri el, és a végrendeletet mindkét esetben a tanúk is - e minőségük
feltüntetésével - aláírják; vagy
c) a saját kezűleg írt vagy más által írt végrendeletet aláírja, és akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzőnél végrendeletként feltüntetve - személyesen letétbe helyezi.
A több különálló lapból álló és saját kezűleg írt írásbeli magánvégrendelet akkor érvényes, ha minden lapját folyamatos
sorszámozással látták el, ha az ilyen végrendeletet más írja meg, további érvényességi feltétel, hogy minden lapját a
végrendelkező és mindkét tanú is aláírja.
Írásbeli magánvégrendelet tanúja nem lehet olyan személy, aki
a) a végrendelkező személyazonosságának tanúsítására nem képes;
b) kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú vagy cselekvőképességében részlegesen úgy korlátozott, hogy az kizárja
tanúkénti közreműködését;
c) írástudatlan.
Ilyen típusú végrendeletnek nem érvényességi feltétele, hogy a tanúk a végrendelet tartalmát ismerjék.
Rendkívül fontos tudni, hogy az írásbeli magánvégrendelet tanúja, a végrendelkezésnél közreműködő személy
(végrendelet megfogalmazója, szerkesztője, leírója és minden olyan személy, akinek tevékenysége a végrendelet
tartalmának érdemi befolyásolására nyújt lehetőséget) vagy ezek hozzátartozója javára szóló juttatás érvénytelen,
kivéve, ha a végrendeletnek ezt a részét az örökhagyó saját kezűleg írta és aláírta, továbbá a tanú vagy a hozzátartozója
részére szóló juttatás akkor sem érvénytelen, ha a végrendelet megalkotásában az érintett tanún kívül még két tanú vett
részt.
Mivel az érvényes végrendeletre nagyon szigorú szabályok vonatkoznak, nagyon javaslom, hogy az esetleges
érvénytelenség elkerülése érdekében az örökhagyó inkább közjegyzőhöz vagy ügyvédhez forduljon, ha végrendelkezni
szeretne.
Dr. Niklai Zoltán
ügyvéd

Díjmentes jogi tanácsadás
Dr. Niklai Zoltán ügyvéd minden hétfői munkanapon 17-18 óra között INGYENES jogi tanácsadást tart a
Polgármesteri Hivatalban! Amennyiben bármilyen jogi kérdése van, ügyvéd úr áll az Ön rendelkezésére is! A
tanácsadáshoz előzetes bejelentkezés szükséges hétfőn 10 óráig a Polgármesteri Hivatal telefonszámán: 29/314-070.

Utánajártunk a nyári bűznek
Sajnos ezen a nyáron is számos alkalommal tapasztaltuk, hogy elviselhetetlen bűz terjengett Péteriben.
Tekintettel arra, hogy a településsel határos mezőgazdasági területekre kiszórásra kerül kezelt szennyvíziszap, illetve
hígtrágya is, kértük a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és
Talajvédelmi Főosztályát, mint illetékes hatóságot, hogy járjon utána annak, hogy a szennyvíziszap, illetve a hígtrágya
mezőgazdasági földekre való szétterítése megfelelt-e a vonatkozó rendelkezéseknek és szakmai előírásoknak.
Az illetékes hatóság a vizsgálata során szabálytalanságot, illetve engedélyektől eltérő felhasználást nem állapított meg
(válaszlevél a Polgármesteri Hivatalban elolvasható ügyfélfogadási időben).
Álláspontunk szerint a nyáron (és már a korábbi években is) tapasztalható bűzt nem vagyunk kötelesek eltűrni, ezért
további hatósági eljárásokat fogunk kezdeményezni a szaghatás mérsékléséért, eltűnéséért.

