Péteri Hírlevél
Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja
2018. augusztus
Édes a teher, avagy megkezdődtek a várt beruházások!
Ahogy korábban már hírt adtunk róla, településünk számottevő fejlesztési projektre kapott pályázati úton
támogatást. A Képviselő-testület megválasztása előtt ígérte, hogy olyan beruházásokat szeretne megvalósítani,
amelyek a lakosok mindennapi életét könnyítik meg, melyektől az életkörülményeik jelentősen javulnak. Az eddigi
útfejlesztések, a közintézmények energetikai beruházásai, az orvosi rendelő bővítése, a játszóterek újraépítése mind
bizonyították már, hogy az ígért úton jár a Képviselő-testület. A tavalyi beruházások után sem tétlenkedtek sem a
képviselők, sem az előkészítő munka technikai feladatait megvalósító hivatali munkatársak, s a praktikus
fejlesztések sorát újabb, még nagyobb volumenű beruházásokkal folytatjuk az idei évben.
A Hírlevél 2. oldalán ismertetjük, hogy a már közzétett fejlesztések megvalósítása milyen ütemben halad, a
kivitelezések mikor kezdődnek az egyes területeken.
Önök is láthatják, a beruházások száma és mértéke egy kisvároséval vetekszik. Ezúton is köszönjük a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, hogy mind a pályázatok összeállításában, a projektek megvalósításában, mind a
pályázatok elszámolásakor támaszkodhatunk rájuk. Odaadásukkal biztosítva van fejlesztéseink megvalósításának
azon dokumentációs eljárási része, mely egyik alapja a precíz és pontos megvalósításnak!
Bízunk benne, hogy Önök számára is öröm, hogy otthonunk, Péteri az elmúlt két esztendőben jelentős
fejlődésnek indult, s a mindennapjainkat megkönnyítő, az életminőségünket nagymértékben javító beruházások
valósulnak meg településünkön. Az építési munkák a közvetlenül érintettek számára nyilvánvalóan
kellemetlenséggel járnak, de ahogy írtuk, édes a teher, a kényelmetlenségekért türelmüket és megértésüket kérjük!
Petőné Vizi Valéria, polgármester

Hamarosan kezdetét veszi az új óvoda építése
Az új óvoda építésére kiírt
közbeszerzési eljárás a tervezett
ütemnek megfelelően augusztus
közepén zárul le. A Hírlevél
megjelenésekor még a kiviteli
szerződések
aláírása
előtt
leszünk, de a projekt ütemterve
szerint a beruházást augusztus
végén kezdjük meg.
A kivitelezési munkák indítása
előtt ünnepélyes keretek között
tesszük le az új óvoda
alapkövét, mely eseményre
elfogadta meghívásunkat Szabó
István,
Pest
Megye
Közgyűlésének elnöke is.
Szeretettel várjuk Önt is az Aprók Háza Óvoda új épületének alapkőletételi ünnepségén!
Legyen részese Péteri történelmi eseményének, osztozzunk együtt ezeken az örömteli pillanatokon!
Az alapkőletételi eseményünket óvodásaink rövid műsorukkal köszöntik.
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!

Lezárultak a mélyépítési beruházások közbeszerzései
Az utak felújítására, építésére, a P+R parkoló kialakítására és a csapadékvíz elvezető rendszer építésére, felújítására
a támogatói döntések után közbeszerzést írt ki a Képviselő-testület a kivitelezők kiválasztására. A közbeszerzési
szakértő által összeállított dokumentáció 6 részajánlati felhívására összesen 37 ajánlat érkezett be, melyről a
megadott értékelési szempontok szerint a közbeszerzési szakértő előkészítésével a bíráló bizottság javaslata alapján
a Képviselő-testület a legkedvezőbb árú ajánlatot adó vállalkozók megbízásáról döntött.
A mélyépítési projektek megvalósítása a következők szerint történik:
Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, felújítása
A csapadékvíz elvezető rendszer rehabilitálása
megkezdődött. A közbeszerzési eljárás alapján a
péteri székhelyű Ép-Gép 2002 Közmű- és Útépítő
Kft. látja el a kivitelezői feladatokat. Elsőként azon
utcákban végeznek munkát, ahol erre útfelújítás és

útépítés is ráépül, így az Eperfa utca és a Szent István
utca csapadékvíz elvezető rendszerének kialakítását
kezdték meg. A következő utcák munkáinak
ütemezéséről minden érintett lakost írásban értesíteni
fogunk.

Útfelújítások és útépítések
Több pályázati forrásból, illetve önerőből számos
utca felújítását és útfelületének építését kezdjük meg
hamarosan.
Az aszfaltréteggel felújított és épített utcák
kivitelezési munkáit a Swietelsky Magyarország Kft.
nyerte el. Előzetes terveink szerint az útépítést
szeptember közepén végzik, miután minden előzetes
feltétel teljesül és gondtalanul valósíthatják meg a
tervezett beruházásokat. Az érintett utcák lakóit
előzetesen
levélben
értesítjük
a
forgalomkorlátozásokról.
Tavasszal két pályázatot nyújtottunk be további
utcák aszfaltos felújítására, bízunk benne, hogy

hamarosan ezekről is érkezik pozitív eredmény, s
bővül az aszfaltréteggel ellátott és felújított utcák
száma Péteriben.
Számos út felújítását és építését kétszeres emulziós
felületi szórással ellátott mart aszfaltos kivitelezéssel
oldjuk meg. Az ezen technikával készülő
beruházások kiviteli munkáit a Bitunova Útfenntartó
és Emulziógyártó Kft. nyerte el. A csapadékvíz
elvezető rendszer fejlesztésével érintett utcákban az
árokrendezés után kezdhető meg az útépítés, így
várhatóan az augusztus 27-i héten indul a beruházás.
Az érintett utcák lakóit jelen esetben is levélben
értesítjük a forgalomkorlátozásokról.

P+R parkoló építése
2018. augusztus 7-én megtörtént az érintettekkel
(MÁV, Volán, Közút, ELMŰ, kivitelező stb.) a
munkaterület bejárás, így az előzetes ütemterv szerint
az augusztus 21-i héten tudjuk a munkaterületet
átadni a beruházást végző Ép-Gép 2002 Közmű- és
Útépítő Kft. részére. A forgalomtechnikai terv
szerint elsőként a parkoló kerül kialakításra a jelenlegi
buszforduló mögött, majd ha az autók már ott
tudnak parkolni, akkor félpályás útlezárással és egy
ideiglenes buszmegálló kialakításával a buszforduló
útfelületét újítjuk fel és a gyalogjárdát,

kerékpártárolót alakítjuk ki. Ezzel az ütemezéssel
nem kerül korlátozásra majd sem a gépjármű-, sem a
buszforgalom. A kivitelezés ideje várhatóan három
hónap lesz, így bízunk benne, hogy decemberre
megszűnik a jelenlegi balesetveszélyes parkolás, és
eső esetén a vízelvezetés hiánya miatti áldatlan
állapotok.
A beruházás megkezdéséről a vasúti megállóhelyen is
kihelyezünk információkat, melyeket kérjük, hogy
kísérjenek figyelemmel.

A lakosok többségét közvetlenül érintő beruházási elemekről amennyiben szükség lesz rá, Hírlevél különszámot
adunk majd ki. Az érintett utcák lakóit személyesen levélben értesítjük a várható forgalomkorlátozásokról. Napi
szintű híreket teszünk majd közzé a Facebookon. Kérjük, hogy a fejlesztések gördülékeny megvalósítása
érdekében keressék és részletesen olvassák a fenti kommunikációs csatornákat! Az egyes beruházások
megvalósítása során a kivitelezők műszaki szakemberének elérhetőségét is megadjuk, így szakmai kérdésekkel
hozzájuk fordulhatnak az érintett lakosok. Egyéb esetben kérjük, hogy a beruházásokkal kapcsolatos kérdéseiket a
peteri@peteri.hu mail címen tegyék fel számunkra! Kérjük továbbá, hogy a kivitelezők megjelölt szakembereitől,
illetve tőlünk informálódjanak, elkerülve a félinformációk okozta, nem teljes körű és esetlegesen rossz tényeket
tartalmazó szóbeszédeket!
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Lapzárta után érkezett a hír!
Újabb utak felújítására nyert az Önkormányzat 15 millió forint pályázati támogatást
Magyarország 2018. évi központi költségvetése
forrást biztosít az Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására, melyre tavasszal
nyújtottunk be pályázati kérelmet.
A Belügyminisztérium megalapozottnak találta
kérésünket, így lehetőségünk nyílik a Diófa utca, a
József Attila utca és a Vörösmarty utca Petőfi Sándor

utca és Táncsics Mihály utca közötti szakaszának új
aszfaltréteggel történő ellátására. A 15 millió forint
pályázati támogatás mellé településünk 3,2 millió
forint önrészt biztosít. Terveink szerint az utak
felújítására még idén sor kerül a már meghirdetett
beruházásokkal együtt.
Köszönjük a Belügyminisztérium támogatását!

Köszönjük!
Településüzemeltetési munkatársaink több napon keresztül
megállás nélkül segédkeztek a június végi vihar okozta károk
helyreállításában. A közvetlen veszélyt okozó fákat, lógó gallyakat
eltávolították, a lefűrészelt ágakat összegyűjtötték. Köszönjük az
Eurovill Kft-nek az emelőkosaras autó biztosítását!
A Művelődési Ház előtt található nemes nyárfák egyik, 25-30
méter magasan nőtt 4 méteres ága is félig letört, de nem fújta le a
szél, ezáltal nagyon veszélyessé vált. A probléma megoldásában a
Katasztrófavédelem segítségét kértük a délután folyamán. Nem
sokkal később a Gyömrői Önkéntes Tűzoltó Egyesület egysége
és az Érdi Katasztrófavédelem tűzoltói emelőkosaras autóval
hárították el a veszélyhelyzetet. A beavatkozás során teljes útzár
volt a Petőfi Sándor utcában, a forgalom szakszerű elterelését a
Rendőrség és a Péteri Polgárőr Egyesület biztosította.
Az Aprók Háza Óvoda udvarán álló nyárfa 20 méteren található
felső ága szintén megtört a viharban. A magasság miatt ebben az
esetben is a Katasztrófavédelem munkatársainak segítségét kellett
kérnünk a megtört ág eltávolításához.
Köszönjük a tűzoltók, a rendőrség, a Péteri Polgárőrség,
illetve Településüzemeltetési munkatársaink odaadó
munkáját!

Bölcsőde kialakítására nyújtunk be pályázatot
A Pénzügyminisztérium pályázatot írt ki a Pest megye területén működő és újonnan létrehozandó önkormányzati
tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására. Az elmúlt két évben a munkába állás
lehetőségének megteremtése érdekében számos kisgyermekes szülő jelezte igényét gyermeke nappali ellátásának
megoldására. A szülők információi szerint minden környező bölcsődében várólisták vannak az elhelyezés
tekintetében. Értelemszerűen minden település önkormányzata elsősorban a helyi lakosok kéréseinek megoldására
fókuszál, így a péteri lakhellyel rendelkező gyermekeknek nagyon csekély az esélye arra, hogy településünkön túl
bölcsődei ellátásban részesüljenek. 2017-ben 97 bölcsődei korú gyermek élt Péteriben. Az új óvoda építésének
befejeztével a jelenleg óvodaként működő épület megüresedik, így adott az új, bölcsődei funkció lehetőségének
megteremtése. A lakossági kéréseket figyelembe véve a Képviselő-testület informális keretek között döntött egy, a
jelenlegi óvoda átépítésével kialakítandó bölcsőde létrehozásáról. Az előzetes építész tervezői felmérés szerint a
bölcsőde funkció három csoportszobával kialakítható, így megkezdtük a pályázat megírását és a benyújtandó
dokumentációk összeállítását.
Kérjük azon helyi lakos szülőket, akik most igényelnének bölcsődei szolgáltatást, feltétlenül jelezzék ezt
az Önkormányzat számára írásos formában 2018. augusztus 31-ig! Az igénylés nem kötelezi a szülőket az
elhelyezésre, ennek célja egy előzetes, a bölcsőde kialakításához és a pályázat benyújtásához szükséges
igényfelmérés.
Önkormányzatunk csak elnyert pályázati támogatás esetén tudja az épület bölcsődei szabványoknak megfelelő
átépítését megvalósítani és a bölcsődei szolgáltatást megalapítani, ezért bízunk pályázati kérelmünk pozitív
elbírálásában.
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Támogatás a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások számára
A Magyar Közlöny 2018. július 27-i számában megjelent a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé
váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat, amely szerint a téli rezsicsökkentésben
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások
igénybejelentést nyújthatnak be tüzelőanyag támogatásra.
A juttatás igényelhető tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán bután tartályos gáz, fűtőolaj, illetve
pellet/brikett formájában.
Háztartásonként csak egy igénybejelentés nyújtható be, továbbá nem nyújtható be igénybejelentés olyan háztartás
után, amely az idei évben már részesült a 12 000 forint összegű téli rezsicsökkentésben (tehát a gázszámláján már
érvényesítve lett a rezsicsökkentés összege). Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt
fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartásnak kell a bejelentett
lakhelyének, vagy a bejelentett tartózkodási helyének lennie.
A Korm. határozat alapján az igénybejelentést legkésőbb 2018. október 15. napjáig kell benyújtani az
Önkormányzathoz, amely határidő elmulasztása jogvesztő.
Az igénybejelentők letölthetőek a www.peteri.hu honlapról, illetve átvehetők a Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási időben.

Az Aprók Háza Óvoda hírei
Leendő nagycsoportos gyermekeink, a Katica csoportosok augusztus 20-án fellépnek az új óvoda
ünnepélyes alapkőletételekor. E számunkra különlegesen fontos és örömteli eseményre várjuk szeretettel
minden óvodásunkat és szüleiket, illetve Péteri leendő óvodásainak családjait!
Augusztus 28-án, kedden nevelés nélküli munkanapot tartunk, melynek témája a 2018/2019. nevelési év
feladatai, programjai. Kérjük, hogy ezen a napon gondoskodjanak gyermekeik elhelyezéséről.
Augusztus 29-én, szerdán 17.30-kor összevont, majd csoportos tanévnyitó szülői értekezletet tartunk,
melyre minden kedves szülőt szeretettel hívunk és várunk.
A nyár további részére kellemes kikapcsolódást, jó pihenést kívánunk óvodásainknak és családjaiknak!
Bakos Tünde, óvodavezető

Péteri Evangélikus Egyházközség hírei
Hálásak vagyunk, hogy idén is megtarthattuk napközis táborunkat!
A 40 különböző korú és hátterű gyerek együtt mozdult a kis harang hívó szavára.
Hisszük, hogy a közös éneklés, játék, beszélgetés és alkotás élményéből minden gyerek kapott valamit a tarsolyába
útravalóul. Nemcsak a közös öröm és küzdelem hozott össze bennünket, hanem a bizalom, amiből építkezni is
lehet. Köszönjük, hogy velünk táboroztatok!
Köszönet az asszonyoknak, akik egész héten nagy szeretettel gondoskodtak kicsiről és nagyról egyaránt! Több
generáció volt egy fedél alatt, ami manapság ritka, de szükséges megtanulnunk egymást szeretettel és türelemmel
elhordozni.
Köszönünk a gyermekek nevében minden tettre kész kezet és szívet – az összefogás játszótereket mozgatott meg!
Köszönjük a zenészeknek, hogy kedvet csináltak az énekléshez a gitár, a dob, a fuvola, az orgona és a hegedű
hangjaival!
Köszönjük a csoportvezetőknek, hogy a bibliai történeteken keresztül megmutatták: Istenben bízva van
szabadulás, van győzelem, van újrakezdés, van reménység.
Hálát adunk Istennek az egész hétért és reméljük, jövőre még jobb lesz!
Közösségi nap és szeretetvendégség a templomszentelés ünnepén, augusztus 26-án vasárnap 10 órától a Péteri
Evangélikus templomban. Hallható lesz a Continuo kamarazenekar.
Szeretettel hívunk mindenkit a Péteri Evangélikus Egyházközség ünnepére!
Óvári Péter, lelkész
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Hrutka Ferencnére emlékezünk
2018. május 29-e fájdalmasan szomorú nap volt Péteriben. El kellett búcsúznunk egy olyan
embertől, aki évtizedekig szolgálta községünket. Hrutka Ferencné – Szenyán Irénkét (19452018) kísértük utolsó földi útjára.
Irénke a járási egészségügyi intézményekben számviteli-pénzügyi feladatokat végzett, majd
a monori rendelőintézet gazdasági igazgatója volt. 1990. szeptember 30-án a község
polgárainak döntése alapján képviselő, és az Önkormányzat alpolgármestere lett, e
tisztségét 16 évig, négy egymást követő ciklusban végezte lelkesen, hitelesen, és nagy-nagy
odafigyeléssel, szorgalommal. Elsősorban a gazdálkodási és egészségügyi területekre figyelt
hangsúlyosabban, de minden fejlesztésben, beruházásban aktívan közreműködött. Az
Önkormányzat, a Képviselő-testület munkavégzésében mindenkor az összhangra és korrekt együttműködésre, az
egészséges kompromisszumokra törekedett. Ez a felfogás és példa nagymértékben elősegítette a település
fejlődését, hétköznapjaink és ünnepeink hangulatát.
Dr. Szászik Károly, Péteri korábbi polgármestere búcsúzott tőle településünk nevében. Irénke néni neveltetését,
életfelfogását az alábbi Vörösmarty sorokkal jellemezte: „Ne arra törekedj, hogy túltégy másokon, hanem a
legjavát add annak, amire erődből, tehetségedből telik.”
Tisztelettel búcsúzunk Hrutka Ferencnétől. Nyugodjon békében!

Péteri Polgárőr Egyesület hírei
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 már meg puszta jelenlétünkkel.
Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy ismét köszönetet mondjak mindenkinek, aki valamilyen módon
hozzájárult az Egyesület működéséhez 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 p.polgarorseg@gmail.com
Köszönjük megtisztelő figyelmét! Figyeljünk Egymásra!
Varga Zsolt elnök

Péteri Családháló.Pont hírei
Kedves Péteri Családok!
A nyári pihenés után ismét szeretettel várunk Benneteket rendezvényeinken:
Szeptember az iskolakezdés ideje, nálunk is elindulnak a mesedélutánok:
 Szeptember 4-én kedden du. 4 órától várunk szeretettel a Péteri Könyvtár Klub termében az első őszi
mesedélutánra, hogy aztán majd hetente hallgathassunk együtt mesét.
 Előadás sorozatot is szervezünk, amelyeken találkozhattok:
Pécsi Rita pszichológussal (október 6 szombat),
Brouwer Pálhegyi Krisztina gyógypedagógus-logopédussal, a KÉK nevelés megalapítójával (november 17.
szombat).
Az év végére készülve pedig a már ismerős kézműves délutánra várunk szeretettel minden alkotó kedvű péteri
lakost december 1-jén, szombaton.
Szeretettel a Péteri Családháló.Pont csapata
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II. Görhöny fesztivál és Szüreti mulatság
Mutasd meg, mit lehet kihozni a krumpliból!!!
2018. szeptember 22. Péteri, Kastélykert
Hagyományőrző Egyesületünk és a Péteri Borbarát Kör Egyesület szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt
Péteri község II. Görhöny Fesztiváljára és Szüreti mulatságára, melyen megismerheti gasztronómiai
hagyományainkat és őseink értékeit.
A nap folyamán több alkalommal Kisbíró hirdeti a napi programot!
Várjuk a határon innen és határon túlról civil szervezetek, családok, baráti, és egyéb közösségek 2-4 fős
csapatainak jelentkezését görhönysütő versenyünkre sima és töltelékes görhöny kategóriákban.
A ZSŰRI KÜLÖNDÍJAS CSAPATA VÁNDORSERLEGET VIHET HAZA!
Nevezéseket az alábbi telefonszámon fogadunk: 06-20-232-8254, 06-30-523-7044
Illetve az egyesület e-mail címén: peterihagyomanyorzoegyesulet@freemail.hu
17 órától megtekinthetik gyermekeink és helyi civil szervezeteink műsorát.
Emellett Pálfi Péter előadóművész szórakoztatja a megjelenteket.
Gyerekeknek szabadtéri játékok, 19 órától zene, tánc, mulatság.

Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület hírei – Szép eredmény Bierunban
Ismét már sokadik alkalommal látogattunk ki Lengyelországba, Bierunba. A Kaeshi Waza Harcművészeti
Egyesület tagjai az IBF szervezésében megint számot adhattak tudásukról. A mostani verseny április 28-án került
megrendezésre.
Péteriből a következő versenyzők léptek a pástra formagyakorlat tekintetében: Németh Zsanett, Molnár Patrik,
Molnár Nándor, Léránt Ákos.
Mint mindig a menetrend szerint folyt a verseny. Délelőtt a formagyakorlatok, délután pedig a küzdelmekért
lehetett szurkolni.
Eredményeink: Molnár Patrik-Molnár Nándor-Léránt Ákos: Junior fegyveres szinkron formagyakorlat Bronz,
Molnár Patrik: Junior egyéni fegyveres formagyakorlat Bronz.
Németh Zsanett: Senior egyéni fegyveres formagyakorlat 4. hely.
Köszönök minden támogatást a szülők részéről mind utazás, szurkolás tekintetétben! Köszönjük a Caterina
Travelnak a kitűnő szállást és a zökkenőmentes utazást pedig a Földesi Transnak!
Végül gratulálok minden tanítványomnak az elért eredményekhez további sok sikert jó egészséget és jó edzéseket
kívánok!
Lozsi Ákos edző
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Péteri ifjú Moszkvában a győztesek világversenyén
Szinte egy emberként izgultunk egy
péteri gyermekért az elmúlt évben.
Tomi szervezetét megtámadta egy
agresszív betegség, amely ellen
hihetetlen erővel és odaadással
küzdött mindvégig Ő és családja, így
győztesen kerültek ki e harcból!
Tomi
augusztus
2-6
között
Moszkvába utazott hasonló küzdelmet
vívott kis társaival, ugyanis ekkor
került Moszkvában megrendezésre a
World Children’s Winners’ Games,
the
athletic
competitions
for
childhood cancer survivors elnevezésű
program. A Győztesek Versenye egy
nemzetközi sportverseny, amelyen
olyan 7-16 év közötti gyermekek vehetnek részt, akik az onkológiai kezeléseket sikeresen befejezték. A gyermekek
három korcsoportban (7-9 év, 10-13 év, 14-16 év) és több sportágban (futball, sakk, asztalitenisz, 10 méteres
légpuska-lövészet, 60 és 100 méteres futás, 25 és 50 méteres úszás) mérték össze erejüket.
Tomi futás és 10 méteres lövészetben rendkívül szép eredménnyel képviselte hazánkat, melyhez gratulálunk neki,
nagyon büszkék vagyunk rá!
Tamás szülei e sorokon keresztül köszönetet mondanak mindenkinek, akik egy-egy jó szóval,
odafigyeléssel, anyagi támogatással mellettük voltak az elmúlt egy esztendőben! Külön köszönet illeti a
Péteri Polgárőr Egyesületet és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, illetve az önkormányzatot kiemelt
támogatásukért. Komoly megpróbáltatás volt az elmúlt év a család számára, de az ismerősök, barátok
gondoskodása sokat segített számukra e nehéz időszak eredményességében!

Tűzgyújtási szabályok bel- és külterületen
1) A 11/2016. (VII.07.) sz. a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint belterületen
kerti avart égetni kizárólag pénteki napokon megengedett.
2) Külterületen (a Haleszi zártkert is ez alá tartozik) történő irányított égetés feltételei a következőek:
 Az égetés tervezett időpontját annak megkezdését megelőző 10. napig írásban (kérelem formájában) be
kell nyújtani a Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez (2200 Monor, Péteri út 25.).
 A kérelemhez csatolni kell az általános eljárási illetéket, melynek összege 3.000,- Ft, valamint a területre
vonatkozó tulajdoni,- vagy földhasználati lapot, adás- vételi szerződést, amelyek bizonyítják az égetéssel
érintett terület tulajdonjogát.
 A Kirendeltség a kérelmet 5 munkanapon belül elbírálja, és határozat formájában döntést hoz az irányított
égetéssel kapcsolatban.
3) Külterületen a hatóság engedélye nélkül szigorúan tilos a szabadtéri égetés, kivéve a kijelölt tűzrakó
helyeken.
4) Tűzgyújtási tilalom hatályba lépését követően sem belterületen, sem külterületen nem szabad tüzet
gyújtani!
5) Égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell
oltani.
6) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
7) Biztosítani kell a tűz továbbterjedésének megakadályozására alkalmas és megfelelő darabszámú eszközöket.
A tűzesetek megelőzése közös érdek, ezért fordítson maximális figyelmet a fent leírt utasítások, előírások
teljesülésére. Amennyiben a Katasztrófavédelem munkatársai jogsértést tapasztalnak, intézkednek a szükséges
szankció meghozataláról.
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Művelődési ház hírei
Angol nyelvi foglalkozások
Megfelelő számú jelentkező esetén az alábbi foglalkozásoknak
biztosítunk helyszínt a Művelődési Házban:
- keddi napokon 16.00-17.30 diákok nyelvtanulásának segítése,
korrepetálás
- keddi napokon 18.00-20.00 angol társalgási klub felnőttek számára
- szombatonként 9.00-10.30 angol nyelvtani rendszerező és
beszédkészség fejlesztő gyakorlatokat kezdők, újrakezdők valamint
haladó érdeklődők számára
A nyelvi csoportba soroláshoz szintfelmérő teszt kitöltése szükséges, amelyet nyitvatartási időben a könyvtárban
valamint a művelődési házban kérhetnek munkatársainktól.
Tervezett első foglalkozás: 2018. szeptember 18.
További információt a muvhaz@peteri.hu vagy a 06 20 290 8209 telefonszámon kérhetnek.
E-dance foglalkozások
2018. szeptember 18. nyílt bemutatóóra a művelődési házban!
16.30-17.30 jazzbalett, színpadi látvány- és modern tánciskolásoknak
17.30-18.15 táncelőkészítő ovisoknak
Megfelelő számú jelentkező esetén a további foglalkozások tervezett
időrendje:
- ovisok kedd: 17.30-18.15 óra között
- alsós diákok kedd-csütörtök: 16.30-17.30 óra között
- felső évfolyamos diákok kedd: 18.30-19.30, csütörtök 17.30-18.30 óra között
További részletekről a nyílt órán kaphatnak felvilágosítást!
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