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Ismét jelentős hazai forrással fejlődhet településünk
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára,
Péteri országgyűlési képviselője örömmel tájékoztatta Petőné Vizi
Valéria polgármestert arról, hogy Pest megye területfejlesztésének
megvalósításához nyújtott pénzügyi támogatás keretében településünk
csapadékvíz elvezető rendszerének helyreállítására és kialakítására
41.823.308 Ft. összegű pályázati finanszírozásban részesült. Jelen
támogatással együtt az elmúlt két évben több mint 515 millió forint
fejlesztési forrásban részesült községünk!
Polgármester asszony ismertette Államtitkár úrral az elmúlt évek
demográfiai mutatóit és bemutatta az új óvoda építésére vonatkozó
elképzeléseket. Államtitkár úr a beszélgetés során kiemelte az új óvoda építésének fontosságát és egyúttal
biztosította Polgármester asszonyt a település mindenkori támogatásáról.
Elismeréssel szólt Péteri 2017. évi beruházásairól, amelyek amellett, hogy a helyi lakosság mindennapjait tették
komfortosabbá, könnyebbé, olyan energetikai fejlesztéseket is tartalmaztak, amely által jelentős költségeket tud az
Önkormányzat megtakarítani, s Péteri további fejlesztésére fordítani. Pogácsás Tibor elmondta: országgyűlési
képviselőként egyebek mellett célja, hogy minden korosztály számára elérhetőek legyenek a fejlesztési források,
amely Péteriben többek között a játszóterek építése, a védőnői és orvosi rendelő felújítása, az óvoda, az iskola és a
művelődési ház energetikai fejlesztése, az utak helyreállítása során már megvalósult, s ez a fejlődés 2018-tól is
hasonló ütemben folytatódik tovább. Egyúttal hangsúlyozta: „természetesen feladat maradt bőven, de közös
erővel, kitartással minden akadályt legyőzhetünk. Köszönöm Péteri lakóinak a kitartó munkát és a településükbe
vetett hitet, nélkülük mindez nem jöhetett volna létre”.
Köszönjük államtitkár úr támogatását és országgyűlési képviselői munkáját!

Közel 42 millió forint támogatásból fejlesztjük Péteri csapadékvíz elvezető hálózatát
Ahogy azt mindannyian tudjuk, Péteri a Gödöllői dombság nyúlványán fekszik, településünk enyhe, de mégis
számottevő lankára épült, a falu lejjebb elhelyezkedő része már sík, jelentősen belvizes területen fekszik.
Községünket az elmúlt két évben többször tetemes mennyiségű vizet adó zivatar érte, amely jelentős károkat
okozott közterületen és magán ingatlanoknál is egyaránt. Vízügyben jártas szakember segítségét kértük a települési
csapadékvíz elvezetési rendszer felülvizsgálatában és megtervezésében, majd a dokumentumok elkészülte után
szerencsére lehetőségünk nyílt pályázat benyújtására a csapadékvíz elvezető rendszer felújítására és kiépítésére.
A támogatási kérelmünket megalapozottnak találta a döntéshozó, s Péteri csapadékvíz elvezető rendszerének
helyreállítására és kialakítására 41.823.308 Ft fejlesztési forrást ítéltek meg számunkra!
A pályázati kérelemben Péteri domborzati adottságának megfelelően a kisebb eséssel rendelkező utcákban
helyreállítjuk a korábban kialakított szikkasztó árkokat. Az elmúlt években nyitott utcákban kialakítjuk a
csapadékvíz elvezető árkokat. A fejlesztés településünk 16 utcáját érinti, amely által a beruházás megvalósítása
biztosítja a község komplex csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének kialakítását. A teljesen, vagy részben érintett
utcák a következők: Eperfa utca, Arany János utca, Bereki utca, Szent István utca, Tölgyfa utca, Zöldfa utca,
Táncsics Mihály utca, Diófa utca, Vörösmarty utca, Mátyás utca, Árpád utca, Dózsa György utca, Petőfi Sándor
utca, Akácfa utca, Rákóczi utca, Ady Endre utca. E fejlesztéssel egyidejűleg szándékunkban áll a nem közvetlenül
veszélyeztetett utcák vízelvezető rendszereinek felülvizsgálata is, illetve a már hírül adott mart aszfaltos
úthelyreállítással egyidejűleg a Madách utca csapadékvíz árkának a helyreállítása.
A megvalósítás pontos idejéről és a kivitelezés részletes tudnivalóiról a későbbiekben tudunk tájékoztatást nyújtani,
miután megtörtént a támogatási szerződés megkötése és a közbeszerzési eljárás lefolytatása.
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!

2 éve… Polgármesteri beszámoló a Képviselő-testület elmúlt két évi munkájáról
2016. március 6-án, két éve kaptunk Péteri lakosságától felhatalmazást arra, hogy megfogalmazott céljainkat
megvalósítsuk, s a település lehetőségeihez képest fejlesszük községünket. Munkánkat 2017-ben is a közösség iránti
elköteleződés és felelősségtudat jellemezte, s ahogy ígértük, továbbra is hitelesen, emberközeli vezetéssel,
tisztelettel, felelősséggel és őszinteséggel dolgoztunk egy célért: Péteriért, az otthonunkért!
Dolgos és rendkívül eredményes évet zártunk. A 2016 óta előkészített projektjeink közül több támogatásban
részesült, így majd’ egy évvel ezelőtt elkezdődtek a beruházások fizikai megvalósításai. Tavalyi beszámolónkkor
konkrét, de még megvalósítás előtt álló terveinkről, idén már a végrehajtott fejlesztéseinkről tudunk beszámolni.
2016-ban a választási programfüzetünkben 2019-ig tett ígéreteinknek megfelelően kérjük, tekintsék át Önök is az
elmúlt két évünk eredményeit:
Településfejlesztés:
 Hét belterületi utat újítottunk fel (Akácfa u., Arany János u., Árpád u., Bercsényi u., Mátyás u., Tölgyfa u.,
Zöldfa u.), s másik 7 út forrásával már rendelkezünk (Ady Endre u., Eperfa u., Madách u., Mátyás u. ”alsó” fele,
Rákóczi u. és Széchenyi u. a Kossuth Lajos utca és a Vörösmarty utca között valamint a Szent István utca).
 A Bereki utca teljes hosszában befejeztük egy oldalon a gyalogjárda építését, a Sportpályánál és a Parókia mellett
idén folytatjuk tovább a megvalósítást.
 Lakossági járdaprogramot hirdettünk és hirdetünk idén is.
 A belterületi utak felújítása során és a most elnyert pályázati forrásból folytattuk az utcák vízelvezetésének a
helyreállítását és kiépítését.
 Továbbra is kifogástalan az együttműködésünk az Európai Uniós források egy részének kezelését végző
LEADER munkaszervezettel.
 Pályázatot nyújtottunk be a Haleszi-kert ”főútjainak” fejlesztésére, s tervezzük a térfigyelő kamerarendszer
Haleszi-kertbe történő bővítését is.
 Pályázatot nyújtottunk be új óvoda építésére, melynek részleteit a következő oldalakon mutatjuk be.
 Bár Uniós forrással rendelkezünk már az óvoda mögötti parkoló kialakítására, mégis a gyermeklétszám jelentős
emelkedése miatt ezt felül kellett bírálni, hiszen szerencsére Péteribe olyan sok kisgyermek születik, hogy már
mindenképpen új, négy csoportos óvoda építésére van szükség. Ennek megvalósítására benyújtott pályázatunk
pozitív döntése esetén a következő másfél évben lesz lehetőségünk.
 Elkezdtük a megvalósítását a vasútállomáson a P+R parkoló kiépítésének. Az elmúlt egy évben megfeszített
tempóban foglalkoztunk a háttérmunkákkal (telekvásárlás, telekátminősítés, üllői HÉSZ módosíttatása,
tervezések, szakhatóságokkal, köztük MÁV-val, Volánnal egyeztetés stb.). A kivitelezésre várhatóan idén nyáron
kerül sor.
 Pályázatot nyújtottunk be új buszvárók beszerzésére.
Egészségügyi-kulturális terület:
 Energetikailag korszerűsítettük, felújítottuk és kibővítettük az orvosi rendelő, és a védőnői szolgálat épületét.
 A lakosság naprakész tájékoztatása érdekében rendszeressé tettük a Péteri Hírlevél című hivatalos
önkormányzati újság kiadását, üzemeltetjük a község honlapját, s több alkalommal adtunk hírt Péteriről körzeti
és országos televízió csatornákon.
Közös felelősségvállalás
 Felülvizsgáltuk és pályázati rendszerben támogatjuk tovább a helyi civil szervezeteket.
 Együttműködünk az Egyházzal a parókia melletti, félkész közösségi épület (Találkozások Háza) hasznosítási
lehetőségeinek felkutatásában.
 Pályázatot nyújtottunk be a térfigyelő kamerarendszer bővítésére.
 A gyermekek álmait figyelembe véve a település mindkét játszóterét felújítottuk a hatályos szabványoknak
megfelelő, biztonságos játszóeszközökkel.
 Helyreállítottuk az egykori Kastélyépület másik szárnyát, s ennek keretében bővítettük, új bútorokat vásároltunk
és méltó körülményt teremtettünk a könyvtárnak és a helytörténeti gyűjteménynek. A civil szervezetek számára
a felújított szárnyban egy nagyüzemű konyha is helyet kapott.
 Nyitottá tettük, élettel töltöttük meg a Művelődési Házat.
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 Szabadtéri fitneszpark megvalósítására nyújtottunk be pályázatot, ezzel is törekedve a lakosság sportolási
lehetőségeinek bővítésére.
 Jobb feltételekkel kötöttünk szerződést a szelektív hulladékgyűjtésre, s a lomtalanításra.
 Továbbra is segítjük és figyelemmel kísérjük az állami fenntartásba vett iskolánk és művészeti képzésünk
működését.
 Megemelve az adott hozzájárulást, a helyi fiatalokat támogatva továbbra is részt veszünk a Bursa Hungarica
elnevezésű felsőoktatási ösztöndíjprogramban.
2016-os ígéreteinken túl az alábbiakat valósítottuk még meg:
 Energetikai beruházás keretében új nyílászárókkal, födém és homlokzati szigeteléssel, és napelemekkel láttuk el
az iskolai épület régi szárnyát, a művelődési házat, az óvodát és az orvosi rendelőt,
 Uniós támogatás segítségével korszerűsítettük a Polgármesteri Hivatal informatikai eszközállományát,
 Több millió forint értékű támogatást kaptunk szociális célú tűzifa vásárlására, mellyel a rászorultakat
támogattuk,
 Folytatva korábbi jó együttműködésünket az Élelmiszerbankkal és helyi vállalkozókkal, több alkalommal
élelmiszertámogatásban részesültek rászoruló lakóink,
 Kiadtuk az Értékeink képekben című, településünk elmúlt 16 évét képekben feldolgozó kiadványt.
Sok feladat vár még ránk, több pályázatot idén valósítunk meg, s többnek az eredményére várunk. Ahogy 2016
márciusában ígértük, minden fejlesztésünkkel a gazdaságosságot tartjuk szem előtt és értékteremtő, a lakosság
egésze számára elérhető fejlesztésekre törekszünk. Öröm lehet mindannyiunk számára, hogy két év alatt több,
mint 473 millió forint pályázati forrást tudtunk községünk korszerűsítésére fordítani, s ahogy
az első oldalon olvasható, további 42 millió forint forrásról kaptunk értesítést a napokban! Óriási dolog ez
Péteri életében, köszönet érte támogatóinknak!
Köszönjük segítőink munkáját! Köszönjük a Polgármesteri Hivatal munkatársainak azt, hogy a mindennapos
hivatali munka mellett minden projektből maximálisan kivették a részüket! Köszönjük lakosainknak a beruházások
alatti türelmét! 2017-ben is közös erőfeszítéssel eddig nem látott mennyiségű és minőségű fejlesztést tudtunk
megvalósítani Péteriért, az Otthonunkért! Folytatjuk tovább…
Petőné Vizi Valéria polgármester
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Pályázatot nyújtottunk be új óvoda építésére
Az Aprók Háza Óvoda jelenlegi épülete száz éves már. Három csoportszobás, melyből a legkisebb 43 m2, a
legnagyobb 60 m2. A jogszabályok által engedett maximális befogadóképessége 85 fő, jelenleg teljes kapacitása
kihasznált.
Nagy öröm számunkra, hogy Péteri lakosságszáma
szépen gyarapszik, a jelenlegi szociálpolitikai
intézkedéseknek köszönhetően településünkön 2016ban és 2017-ben is 31-en születtek Péteri illetőséggel.
Szerencsére idén sem várható ez másképp, s ezek
hatására 2019-re várhatóan 120 fő lesz az óvodai
ellátásra jogosult helyi gyermekek létszáma! Ennyi
férőhelyet a 85 fős, kicsi csoportszobákkal
rendelkező óvodában nem tudunk biztosítani.
A kis csoportszobákban magas létszámú csoportok
működnek hosszú évek óta. A jelenlegi udvar kicsi a
megnövekedett gyermeklétszámnak. Az elmúlt
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önkormányzati ciklusok képviselő-testületeinek mindig napirendjén szerepelt egy új óvoda építésének
szükségessége. Sok-sok megalapozott indok, ami miatt 2017 októberében teljesen új óvoda építésére adtunk be
pályázatot az alábbi tervek szerint:
A jelenlegi óvoda 438 m2 alapterületen három csoportszobával működik (43
m2, 58 m2 és 60 m2), az új épületet négy csoportszoba kialakításával
terveztük 965 m2 alapterületen. Mindegyik csoportszoba 75 m2 területű,
maximum 30 fő kisgyermek járhat egy csoportszobába. Így az új óvodában
egy tanévben maximum 120 gyermek nevelése lehetséges majd. A
csoportszobák mindegyike – a jelenlegitől eltérően – több oldalról
rendelkezik ablakkal, így a természetes megvilágítás is biztosítva van.
A csoportokhoz tartozó mosdók csoportszobánként elszeparálásra kerülnek
annak érdekében, hogy a gyerekek ne zavarják egymást kiemelt időszakban
(pl. étkezés előtt, foglalkozások után stb.). A gyermekek részére 60 m2-es
tornaszoba áll majd rendelkezésre! A jelenlegi óvodában ilyen helyiség
nincs, a mozgásos foglalkozásokat az egyébként is kis alapterületű
csoportszobákban oldják meg úgy, hogy nagy helyigényű, illetve
eszközigényes feladatokat nem tudnak az óvodapedagógusok tervezni a
foglalkozásokon. A tornaszobában a természetes fényt az egy oldalfalon
található ablakok nyújtják. A tervek szerint szórt fényű, káprázatmentes
megvilágítást építünk be. A határoló szerkezetekbe labdaálló
anyagokat, az ablakokba hálókat terveztünk a törések elkerülése
érdekében. A beépített nyílászárók tok- és szárnyfelületei a falsíkkal azonos
síkban helyezkednek el, felületük sima lesz. A bordásfalakat falfülkékben
rögzítjük majd.
Az új épületben a szülők részére mosdóhelyiség is rendelkezésre áll, a jelenlegiben csak egy felnőtt illemhely
található, amely a 12 fős óvodai személyzetet szolgálja ki. Fejlesztőszoba és szülői fogadó, illetve komplex
konyhai és tároló helyiségek jelenleg nincsenek az épületben, de az új óvoda már ezen feladatok ellátására is
alkalmas lesz.
A jelenlegi óvoda a település legforgalmasabb utcájában, a főúton helyezkedik el, hátulról egy mellékutca határolja.
Az elhaladó, egyre növekvő mértékű forgalom környezetkárosító és erős, zavaró zajhatása nem tesz jót a
gyermekeknek, amikor az udvaron tartózkodnak. Az általános iskola két osztálytermének ablakai az óvodai udvarra
néznek, s a kisgyermekek hangos játéka miatt meleg időben nem tudnak a pedagógusok ablakot nyitni a teremben.
Az új óvoda a település központi helyén található majd a korábbi major területén. Az ingatlan területének egy része
jelentős rézsűs kialakítású, amelynek több szempontból előnye, de hátránya is van, azonban a könnyű megközelítés
és a csendes, magas forgalomtól mentes környezet miatt ideális az óvodai feladatok ellátására.
A jelenlegi udvar kicsi ennyi gyermek számára (1347 m2), a tervezett udvar mérete 3404 m2 területű. A
természetes rézsűs terepviszony miatt több olyan játszóeszközt tudunk majd telepíteni, ami a gyermekek
fejlesztése számára kifejezetten előnyös.
Nyertes pályázat esetén a kiviteli tervek elkészítését és
az építkezést szülői és lakossági fórumok fogják
megelőzni annak érdekében, hogy minél több jó és a
gyermekek
szempontjából
hasznos,
de
a
költségvetésbe még tervezhető ötletekkel kezdjünk
neki a fizikai megvalósításnak. A közbeszerzést
követően a kivitelezési munkákra várhatóan majdnem
másfél év áll rendelkezésre. Szeretnénk, ha a
2019/2020. nevelési évet már az új óvodában
kezdhetnék el a kisgyermekek.
A jelenlegi óvoda épületében az energetikai pályázat fenntartási idején az ovi elköltözése után is mindenképpen
önkormányzati feladatot fogunk ellátni, azonban a leendő szolgáltatás mibenlétéről a Képviselő-testület 2019-ben
tud érdemben döntést hozni.
Bízunk támogatási kérelmünk pozitív elbírálásában, hiszen településünk dinamikus fejlődésének egyik eredménye a
lakosságszám növekedése, melyhez biztosítani szeretnénk az alapszolgáltatások infrastruktúráját is.
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Fontos tudnivalók az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatosan
A Köztársasági Elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választását.
A szavazóhelyiségek a korábbiakhoz hasonlóan a Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
(2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 57.) kerülnek kialakításra.

A szavazóhelyiségek 2018. április 8-án 6.00 órától 19.00 óráig tartanak nyitva.
A szavazóhelyiségben (vagy mozgóurnás szavazással) csak az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott
szavazóköri névjegyzékben szerepel és a szavazatszámláló bizottság előtt igazolja személyazonosságát, valamint
lakcímét vagy személyi azonosítóját.
Nagyon fontos, hogy az azonosításhoz használt okmányok érvényesek legyenek. Érvénytelen, lejárt
okmányokat a szavazatszámláló bizottságok nem tudnak elfogadni. Kérjük Önöket, hogy a szavazáshoz használt
okmányokat a választás napjáig újítsák meg az okmányirodában, vagy a kormányablakban.
A névjegyzékben szereplő választópolgárok országgyűlési képviselők 2018. április 8-i általános választásán történő
részvételének biztosítása érdekében a kormányablakok és az okmányirodák 2018. április 6 – 8 közötti napokon
(péntektől vasárnapig) meghosszabbított nyitva tartási idővel, reggel 7 órától este 19 óráig állnak az ügyfelek
rendelkezésére a lejárt érvényességű személyazonosításra alkalmas okmányok (személyazonosító igazolvány,
útlevél, vezetői engedély) és a lakcímkártya megújítására, kiváltására, cseréjére és pótlására irányuló – kizárólag a
választásokkal összefüggő – ügyintézés érdekében.
Szavazás mozgóurnával
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
Mozgóurna igénylést a helyi választási irodában a szavazást megelőző második napon (péntek) 16.00 óráig, vagy a
szavazatszámláló bizottsághoz a szavazás napján 15.00 óráig lehet benyújtani. Ehhez szükséges
formanyomtatványokat a Polgármesteri Hivatalban, vagy a választás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet
kérni.
Nemzetiség választópolgárokra vonatkozó speciális szabályok
Azon nemzetiségi választópolgárok, akik a korábbiakban kérelmezték nemzetiségi választópolgárként történő
nyilvántartásba vételüket, az alábbiak szerint gyakorolhatják választójogukat a választáson:
1. Amennyiben a kérelem benyújtásakor nem nyilatkoztak arról, hogy a nemzetiségi választópolgárként történő
névjegyzékbe vételük hatálya az országgyűlési képviselők választására is terjedjen ki, úgy a választások napján a
szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék alapján a választópolgár részére egy egyéni választókerületi
szavazólapot és egy pártlistás szavazólapot ad át, tehát valamely nemzetiséghez tartozása nem érinti ezt a
választástípust.
2. Amennyiben azonban a kérelem benyújtásakor nyilatkoztak arról, hogy a nemzetiségi választópolgárként
történő névjegyzékbe vételük hatálya az országgyűlési képviselők választására is terjedjen ki, úgy a választások
napján a szavazatszámláló bizottság a névjegyzékben szereplő választópolgár részére egy egyéni választókerületi
szavazólapot és nemzetiségének listás szavazólapját adja át. Ebben az esetben pártlistás szavazólapot nem
kap a választópolgár.
3. Abban az esetben, ha kérelmezték korábban a nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételüket,
és nyilatkoztak arról, hogy a nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vételük hatálya az
országgyűlési képviselők választására is terjedjen ki, de az adott nemzetiség nem rendelkezik nemzetiségi listával
(nem kívánnak képviselőt, illetve szószólót delegálni az Országgyűlésbe) az 1. pont szerint gyakorolhatják
választójogukat.
Fentiekre tekintettel kérem az érintett nemzetiségi választópolgárokat, hogy a választójoguk gyakorlása során
legyenek figyelemmel a fenti szabályokra.
Amennyiben nem tudják, vagy nem emlékeznek arra, hogy a korábbi nyilatkozatukban kérték-e, hogy a
nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vételük hatálya az országgyűlési képviselők választására is
terjedjen ki, úgy erről a helyi választási iroda felvilágosítást ad.
Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a korábbi kérelmük módosítására még van lehetőségük a www.valasztas.hu
oldalon elektronikusan, vagy papír alapon is.
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Határidők:
1. A szavazóköri névjegyzék tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megjelölését, ha a választópolgár
legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján az országgyűlési képviselők választásának
névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.
2. Ha legkésőbb a szavazást megelőző második napon a választópolgár kérelmére a választópolgár
nemzetiséghez tartozását a választási iroda törli a központi névjegyzékből, vagy a választási iroda úgy módosítja
a választópolgár adatait a központi névjegyzékben, hogy nemzetiségi választópolgárként történt névjegyzékbe
vételének hatálya az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére nem terjed ki, a szavazóköri
névjegyzékből a választópolgár nemzetiségi adatát törölni kell.
Losonci László
Helyi Választási Iroda vezetője

Megújul a Monori Szakrendelő
Nemsokára elkezdődnek a munkálatok, és év végére kormányzati támogatásból teljesen megújul a monori
Szakorvosi Rendelőintézet.
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára,
településünk országgyűlési képviselője, a Monoron tartott
sajtótájékoztatón elmondta, hogy az Egészséges Budapest Program
keretében a kormány 1,37 milliárd forintos fejlesztési támogatást
nyújt a monori szakorvosi rendelőintézetnek. A fejlesztés keretében
megvalósul a szakrendelő épületgépészeti felújítása, orvostechnikai
eszközök cseréje, a képalkotó diagnosztika korszerűsítése, valamint
a gasztroenterológiai, mozgásszervi diagnosztikai és rehabilitációs
ellátások fejlesztése is. Az épület infrastruktúra fejlesztését a Pest
Megyei Területfejlesztési Program 553 millió forinttal támogatja. A
teljes beruházás tervezetten 2018 év végére valósul meg.

Urbán Pál Kékfrankosa lett Péteri község bora 2018-ban
Január 27-én megtelt a Művelődési Ház bort kedvelő borászokkal és borbarátokkal. A Péteri Borbarát Kör által
idén XI. alkalommal megrendezett Péteri Borversenyen a péteri borok mellett országhatáron innen és túlról is
érkeztek nevezések, összesen 116 bor mérettetett meg.
A szakmai zsűri értékelése alapján 2018-ban Urbán Pál kékfrankos bora viselheti a Péteri Község Bora
elismerő címet!
Arany minősítést szereztek az alábbi péteri
Bronz minősítést szereztek az alábbi péteri
szőlőből készült borok:
szőlőből készült borok:
Urbán Pál - Kékfrankos
Kovács Róbert - Kékfrankos
Páris Pál - Hrutka Zsolt - Zalagyöngye
Fejér Pince - Kékfrankos Rosé
Lipták Ferenc - Kékfrankos Rosé
Ezüst minősítést szereztek az alábbi péteri
Urbán Pál - Kékfrankos Rosé
szőlőből készült borok:
Ó-hegy Borház - Rosé Cuvée
László Péter - Kékfrankos Cuvée
Nánási Lajos - Kunleány
Páris Pál - Hrutka Zsolt - Portugiser
Geér Károly - Vegyes fehér
Fejér Pince - Baco Noir
Páris Pál - Hrutka Zsolt - Rizlingszilváni
László Péter - Baco Noir Oporto Cuvée
Kovács Róbert - Irszegi
Kovács Róbert - Rajnai Rizling
László Péter - Kéthegyi Cuvée
Gratulálunk a díjazottaknak, további eredményes munkát és jó termést kívánunk péteri borászainknak!

Nagypénteken nem lesz szemétszállítás
A DTkH Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint 2018. március 30-án (pénteken) nem lesz hulladékszállítás, helyette
2018. március 31-én (szombaton) szállítják el a szemetet.
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Iskolai hírmondó
Az előző hírmondóban már ismertetett, s megvalósult programjainkat - karácsonyi vásár, Kinga néni rendezte
megható karácsonyi előadás, a Szülői Közösségnek köszönhetően karácsonyi kakaó és kalács - rövidnek tűnő téli
szünet követte, mely után újult erővel kezdtük meg a 2018-as évet. Ugyanakkor az utolsó hajrával január 26.
napjával véget ért a tanév első fele, mindenki megkapta félévi bizonyítványát. Január 22-én Babi néni koordinációja
mellett megünnepeltük a magyar kultúra napját, s nyolcadikosaink eredményesen túlestek a félévi felvételi
megírásán.
Az idei farsangi mulatságunkat március 10. szombati munkanap terhére 2018. február 17-én, szombaton tartottuk
iskolánkban, a helyi Diákönkormányzat szervezésében.
A tanulóink idén is színvonalas, zenés-táncos bemutatóját családtagok, barátok, népes közönség tisztelte meg
jelenlétével. Az előadások után tombola, zsákbamacska, büfé és táncos rendezvény várta a gyerekeket. Köszönjük a
rendezvényünket támogató szülők segítségét, s az SZK nyeremény felajánlását: minden fellépő kapott az
alkalomhoz illőn farsangi fánkot.
Több mint 70 gyermekkel 2018. febr. 22-én egy kedvezményes lehetőségnek köszönhetően Zsófi néni
szervezésében meglátogathattuk a KockaPark interaktív családi élményközpontot Budapesten, a Campona 1.
emeletén. Több százezer LEGO® építőelem, csodás építmények, különleges játéklehetőségek várták
gyermekeinket. A Tropicarium, a tengerek élővilága ámulatba ejtette diákjainkat. Reméljük, hogy sok ilyen
lehetőségünk adódik még a jövőben, s nemcsak könyvek szárazságával, de élményközeli oktatással is gazdagíthatjuk
oktatási repertoárunkat.
Versenyzési kedvünk is töretlen, rajz tanszakosaink már nemzetközi versenyeken is dobogós helyezéseket érnek el.
Büszkélkedő címmel facebookos oldalunkon rendszeresen publikáljuk őket. Hamarosan elkészül teljesen új
honlapunk, ahol részletesebb, rendszeresebb hírekkel szolgálhatunk majd az érdeklődők számára.
Örömünkre szolgál, hogy az eddigi informatikai és infrastrukturális fejlesztések lendülete nem hagy alább, a Monori
Tankerületi Központtól újabb két projektort kaptunk, valamint hamarosan tabletek is érkeznek. Lassan, de
biztosan igyekszünk felzárkózni. Új hűtő, hamarosan mosógép, varrógép érkezik, és segíti a nevelési oktatási
munkát támogató, valamint technikai dolgozóink munkáját. Péteri Község Önkormányzata természetbeni
hozzájárulása és a Fenntartó finanszírozása jóvoltából készülnek az udvari padok, asztalok is pinceműhelyünkben
Józan József karbantartónk ügyes kezei által. Tervezzük az udvar aszfaltozását, a kerítés festését is.
Intézményünk támogatói közé tartozik a Péteri Gyermekekért Közalapítvány is, melynek bevétele, s ezáltal
intézményünk támogatása is az adó 1%-nak célszerű felajánlásával gyarapítható. Az adószámuk 19183316-1-13, mi
is kérjük lehetőség szerint támogatásukat.
Már csak a jó időt várjuk. Szebb napokat, békességet, egészséget kívánunk a község lakosainak.
Barna-Pőcz Matild Mária igazgató

Pest Megye Önkormányzata is Péteriben ünnepelte az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
170. évfordulóját
„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.”
hangzott el az 1848-49-es forradalom és szabadságharc szellemi vezetőjének, Kossuth Lajosnak gondolata ünnepi
megemlékezésünk kezdetén.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a
nemzeti identitás egyik alapköve. Büszkének kell lennünk elődeinkre, akik nem hagyták magukat, és bátran
áldozták fel életüket a szabadságért, értünk, utódaikért.
Nagy öröm számunkra, hogy megtisztelte településünk megemlékezését
és velünk ünnepelt Pest Megye Önkormányzatának elnöke, Szabó
István és munkatársai.
A Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai
magas színvonalú, értékes előadásukkal emlékeztek meg az 1848-as
eseményekről. Gratulálunk a péteri diákoknak, s köszönjük Roth
Ágnesnek, Rőthi Csillának és Szórádi Rozália pedagógusoknak a
gyermekek felkészítését valamint Hadar Tímeának az ünnepi műsor
díszletének elkészítését!
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Anyakönyvi hírek
2017. ÉVBEN SZÜLETETT PÉTERI GYERMEKEK
1. Konkoly Efraim József
2. Vers Lilien Diána
3. Fóti Attila Mátyás
4. Rékasi Liliána
5. Fehér Bianka
6. Hrutka Márk
7. Sági András
8. Csatári Zalán Szabolcs
9. Paput Bence
10. Kovács Dávid
11. Téglási Barnabás
12. Varga Róza Bíborka
13. Góczi Koppány Tamás
14. Magyar Ádám
15. Zsigmond Zamira
16. Farkas Maja

2017.01.01.
2017.01.02.
2017.01.06.
2017.01.27.
2017.02.09.
2017.02.22.
2017.03.09.
2017.02.09.
2017.03.13.
2017.03.23.
2017.03.23.
2017.04.09.
2017.05.20.
2017.05.23.
2017.05.24.
2017.06.23.

17. Kevély László Zsolt
18. Füzesi Olivér
19. Szepesi Ramóna
20. Sándor László
21. Bartha Urantsoo Emese
22. Ferencz Kornél
23. Illési Tibor
24. Sinka Igor Kornél
25. Szászi Réka
26. Ladányi Patrik
27. Urbanovics Dénes
28. Birtalan Huba
29. Konrád Tamara
30. Faltusz Benedek
31. Freind Bejke Zsófia

2017.07.13.
2017.07.16.
2017.07.30.
2017.08.03.
2017.08.08.
2017.08.19.
2017.09.21.
2017.09.22.
2017.09.24.
2017.10.26.
2017.11.18.
2017.11.23.
2017.11.27.
2017.12.27.
2017.12.30.

Örömmel és szeretettel köszöntjük Péteri legifjabb lakóit, nagyon boldog, egészségben gazdag és
hosszan tartó életet kívánunk nekik és szüleiknek egyaránt!
2017. ÉVBEN PÉTERIBEN MEGKÖTÖTT HÁZASSÁGOK:
2017. március 3.
2017. március 24.
2017. május 20.
2017. július 15.
2017. augusztus 19.
2017. október 28.
2017. december 18.
2017. december 27.

Sinkó Ágnes 💖 Angyal József
Gerstenbrand Alexandra 💖 Gólent András
Kelemen Zsófia 💖 Fülöp Gergely
Lódi Ágnes Mónika 💖 Gergely Zoltán
Lódi Anikó Krisztina 💖 Saliga Zsolt István
Palkovics Márta 💖 Molnár József
Mihályi Anita 💖 Csirkó János
Szarvas Aranka Katalin 💖 Vincze Zsolt

Gratulálunk a házasságkötésekhez, hosszú, boldog közös életet kívánunk!
2017. ÉVBEN ELHUNYTAK:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Szász Tünde Judit, született Kadácsi Tünde Judit
Pál Jánosné, született Szenyán Erzsébet
Ördög József Attila
Sárady Rezsőné, született Bárány Margit Julianna
Keszler László
Rigó László Zoltánné, született Serfőző Anna Mária
Szenyán Ferencné, született Bolcsik Anna
Hrutka János
Sós Mihály István
Nagy Lajos Gyuláné, született Vankó Judit Ilona
Paput Ferencné, született Mravik Erzsébet
Metercsik József
Tóth Miklósné, született Szilágyi Éva Juliánna
Rubes Béláné, született Winkler Aranka Ildikó
Benyusovics Sándor

élt 51 évet
élt 75 évet
élt 54 évet
élt 71 évet
élt 77 évet
élt 65 évet
élt 87 évet
élt 74 évet
élt 68 évet
élt 69 évet
élt 85 évet
élt 85 évet
élt 78 évet
élt 61 évet
élt 85 évet

Tisztelettel búcsúzunk és őszinte részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!
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Beiratkozás nevelési-oktatási intézményekbe
Óvodai beiratkozás
Az Aprók Háza Óvodába történő beiratkozás a
2018/2019. nevelési évre a következő időpontokban
történik:

Iskolai beiratkozás
A Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában az első osztályba készülők
beiratkozása az alábbi időpontokban lesz:

2018. április 24. kedd, 7 órától 13 óráig
2018. április 25. szerda, 7 órától 13 óráig

2018. április 12. csütörtök, 8 órától 19 óráig
2018. április 13. péntek, 8 órától 18 óráig

A beiratkozás helye: Aprók Háza Óvoda (Petőfi
Sándor u. 60.).
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket,
akik 2018. augusztus 31. napjáig betöltik a 3.
életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem
rendelkeznek.

A beiratkozást segítendő szükséges további részletes
információkat, kitöltendő nyomtatványokat az iskola
vezetősége továbbítja az Aprók Háza Óvodába, ahol
megkapják az érintettek, illetve a más településről
érkezők telefonos egyeztetés után átvehetik az iskola
titkárságán(29/314-023).

Részletes információk megtalálhatók a www.peteri.hu honlapon.

Támogassa Ön is adója 1%-ával a péteri civil szervezeteket
Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil
szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak vagy a kiemelt
költségvetési előirányzatnak, amely 2018-ban is a Nemzeti Tehetség Program.
Az 1+1 %-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2017-es személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja
be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.
A rendelkezést 2018. május 22-éig benyújthatja:





a személyi jövedelemadó-bevallás részeként (elektronikus úton, vagy postai úton, illetve a NAV
ügyfélszolgálatain személyesen).
az e-szja felületen az online kitöltő program segítségével (elektronikus úton, vagy postai úton, illetve a
NAV ügyfélszolgálatain személyesen).
a 17EGYSZA jelű nyomtatványon (elektronikus úton, vagy postai úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain
személyesen eljárva, lezárt borítékban). A nyomtatvány a NAV honlapjáról letölthető.
a 17EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként (postai úton, vagy a
személyesen a NAV ügyfélszolgálatain).

2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a
munkáltatója továbbra is összegyűjtheti az Ön 1+1 %-os nyilatkozatát. Amennyiben munkáltatója útján
rendelkezik adója 1+1 %-áról, akkor azt részére legkésőbb 2018. május 10-éig lezárt borítékban leadva teheti
meg. (Fontos, hogy a lezárt borítékon a leragasztás helyén, továbbá a kísérőjegyzéken rajta legyen az aláírása!)
Fontos, hogy a 2018. május 22-ei határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik
befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási
kérelemmel sem mentheti ki. 1
Kérjük az alábbi péteri civil szervezetek egyikének ajánlja fel SZJA 1%-át:
18721546-1-13
18700712-1-13
19183316-1-13
19831648-2-13
19185260-1-13
18217397-1-13
19181644-1-13

1

Péteri Borbarát Kör Egyesület
Péteri Faluszépítő Egyesület
Péteri Gyermekekért Közalapítvány
Péteri Községi Sportkör
Péteri Polgárőr Egyesület
Magyar Rendvédelmi Szakgyűjtemény és Kiállítás Egyesület
Nyelvében Él a Nemzet Alapítvány

forrás: https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/hogyan_rendelkezhet
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Péteri Gyermekekért Alapítvány hírei
Emlékeztek tavaly milyen jól mulattunk?
Idén is többször találkozhattok velünk, és folytatódik a
védőnői váró festése is. Itt szükségünk lesz az ügyes
kezű lakosok segítségére is.  Fogjunk össze!
Figyeljétek a facebook oldalunkat, nemsokára jönnek
az infók. 
A tavalyi 1%-os felajánlásokat köszönjük, a beérkezett
összegből támogattuk az iskolát és az óvodát. Idén is
számítunk a felajánlásokra, szeretnénk, ha a péteri
gyerekek még több lehetőséget kapnának.
Molnárné Horák Bernadett elnök

Péteri Hagyományőrző Egyesület meghívója
A Péteri Hagyományőrző
Egyesület
idén
is
megrendezi a hagyományos Batyus locsoló
bált
március
31-én,
szombaton 19.00 órától a
Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt, mulatni vágyót sok szeretettel
hívunk és várunk!
Kellner Sebestyén elnök

Megyei szintű elismerésben részesült Varga Zsolt, a Péteri Polgárőr Egyesület vezetője
Február 24-én, szombaton tartotta a Péteri Polgárőr Egyesület a szokásos éves közgyűlését.
Az összejövetelen Zahorecz Sándor r. alezredes, a Monori Rendőrkapitányság vezetője, Baji Beáta r. alezredes, a
Gyömrői Rendőrőrs parancsnoka és Dr. Bilisics Péter a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke mellett Petőné
Vizi Valéria polgármester méltatta a Péteri Polgárőr Egyesület tagjainak egész éves munkáját, melynek eredménye,
hogy Péteri 2017. évi bűnügyi statisztikája a legjobbak között van kapitánysági szinten.
A közgyűlésen Dr. Bilisics Péter, a Pest Megyei Polgárőr
Szövetség legmagasabb kitüntetését adta át Varga
Zsoltnak, a Péteri Polgárőr Egyesület elnökének az eddig
végzett odaadó és precíz vezetői munkájáért.
Gratulálunk elnök úrnak!
Az egyesület tagjai pihenő- és szabadidejükben - legtöbbet az
éjszakai órákban - azért dolgoznak, hogy településünk
közbiztonsága megfelelő legyen. Az Egyesület önkéntesei 2017ben összesen 2141 óra szolgálatot láttak el közterületen,
melyből 767 óra közös rendőr-polgárőr szolgálat volt. Ezúton
is köszönjük Péteri körzeti megbízottjának, Alapi László r.
törzszászlós úrnak az egész éves együttműködését! Polgárőreink az előzőeken felül további 603 órában
biztosították a rendet olyan eseményeken, amely településünket érintette.
Péteri lakossága nevében ezúton is tisztelettel köszönjük a péteri polgárőrök egész éves munkáját, mellyel a
rendezvények biztosítása mellett elősegítik, hogy nyugodt és élhető legyen községünk! Köszönjük, hogy önkéntes
munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy most már több éve Péteri az egyik legbiztonságosabb település
térségünkben!
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Szelektív hulladékszállítási időpontok
Sárga zsákos hulladékgyűjtés időpontjai:
2018. április 6. és 20.
2018. május 4. és 18.
2018. június 1., 15. és 29.
2018. július 13. és 27.
2018. augusztus 10. és 24.
2018. szeptember 7. és 21.
2018. október 5. és 19.
2018. november 2., 16. és 30.
2018. december 14. és 28.

Zöld zsákos hulladékgyűjtés időpontjai:
2018. április 19.
2018. május 30.
2018. június 30.
2018. július 28.
2018. augusztus 25.
2018. szeptember 29.
2018. október 30.
2018. november 28.
2018. december 31.

Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Kedves Péteriek! Kedves Szlovák ajkú lakosok!
A Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szlovák NÉPDALKÖRT hívott létre FIALICSKA néven.
Aki kedvet érez arra, hogy szlovák népdalokat tanulhasson énekelni, majd a későbbiekben előadni, azokat szívesen
látjuk az összejöveteleinken, de azok is szívesen látott érdeklődők, akik csak a maguk kedvtelésére énekelgetnének.
Minden hónapban két alkalommal jövünk össze.
Legközelebbi összejövetelünk 2018. 04.09. (hétfő) 18:00 óra.
Helyszín: Péteri Művelődési Ház öltöző.
Várjuk azon kedves szlovák ajkú helyi lakosok jelentkezését, akik szívesen énekelnék diktafonra kedvenc dalukat
az utókor számára. Amennyiben nem tud eljönni hozzánk, kérjük, jelezze felénk szándékát, a Községi
Önkormányzat titkárságán. Mi kimegyünk Önhöz és helyben felvesszük a kedvenc dalait. Ezeket a felvett dalokat
egy CD lemezre fogjuk átírni és a rendezvényeinken hallhatók lesznek, természetesen a feléneklő neve
megemlítése mellett, amennyiben hozzájárul a közléshez.
Előre is köszönjük jelentkezésüket. Sok - sok szeretettel várjuk közénk!
Baráti üdvözlettel: Péteri Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete
Misányi Istvánné elnök

Péteri Polgárőrség hírei
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Péteri polgárainak a korábbi években nyújtott anyagi segítségükért.
Az Önök által sárga csekken befizetett összegek és az adó 1 % felajánlások nagyban hozzájárultak Egyesületünk
biztonságos üzemeltetéséhez. A polgárőrök rengeteg időt, fáradtságot fektetnek már 27 éve településünkön a
bűnmegelőző tevékenységbe. Az éjszakában több ezer órát töltenek évente járőrszolgálatokkal és rendezvények
biztosításával. A szolgálatok során - a rengeteg tapasztalatszerzés mellett - számtalan autófeltörést, lopást, garázda
cselekedetet és egyéb bűncselekményt hiúsítottak meg puszta jelenlétünkkel.
Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy ismét köszönetet mondjak mindenkinek, aki valamilyen módon
hozzájárult az Egyesület és ezáltal a településünk biztonságosabbá tételéhez, legyen az anyagi vagy erkölcsi
segítség.
A szolgálatban lévő polgárőrök hívhatóak a +36-20/211-07-72-es telefonszámon. Amennyiben valamilyen oknál
fogva nem elérhetőek fenti számon, a +36-20/320-41-76 számon ügyeletet tartunk.
Az egyesület elérhető a www.figyeloszem.hu internetes oldalon és a Facebookon is.
https://www.facebook.com/peteripolgaror.egyesulet/
E-mail: figyeloszem@figyeloszem.hu és a p.polgarorseg@gmail.com
Köszönjük megtisztelő figyelmét! Figyeljünk Egymásra!
Varga Zsolt elnök
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Péteri Borbarát Kör Egyesület hírei
2018. 05. 19-én rendezi a Péteri Borbarát Kör Egyesület a 11. Óhegyi Bornap és Főzőfesztiválját
Már jó előre szólunk, hogy tudjanak készülni, akik szeretnének eljönni!
Azt gondoljuk, ez a rendezvény érdemes arra, hogy a Péteriek meghívják távolabbi
rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket, mint volt az régen, amikor ezt a Templomszentelés
évfordulóján búcsúkor módjukban állt megtenni.
Ezen a remélhetőleg szép tavaszi, akácvirág illatú szombaton, május 19-én, idén
Pünkösdkor újratalálkozik egymással a kultúra és gasztronómia.
Mindez azért, hogy önök, akik eljönnek, kiszakadva a mindennapok gondjaiból jól
érezhessék magukat az Óhegy kínálta lenyűgöző környezetben, és a fesztiválon kínált
programok, ételek, italok jóvoltából.
Várunk mindenkit, aki résztvevőként, vagy látogatóként szeretné ezt a napot a szőlőhegyen velünk és rokonaival,
barátaival tölteni.
Váljék mindannyiunk segítségére!
2018. február 24. napján a csodálatos disznóvágó időben sokan
összejöttünk. A közösen elfogyasztott szúrópálinka után
elkezdődött az egész napos közös munka, és szórakozás.
Egyesületünk csapatán kívül több Péteri civilszervezet tagsága
képviseltette magát, és az Önkormányzat részéről is többen részt
vettek a közös munkában Polgármester asszony vezetésével.
Rendezvényünket megtisztelte Pogácsás Tibor államtitkár úr, aki
részt vett a közös, hagyományos reggelin is.
Az egész napos munkából mindenki kedve szerint kivette a részét, ezért már kora délutánra lazult a munka
szorítása. Maradt időnk beszélgetésre, na és természetesen a Péteri borok kóstolására is. A kora esti disznótoron a
hagyományos menüsorból összeállított ételeket, és természetesen a hozzá felkínált Péteri borokat körülbelül
ötven – hatvan ember kóstolta végig. Vacsora után még elmondtunk néhány nótát, majd kellemesen elfáradva
mindenki otthonába indult.
Egyesületünk nevében ezúton is köszönöm mindenkinek, aki eljött, együtt dolgozott – szórakozott velünk most,
vagy az elmúlt időszakban segítette a Péteri Borbarát Kör Egyesületet.
László Péter elnök

Péteri Evangélikus Egyházközség hírei

Tisztelt Péteriek!
Köszönjük azok támogatását, akik az elmúlt évben anyagilag segítették az evangélikus gyülekezetet. Örülünk
azoknak, akik részt is vettek a gyülekezet életében. Alkalmaink nyitottak, ezért bátorítunk és várunk mindenkit a
közösségi együttléteinkre!
Szerdánként 18 órától a beszélgetős bibliakör, néha filmnézéssel.
Ha csütörtök, akkor kreatív varrókör a művelődési házban 15 órától!
Péntekenként 16 órától cserkészet a könyvtárban.
A vasárnapi Istentiszteletek 10 órától vannak a gyülekezeti teremben. Előtte 9-től énekkart vezet Gyöngyössy
Szabó Gábor zongoratanár.
Az előttünk lévő események
március 30.
nagypénteki istentisztelet 16 órától
április 1.
húsvét, énekkar szolgálata a templomban
április 2.
húsvét hétfő
április 14.
KéK nevelés Pálhegyi Krisztina előadása, Rákoscsaba
április 20.
parkrendezés – Föld napja alkalmából
április 22.
Énekkari találkozó Gyón
április 29.
zenés istentisztelet, anyák napja, szeretetvendégség
Híreink a Péteri Erős Vár facebook oldalon is olvashatóak. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Óvári Péter lelkész
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Péteri Községi Sportkör hírei
BOZSIK TORNÁK / FESZTIVÁLOK
2018 TAVASZ VERSENYNAPTÁR PEST MEGYE MONOR CSOPORT
2018. március 24. 09:00
Albertirsa
U11-U13 C tornák
2018. március 30. 09:00
Monor
U7-U9 csoport fesztivál
2018. április 7. 09:00
Pilis
U11-U13 C tornák
2018. április 22. 09:00
Monor
U7-U9 közös alközponti fesztivál
2018. április 29. 09:00
Monor
U11-U13 C tornák
2018. május 5. 09:00
Pilis
U7-U9 csoport fesztivál
2018. május 13. 13:00
Monor
U11-U13 C tornák
2018. május 20. 09:00
Monor
U7-U9 közös alközponti fesztivál
2018. május 27. 09:00
Monor
U11-U13 C tornák
2017/2018 - U19-ES BAJNOKSÁG, DÉLKELETI CSOPORT
Törteli KSK
2–1
Péteri KSK
2–3
Nagykőrösi Kinizsi Fc 2 - 4
Péteri KSK
3–5
Dabas-Gyón FC
7–4
Péteri KSK
1–7
Örkény SE
5–0
Péteri KSK
6–0
Abonyi KID FC
12 – 3
Péteri KSK
3–0
Pilisi LK
Péteri KSK
Tápiószele SE
Albertirsa SE
Péteri KSK
Újhartyán VSE
Péteri KSK
Dánszentmiklós KSK
Péteri KSK
Ceglédberceli KSE
Péteri KSK

Péteri KSK
2017.09.09 10:00
Pilisi LK
2017.09.16 9:30
Péteri KSK
2017.10.30 10:00
Albertirsa SE
2017.09.30 9:30
Péteri KSK
2017.10.08 11:00
Újhartyán VSE
2017.10.14 9:30
Péteri KSK
2017.10.22 9:00
Dánszentmiklós KSK 2017.10.28 9:30
Péteri KSK
2017.11.05 10:00
Ceglédberceli KSK 2017.11.11 9:30
Péteri KSK
2018.03.24 10:00
Nagykőrösi Kinizsi FC 2018.03.31 10:00
Péteri KSK
2018.04.03 16:00
Albertirsa SE
2018.04.07 10:00
Dabas-Gyón FC
2018.04.14 10:00
Péteri KSK
2018.04.28 13:30
Örkény SE
2018.05.05 10:00
Péteri KSK
2018.05.13 10:00
Abonyi KID FC
2018.05.19 10:00
Péteri KSK
2018.05.27 10:00
Tápiószele SE
2018.06.02 10:00

Törteli Sporttelep
Péteri KSK sportpálya
Nagykőrösi Kinizsi FC sporttelep
Péteri KSK sportpálya
Dabas-Gyón FC Sporttelep
Péteri KSK sportpálya
Örkény SE Sporttelep
Péteri KSK sportpálya
Örkény SE Sporttelep
Péteri KSK sportpálya
Pilisi LK Sportpálya
Péteri KSK sportpálya
Tápiószele SE Sportpálya
Ecsedi László Sporttelep
Péteri KSK sportpálya
Péteri KSK sportpálya
Péteri KSK sportpálya
Dánszentmiklósi Sporttelep
Péteri KSK sportpálya
Ceglédberceli Sportpálya
Péteri KSK sportpálya

2017/2018 MEGYE II. OSZTÁLYÚ FELNŐTT BAJNOKSÁG, KELETI CSOPORT
TAVASZI FÉLÉV – KERET
Baranyai Bendegúz
Benke Róbert András
Benke Balázs
Hajdú Krisztián
Horváth Szabolcs
Hrutka Gábor

Hrutka Tamás
Hrutka Zsolt
Kiss István
Kovács Imre
Kovalcsik László
Laczkó Attila

Móni Zsolt
Puskás Pál
Szalay Márk
Tálas János
Tövisháti Tamás
Zentai Muhály

FELKÉSZÜLÉSI TORNA EREDMÉNYEK
Kóka KSK
Péteri KSK
Péteri KSK
Aranyszarvas SE

0–2
2–4
1–5
1–6

Péteri KSK
Úri KSK
Ecser SE
Péteri KSK

2018.01.20. 14:00
2018.01.27. 16:30
2018.02.03. 12:00
2018.02.17. 12:00
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UFC Gyömrő Sporttelep
UFC Gyömrő Sporttelep
UFC Gyömrő Sporttelep
UFC Gyömrő Sporttelep

FELNŐTT BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK
Tápiószele SE
0–1
Péteri KSK
0–3
Bagi TC ’96
3–2
Péteri KSK
1–0
Aranyszarvas SE
3–1
Péteri KSK
3–8
Hévízgyörki SC
0–2
Péteri KSK
0–5
UFC Gyömrő
4–0
Iklad KFC
0–4
Péteri KSK
1–1
Pilisi LK II.
0–1
Péteri KSK
3–2
Aszód FC
3–2
Péteri KSK
0–9
Péteri KSK
Péceli SSE
3-1
Péteri KSK
Tápiószőlős KSE
Péteri KSK
Monori SE II.
Péteri KSK
Isaszegi SE
Péteri KSK
Péteri KSK
Úri KSK
Péteri KSK
Valkó KSK
Péteri KSK
Duna-Tisza Aszfalt Törtel

Péteri KSK
Péceli SSE
Péteri KSK
Tápiószőlős KSE
Péteri KSK
Monori SE II.
Péteri KSK
Isaszegi SE
Péteri KSK
Péteri KSK
Úri KSK
Péteri KSK
Valkó KSK
Péteri KSK
Duna-Tisza Aszfalt Törtel
Tápiószele SE
Péteri KSK
Bagi TC ’96
Péteri KSK
Aranyszarvas SE
Péteri KSK
Hévízgyörki SC
Péteri KSK
UFC Gyömrő
Iklad KFC
Péteri KSK
Pilisi LK II.
Péteri KSK
Aszód FC
Péteri KSK

2017.08.19. 17:00
2017.08.26. 16:30
2017.09.03. 16:30
2017.09.09. 16:00
2017.09.16. 16:00
2017.09.23. 16:00
2017.10.01. 15:00
2017.10.07. 15:00
2017.10.14. 14:00
2017.10.21. 13:30
2017.10.28. 13:30
2017.11.04. 13:30
2017.11.12. 13:00
2017.11.19. 13:00
2017.11.25. 13:00
egyeztetés alatt
2018.03.11. 14:30
egyeztetés alatt
2018.03.24. 15:00
2018.03.31. 15:30
2018.04.08. 15:30
2018.04.14. 16:00
2018.04.22. 16:00
2018.04.28. 16:30
2018.05.05. 16:30
2018.05.12. 16:30
2018.05.19. 14:00
2018.05.27. 17:00
2018.06.02. 17:00
2018.06.10. 17:00

Tápiószele SE Sportpálya
Péteri KSK sportpálya
Bagi Sporttelep
Péteri KSK sportpálya
Kincsem Lovaspark
Péteri KSK sportpálya
Hévízgyörki Sporttelep
Péteri KSK sportpálya
Gyömrő Városi Sporttelep
Iklad Sporttelep
Péteri KSK sportpálya
Pilisi LK Sportpálya
Péteri KSK sportpálya
Aszódi Sportpálya
Péteri KSK sportpálya
Péteri KSK sportpálya
Péteri KSK sportpálya
Péteri KSK sportpálya
Tápiószőlős sporttelep
Péteri KSK sportpálya
Balassi Bálint utcai Stadion
Péteri KSK sportpálya
Isaszegi SE Sportpálya
Péteri KSK sportpálya
Péteri KSK sportpálya
Úri KSK sportpálya
Péteri KSK sportpálya
Valkói Sportpálya
Péteri KSK sportpálya
Törteli Sporttelep

GYERTEK FOCIZNI!
A Péteri Községi Sportkör várja 5 - 14 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. Információkat a fentiekben említettekkel
kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 Hrutka Gábor 06-70/605-0880
 Zentai Mihály 06-30/859-6471
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!
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Visszatekintő – Mindenki Karácsonya
Az év vége mindig szeretetünk kifejezése, az adventre várakozásról szól. Hagyományainkhoz híven a tavalyi évben
is igyekeztünk mosolyt csalni településünk legifjabb és legidősebb lakói arcára. A gyermekeket Mikulás műsorral,
majd kakaóval és kaláccsal vártuk a művelődési házban. A rendezvényt követően a Mikulás idén is meglepte a
gyermekeket egy-egy mikuláscsomaggal a kerítésre akasztva. Köszönjük a Mikulás segítőinek szorgos
munkáját!
Péteri idén is ünnepi fénybe öltözött. Ahhoz, hogy ismét gyönyörűen pompázzon településünk, az Önkormányzat
mellett az alábbi vállalkozók nyújtottak támogatást: Ép-Gép Kft., Föl’d Pörgető Kft.,
M-Road Trans Kft., Molnár Centerker Kft, Orsó Hungary Kft és Sziget Catering Kft. Köszönjük az ünnepi
díszkivilágításhoz történt hozzájárulásukat!
A Péteriben állandó lakóhellyel rendelkező 75 év felettiekhez finomságokkal teli karácsonyi ajándékcsomagot a
Képviselő-testület tagjai, valamint a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselői vitték el személyesen.
A péteri lakosok önzetlen és nagylelkű felajánlásainak köszönhetően használt, de jó állapotban lévő ruhákat,
kabátokat gyűjtöttünk december elején, melyet nélkülöző lakosaink vehettek át. Köszönjük, hogy gondoltak
rájuk, s ezzel sikerült sok péterinek méginkább örömöt szerezni a szeretet ünnepe előtt.
Advent 4. vasárnapjának délutánján új helyszínen, a Kastélykertben rendeztük meg a Mindenki Karácsonyát. A
helyszínváltoztatás jó döntésnek bizonyult, a hideg idő ellenére sokan tartottak velünk a rendezvényen. A
koradélutáni eseményen az iskolások műsora után halászlét, sült almát, túrós csuszát harcsapörkölttel és görhönyt
is kóstolhattunk. Magánkezdeményezésből történő gyűjtésüknek köszönhetően a Balogh család értékes
ajándékokkal kedveskedett minden gyermeknek. Köszönet a Művelődési Ház valamint a
Településüzemeltetés munkatársainak a helyszín kialakításakor végzett munkájukért, valamint minden
támogató civil szervezetnek, illetve Balogh Andreának és családjának az önzetlen felajánlásukért,
segítségükért és a Sziget Catering Kft-nek a technikai eszközök biztosításáért!
Öröm volt megtapasztalni településünk összefogását, hálásak vagyunk érte! Kérjük, hogy tartsanak
velünk a jövőbeni rendezvényeinken is!
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