Péteri Hírlevél
Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja
2017. december
Tisztelt Péteri Lakosok!
December idusán ünneplőbe öltözik településünk, feldíszítjük otthonainkat, tervezzük a családi, baráti karácsonyi
összejöveteleket, s év vége közeledtével számot vetünk az idei év eseményeiről.
Péteri község 2017. éve mindannyiunk számára vegyes érzelmekkel teli, különleges volt, hiszen számottevő
fejlesztésnek lehettünk kedvezményezettjei. Örömmel vettük idén birtokba településünk 7 felújított útját, az
energetikai fejlesztés során megszépült iskolát, óvodát, orvosi rendelőt és a művelődési házat. A megújult könyvtár
és helytörténeti gyűjtemény, illetve mindkét újjáépített játszóterünk ismét gyermekzsivajtól hangos, a polgármesteri
hivatal dolgozói új informatikai eszközökön végzik tevékenységeiket. Az orvosi rendelő belső átalakítása és
bővítése szintén öröm volt mindannyiunk számára, azonban szeptember elején mély megrendüléssel fogadtuk a
hírt, hogy Dr. Berényi Zoltán háziorvosunk hosszú, méltósággal viselt betegsége után elhunyt. Sajnos az orvosi
rendelő külső-belső megújulását doktor úr már nem láthatta, de hisszük, hogy mindaz, amit közösen
megálmodtunk vele, méltó lesz Péterihez a következő évtizedekben is.
Már most látjuk, hogy a jövő évünk is dolgos lesz, sok munkára, türelemre, együttműködésre lesz
mindannyiunknak szüksége. Ám előtte álljunk meg egy kicsit, szeretteink, barátaink körében ünnepeljük
meghitten, békében, szeretetben a karácsonyt, várjuk közösen az újesztendőt.
Péteri község Képviselő-testülete és a Polgármesteri Hivatal munkatársai nevében kívánom, hogy az
ünnepek alatti figyelem és szeretet ne csak néhány napig éljen szívünkben, hanem legyen életünk,
közösségeink életének mindennapjaiban jelen a jövőben is. Merítsünk erőt az ünnep szentségéből, s
vigyük tovább érzéseinket a jövő évre! Kívánjuk, hogy a 2018-as esztendőben is az összefogás, az
együttgondolkodás jellemezze majd közösségünket, melyhez lakóinknak, partnereinknek és
munkatársainknak békét, szeretetet és egészséget kívánunk!
Petőné Vizi Valéria
polgármester

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját adventváró rendezvényünkre, amelyet

2017. december 17-én 16.00 órától új helyszínen, a Péteri Kastélykertben tartunk meg!
A szeretet ünnepére hangoló műsorral, forralt borral, halászlével, kirakodó vásárral,
jó hangulat biztosításával várjuk Önöket!
Meglepetésként a Haleszi kert lelkes csapata ajándékkal is készül, amelyet ingyenes tombola húzás
keretében nyerhet meg a szerencsés gyermek!
Hozza el jó állapotban lévő kinőtt, nem használt ruháit, melyet a Művelődési Házban gyűjtünk össze és
karácsony előtt adjuk át a település rászoruló gyermekeinek, felnőtteinek!

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!

Tisztelt Péteri Polgárok!
Közeledik az év vége, ilyenkor mindannyian megállunk kicsit és átgondoljuk, mit
hozott számunkra az elmúlt esztendő. Meggyőződésem, hogy községük sikeresen
búcsúzhat az óévtől, a település működése és fejlesztése idén is biztosított volt.
Mint a térség országgyűlési képviselője, bízom abban, hogy a következő években is
folytatni tudjuk a közösen megkezdett munkát.
Wass Albert ma is időszerű soraival kívánok a település minden lakójának áldott,
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és békés, eredményekben gazdag új évet.

„Nem elég, ha csak ráköszönünk egymásra a megszokott szavakkal: „Adjon Isten boldog újesztendőt!” Mert Isten
szándéka üres szavakból nem változik javunkra. Ha valóban „boldog újesztendőt” várunk, akkor teljesítenünk kell előbb
az isteni parancsot: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat, s szeresd nemzetedet önmagadnál is jobban!”
Adjon az Úristen erőt, egészséget minden derék magyarnak, és a magyar szívekben egymás iránt való hűséges szeretetet!”
Pogácsás Tibor
országgyűlési képviselő – Fidesz
Belügyminisztérium, önkormányzati államtitkár

Sikerült! Támogatást kapott Péteri az Ady Endre utca és a Madách utca helyreállítására!
A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásának köszönhetően november közepén új aszfaltréteggel lett ellátva
Péteri három utcája (Zöldfa utca, Árpád utca, Mátyás utca). Miközben ezen utak fejlesztésének előkészítése zajlott,
az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a Belügyminisztériumhoz a május 23-i rendkívüli időjárás során
sérült két út (Ady Endre utca és Madách utca) és az óvoda jelentősen károsodott szélfogójának helyreállítására,
illetve a védekezések költségeinek támogatására. A Vis maior kérelmeket az ellenőrző hatóságok a helyszíni szemle
során jogosnak találták, így a szakértői dokumentáció elkészítését és benyújtását követően Péteri Község
Önkormányzata számára az öt kérelemre összesen 67 millió Ft támogatást ítéltek meg a Belügyminisztérium Vis
maior keretéből.
A támogatásnak köszönhetően önerő biztosítása mellett településünknek
lehetősége van mart aszfaltos réteggel helyreállítani a Madách utca felületét
és az út mellett húzódó vízelvezető árkot, illetve aszfaltréteggel ellátni az
Ady Endre utca útfelületét. A beruházásra közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően 2018 nyarán kerül sor. Sajnos mi is nap, mint nap
tapasztaljuk, hogy az Ady Endre utca reggel és délután jelentős terhelésnek
van kitéve, s hiába javítottuk nyáron, már ismét rendkívül balesetveszélyes
a sok kátyútól. A Településüzemeltetés munkatársai most az enyhébb
időben ismét kijavítják hideg aszfalttal az úthibákat annak érdekében, hogy
a szakszerű aszfaltos helyreállításig biztonságossá váljon a közlekedés.
A májusi esőben az óvoda szélfogójának tetőszerkezete megrongálódott, a falak teljesen átáztak, a padlóburkolat
jelentősen sérült. A nyári óvodaszünet ideje alatt a helyreállítást megszervezte az önkormányzat, így szeptemberre
ismét biztonságossá vált a ki- és bejárás az óvoda épületébe.

Szociális célú tűzifa támogatás
A Belügyminisztérium 1.600.200,- Ft értékű tűzifa
támogatásban
részesítette
Péteri
Község
Önkormányzatának szociális célú tűzifa beszerzésére
irányuló pályázatát! A támogatás 90 m3
keménylombos tűzifa beszerzésére irányult, melyhez
településünknek 114.300,- Ft önerőt, illetve a
215.900,- Ft szállítási költséget és a házhozszállítás
üzemanyag díját kell biztosítania.

A Humánpolitikai Bizottság a szociális célú tűzifa
támogatás
jogosultsági
feltételeiről
szóló
önkormányzati rendelet alapján a beérkezett 61
kérelemből egy kérelmet nem támogatott, így 60
péteri
család
számára
juttatják
el
a
Településüzemeltetés munkatársai még karácsony
előtt a megítélt tűzifa támogatást.
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Önkormányzati és rendőrkapitányi elismerésben részesült Alapi László körzeti megbízott
A Monori Rendőrkapitányság 2017. év végi ünnepélyes állománygyűlésén a Monori
Rendőrkapitányság nevében Zahorecz Sándor r. alezredes, rendőrkapitány, Péteri
Község Önkormányzatának nevében Petőné Vizi Valéria polgármester elismerő
oklevelet adott át Alapi László c. r. törzszászlós körzeti megbízott részére.
Körzeti megbízott úr egész évben kimagasló szakmai munkájával segítette Péteri
lakosságát, s jelentősen hozzájárult településünk megfelelő közbiztonságához.
Ezúton is köszönjük a Monori Rendőrkapitányság, a Gyömrői Rendőrörs és Alapi
László körzeti megbízott 2017. évi munkáját!

Élelmiszerbank adománygyűjtés
November 24-25-26-án, pénteken, szombaton és vasárnap csatlakozott
településünk a Magyar Élelmiszerbank Egyesület karácsonyi
adománygyűjtéséhez. Péteri önkénteseinek Monoron volt lehetőségük
a rászorulók részére élelmiszer támogatást gyűjteni.
A gyűjtés során 660 kg (!) tartós élelmiszerrel támogatták a vásárlók
településünk rászoruló családjait, melyeket már átvehettek nehezen élő
lakosaink.
Köszönjük munkatársainknak és azon péteri önkénteseknek, akik részt
vesznek az akcióban! Bízunk benne, hogy jövőre még több péteri lakos
fog csatlakozni a Magyar Élelmiszerbank kezdeményezéséhez!
A gyűjtésben és a szállításban, pakolásban résztvevő munkatársaink és önkénteseink:
Csucs Gergő,
Danyi Alexandra,
Danyi Dezsőné,
Danyi Richárd,
Fógel Mária,
Frisch Zsófia,
Huszák Andrásné,

Kun Lászlóné,
Mandula Árpádné,
Marek Mónika,
Méry Zoltánné,
Nagy Andrea,
Nagyné Vincze Ágnes,
Sipos Éva,

Pető Ádám,
Pető Ákos,
Petőné Vizi Valéria,
Szenyán Gabriella,
Szenyán Sándorné,
Varga Kinga Zsuzsanna,
Varga Noémi Kitti,
Zsuppán Regina.

Karácsonyi ruhagyűjtési akció!
Év elején Péteri Község Önkormányzata is csatlakozott a
Szabadfogas akcióhoz, s helyi lakosok támogatásával sok száz
kabátot tudtunk helyi rászorultaknak eljuttatni.
A tél beköszöntével többen jelezték, hogy szeretnék a nehezebben
élő családokat támogatni, ezért velük közösen fordulunk
településünk lakóihoz: amennyiben van kinőtt, megunt, nem
használt, de jó állapotban lévő, tiszta és hordható ruhadarabja,
akkor 2017. december 14-15-én 13-17 óra között, illetve a
Mindenki Karácsonya rendezvényünkön 16 órától adja le a
Művelődési Házban munkatársainknak.
Az összegyűjtött ruhákat karácsony előtt juttatjuk el a rászorulóknak.
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Az Aprók Háza Óvoda hírei
December 6-án látogatott el óvodánkba a Mikulás, akit a gyermekek már nagyon vártak. Versekkel, énekekkel
készültek erre a napra. Ezúton is köszönjük Vizi Bélának, aki örömmel elvállalta ezt a kedves feladatot. Köszönjük
a zeneiskolás gyermekek Mikulás és Karácsonyi előadását, mellyel élményt szereztek gyermekeinknek. Köszönjük
az Óvodai Szülői Szervezet aktív közreműködését a Mikulás csomagok összeállításában, és a Családi nap
szervezésében.
"Karácsony ünnepén az a kívánságom
Legyen boldog mindenki ezen a világon.
Itt is, ott is, mindenütt, legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik az emberek szívébe."
(Pálfalvi Nándor: Karácsony)
Az Aprók Háza Óvoda dolgozói nevében szeretettel kívánok áldott, boldog Karácsonyt és egészségben,
sikerekben gazdag, boldog új esztendőt.
Bakos Tünde
óvodavezető

Péteri Gyermekért Alapítvány hírei
Köszönjük a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokat és a rendezvényeken
kapott támogatásokat!
Ezúton is kívánunk mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Esztendőt!

Péteri Családháló hírei
Köszönjük minden civil szervezet és az Önkormányzat támogatását, az
önkéntesek munkáját, hozzájárulását a rendezvényeinkhez. Reményeink szerint
jövőre is sok színes programmal várunk minden péteri kicsit és nagyot! Boldog
Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben Gazdag Új Esztendőt kívánunk
mindenkinek!

Péteri Evangélikus Egyházközség hírei
Ünnepi Istentiszteletek
Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek!
Szeretettel
hívunk
mindenkit
a
karácsonyi
istentiszteletekre!
December 24. 1600 Vasárnap Szenteste Templom
December 25. 1000 Hétfő Karácsony 1. nap Templom
Úrvacsora
December 26. 1000 Kedd Karácsony 2. nap Templom
December 31. 1600 Vasárnap Óév este Gyülekezeti terem
Január 1. 1000 Hétfő Újév Templom Úrvacsora
Január 7. 1000 Vasárnap Vízkereszt Gyülekezeti terem
Úrvacsora
Bízd Újra Életed Krisztusra!
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Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hírei
Eseménydús időszakot zárunk, s eseménydús évet is. A nyári
nagyszabású felújítási munkálatokat belül folytattuk. A tornaterem
évek óta elhanyagolt speciális fűtőelemeinek, az úgynevezett
sötétsugárzóknak javítása, karbantartása megtörtént, a régi épület
kazánjainak égőcseréje folyamatban van. Ezúton is köszönjük a
munkálatok elvégzéséhez biztosított anyagi támogatást a fenntartóműködtető Monori Tankerületi Központnak, Petőné Vizi Valéria
Polgármester
Asszonynak
és
az
Önkormányzat
Településüzemeltetési dolgozóinak munkáját, segítségüket s a monori
gimnáziumnak a speciális állvány biztosítását. Hosszú idő után
sikerült letakarítani az eddig elérhetetlen magasságban lévő tornatermi nagyfüggönyt is.
Szomorúan tapasztaltuk, hogy a késő őszi vihar minket sem kímélt, a frissen készült bádogozást feltépte, a
kúpcserepeket felszaggatta, így ismét várjuk a kivitelezőt, hogy a helyreállítást elvégezze. Rövidesen nyoma sem
lesz a sérüléseknek.
Az elmúlt hónapban, miután már többször jeleztük a fenntartó felé, hogy informatikai felszereltségünk kőkorszaki,
első körben 10 komplett gépet, mikulásra pedig további húszat kaptunk. Valamint két laptopot, 4 projektort
központilag, további egyet pedig a tankerület jóvoltából. A régi projektorokhoz új izzók érkeztek, így várhatóan
januárra megújult eszközparkkal áll majd a gyermekek rendelkezésére számítástechnika szaktantermünk, az iskola
majd minden tanterme projektoros, számítógéppel ellátott lesz, így a korszerűbb oktatástechnológiai eljárások
immár alkalmazhatóbbá válnak. Nem okoz majd gondot a helyileg távol lévő magántanulóink skype-on történő
oktatása sem. A tornaterem új kosárpalánkjai mellé új svédszekrény is érkezik, tucatnyi kosárlabdával.
Megrendeltük a biológiai órákhoz szükséges speciális elektromikroszkópot, metszetkészleteket, a zenészek két jó
minőségű kottaállványt kaptak, elindult a technika-háztartástan terem felszerelése is. A képzőművészeti tagozat
hamarosan a linometszéssel is foglakozhat, eszköz immár van hozzá, a néptáncosok pedig új szoknyákkal
gazdagodnak majd, az anyagot megvettük, jelmez- és viselettárosunk készíti el azokat. Alakulunk, haladunk,
épülünk, szépülünk.
Az óvodával összefogva november 10-én megtartottuk első Márton-napi mécseses felvonulásunkat. Reméljük,
hogy szerzett tapasztalatainkkal gazdagodva hagyományt teremthetünk e kedves programmal.
November a továbbképzések hónapja volt nálunk, két alkalommal a pedagógusok gazdagíthatták módszer- és
eszköztárukat, egy pénteki késő délutánon pedig a szülőknek igyekeztünk segítséget adni az Oktatási Hivatalból
érkező szaktanácsadó révén gyermekeik otthoni munkájának segítéséhez.
Támogatva a gyerekek iskolai környezetének javítását célzó kutatásokat, az Országos Közegészségügyi Intézet
munkáját segítettük. Az ország 10 általános iskolája közül megtisztelő módon mi vagyunk az egyik, amelyik
adatokat szolgáltat az InAir elnevezésű nemzetközi projektben való részvételhez. Ezúton is köszönjük az érintett
szülők és diákok segítőkész közreműködését.
Hamarosan megtartjuk karácsonyi börzénket, ahol apró-cseprő meglepetésekkel mutatkozunk be. A rendezvényre
2017. december 15-én 15 órától szeretettel várjuk az érdeklődőket a község művelődési házába.
Az évet mi december 22-én zárjuk és megkezdődhet a várva várt téli szünet.
Hálásan és tisztelettel köszönve a 2017-es évben minket segítő, jó szándékú emberek, tisztségviselők, szervezetek
áldozatos munkáját, az intézmény dolgozói és diákjai nevében áldott, békés, boldog karácsonyt kívánok
mindenkinek!
Barna-Pőcz Matild Mária
intézményvezető
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Péteri Polgárőr Egyesület hírei
Tisztelt Péteri Lakosok!
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Önöknek az egész éves bizalomért, támogatásért, nemcsak a
bűnmegelőzési munkánkban, hanem egyéb nemes célok elérésében, egyben a 2017-es esztendőben nyújtott
komoly anyagi segítségükért. Külön köszönet illeti meg azokat az embertársainkat, akik támogatták egy beteg
kisfiú családját a bajban, akinek szülei is önkéntes polgárőri tevékenységet végeznek a településünkért.
A napi szolgálat az év kb. 350 napján alkalmanként négy órában rengeteg üzemanyag és egyéb járulékos költséget
eredményez. A hagyományos állami illetve önkormányzati rendezvények biztosítása mellett, az idén is segítettük a
Tour de Gyömrő kerékpáros körverseny biztosítását, és természetesen biztosítjuk más helyi civil szervezetek
rendezvényeit is.
Mindez éves szinten 17.000 járőrözött km-t jelent községünk útjain. A polgárőrök rengeteg időt, fáradságot
fektettek hosszú évek óta eme tevékenységekbe. Az éjszakában testi épségüket veszélynek kitéve több ezer órát
töltenek évente járőrszolgálatokkal. A szolgálatok során - a rengeteg tapasztalatszerzés mellett - számtalan
autófeltörést, lopást, garázda cselekedetet és egyéb bűncselekményt hiúsítottak meg puszta jelenlétünkkel. Éppen
ezért célunk a polgárőr mozgalom népszerűsítése, továbbá a taglétszám folyamatos növelésével minél
hatékonyabban fellépni lakókörnyezetünk, a községünk lakóinak életfeltételeire kedvezőtlenül ható jelenségek
távoltartásáért, megszüntetéséért.
A magam és az Egyesület nevében kívánok minden kedves péteri lakosnak, békés, boldog karácsonyi ünnepet és
eredményekben gazdag, nyugodt újévet!
A szolgálatban lévő polgárőrök továbbra is hívhatóak a +36 20/211 07 72-es telefonszámon.
Az egyesület elérhető a www.figyeloszem.hu internetes oldalon.
Varga Zsolt
elnök

Péteri Nyugdíjas Klub hírei

Békés, áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kíván a Péteri Nyugdíjas Klub minden kedves
Péteri lakosnak!
A leendő és a régi nyugdíjasokat nagy szeretettel várja továbbra is az új esztendőben a
vezetőség!
Misányi Istvánné
elnök

Péteri Hagyományőrző Egyesület hírei
Tisztelt péteri lakosok!
Köszönjük, hogy 2017-ben is megtisztelték rendezvényeinket!
Köszönjük támogatóink segítségét, mellyel hozzájárultak programjaink lebonyolításához!
A Péteri Hagyományőrző Egyesület nevében minden kedves péteri lakosnak áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!
Kellner Sebestyén
elnök
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Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Ezúton fordulunk az idősebb generációhoz, hogy aki tud szlovákul és tud olyan szlovák énekeket, verseket,
mondókákat, amiket szívesen megismertetne a helyi lakossággal, fiatalsággal, kérem, jelezzék ezt nekünk. Mindegy,
hogy melyik ünnephez kapcsolódik, vagy milyen más alkalomhoz fűzhető!
Kimegyünk Önhöz és leírjuk a szöveget, megtanuljuk és a következő rendezvényünkön előadjuk.
Természetesen közzétesszük, hogy kitől
gyűjtöttük be az előadott éneket, verset,
mondókát.
Bízunk
benne,
hogy
kérésünk
meghallgatásra talál és sok jelentkező lesz!
Végezetül engedjék meg, hogy meghitt,
szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Újesztendőt kívánjon a Péteri
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testülete Péteri község összes
lakójának!

Péteriben is járt a Mikulás
December 5-én délután a Művelődési Házban sok gyermek várta, hogy Péteribe is
ellátogasson a Mikulás. A bábelőadást és közös éneklést követően kakaóval és kaláccsal
kínáltuk az éhes szájakat. Nagy volt az öröm, amikor megérkezett a nagyszakállú, s
finom édességekkel jutalmazta a gyermekeket.
A Mikulás ezután sem tétlenkedett, és sötétedés után segítőivel ellátogatott Péteri összes
14 év alatti gyermekéhez.
Köszönjük Vizi Bélának, önkénteseinknek, a Képviselő-testület tagjainak, a
polgármesteri hivatal munkatársainak és a művelődési ház dolgozóinak segítségét a
Mikulás ünnep lebonyolításában és a Mikulás csomagok éjszakai kiszállításában!

Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház hírei
Ne maradjon le az év utolsó bulijáról!
Jegyek még korlátozott számban kaphatók!
Búcsúztassuk együtt az óévet egy jó hangulatú bulival a
művelődési házban!
Jegyek vásárlására elővételben a művelődési házban van
lehetőség!
Érdeklődni a 06 20 290 8209-es telefonszámon lehet!
A művelődési ház és a könyvtár munkatársai nevében köszönjük, hogy egész évben részt vettek rendezvényeinken.
Az alábbi sorokkal békés, szeretetteljes, áldott karácsonyt és egészségben, boldogságban gazdag újesztendőt
kívánunk minden péteri lakosnak!
„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. (…) Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el
mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a
régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep
a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.” (Márai Sándor)
Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház és a Könyvtár dolgozói
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3,5 tonnás súlykorlátozás bevezetése
Az idei nyáron jelentősen fejlődött településünk belterületi úthálózata, melyre gazdasági
lehetőségeink miatt várhatóan hosszú évekig ezen utcákban ismét nem lesz lehetőség, illetve a már
jelentősen töredezett útfelületek helyreállítása is magas költséget ró községünkre. A befizetett
gépjárműadók 60%-át az önkormányzat továbbutalja az állam számára. Az elsősorban
személygépjárművekre tervezett utcák károsodása nagymértékben függ az utakat használó tehergépjárművek
forgalmától, ezért a helyreállítások forrásának biztosítására Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról rendeletet alkotott. A 3,5 tonna
korlátozással védett utak: Péteri Község Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében álló belterületi közutak.
A súlykorlátozás 2018. január 1-jén lép hatályba, a rendelet megtekinthető lesz a www.peteri.hu oldalon és a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Különdíjban részesült Péteri a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyben
Bár több szempontból idén az eddigieknél nehezebb feladat volt községünk zöldfelületeinek karbantartása,
virágosítása, mégis a Településüzemeltetés dolgozói mindent megtettek annak érdekében, hogy szép, rendezett
településen tölthessük mindennapjainkat. A közintézmények felújításai, a játszóterek és utak építése természetesen
nehézségeket okoztak környezetszépítő munkánkban, mégis mind a kivitelezők, mind civil szervezeteink, az óvoda
és az iskola, illetve az önkormányzat dolgozói lelkesen és figyelmesen végezték feladataikat.
Az Önkormányzat idén is benevezett a Virágos Magyarország versenybe, s a zsűri döntése alapján a Virágzó
Magyar Kertkultúráért Alapítvány különdíját vehettük át, melynek keretében a további zöldfelületi fejlesztéseinkre
100.000,- Ft támogatást kaptunk. A Magyar Turisztikai Ügynökség szintén oklevéllel fejezte ki településünknek az
elismerését.
Köszönjük Losonci Gyula úr szakmai támogatását és az egész éves virág és cserje felajánlásait, a
Településüzemeltetés dolgozóinak lelkes és odaadó munkáját, a Faluszépítő Egyesület, az óvoda és az iskola
támogatását. A zsűri képviselőivel madártávlatból is megcsodálhattuk Péterit, köszönjük az Óhegy Borház
vendéglátását! Öröm, hogy immár második esztendeje érünk el a település rendezettségével, szépségével jelentős
sikereket. A zsűri külön kiemelte a falu magán ingatlanjainak rendezettségét, mely mindannyiunk dicsősége!

Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület hírei
A Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület november 25-én ismét megrendezte házi versenyét Mendén, a Géza
Fejedelem Általános Iskolában. Mivel egyesületen belüli versenyről van szó, ezért a nevezői létszám mindössze 5060 fő között volt, azonban a nevezések elérték majdnem a háromszorosát. Versenyünkön gyömrői, péteri és
természetesen mendei tanítványok indultak. A versenyzők korosztálya 6 és 18 év közé esett.
A nevezhető kategóriák a következők voltak: formagyakorlat, földharc, ütőfás küzdelem és erőtörés. A
formagyakorlatban ugyanazt a mozgássort kellett bemutatni minden indulónak. A földharc Judo szabályok szerint
történt. Az ütőfás küzdelemben a versenyzők egy-egy méteres szivaccsal bevont fával küzdenek, ami a japán
katana egyik bevezető gyakorlóeszköze. Az erőtörésben pedig a legtöbb deszkalapot eltörő nevező győz. Minden
versenyen van kedvenc és kevésbé kedvenc kategória. Most a favorit egyértelműen a földharc volt, ami a
küzdelmeken is meglátszott. Nagyon kemény és technikailag változatos harcokat láttunk. Nem meglepő, hogy
ezen küzdelmek alapján került kiválasztásra a legharciasabb lányversenyző, Gyömrőről Ádám Vivien személyében,
a legharciasabb fiúversenyző pedig Péteriből Molnár Patrik lett. Volt még egy díjunk, amely a legeredményesebb
versenyzőnek jár, aki a legtöbb és legfényesebb érmeket hozza el. Ezt a díjat ezen a házi versenyen Gyömrőről
Székely Bendegúz vihette haza. A péteri csapatból a következő eredmények születtek:
Formagyakorlatban Németh Zsanett 1. hely; Molnár Nándor 3. hely.
Földharc: Németh Zsanett, Molnár Patrik és Molnár Nándor 2. hely; Szőcs Ábel és Léránt Ákos 3. hely.
Ütőfa: Molnár Nándor 1. hely; Molnár Patrik 2. hely; Németh Zsanett 3. hely.
Törés: Szántó Henrietta 1. hely; Szőcs Ábel 2. hely; Németh Zsanett és Molnár Nándor 3. hely.
Minden versenyen tapasztalok fejlődést és természetesen hibákat is a tanítványaim részéről. Mégis megérdemlik a
dicséretet, mert megtettek mindent a sportszerű győzelemért és kiálltak a pástra küzdeni. Köszönöm minden
szervezőnek és szülőnek a segítséget, hogy támogatták rendezvényünket.
Lozsi Ákos vezető edző
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