Péteri Hírlevél
Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja
2018. október
Az elmúlt évtizedek legnagyobb péteri fejlesztéseinek lehetünk részesei
Nehéz heteken vagyunk túl, hiszen szinte minden lakosunkat
érintették a jelenleg zajló és a már lezárt beruházások is.
Szeptemberben településünk majdnem minden ingatlanját csak
úgy lehetett megközelíteni, hogy munkagépek dolgoztak,
nehéz volt a közlekedés, porral és zajjal járó munkavégzés
kezdődött már hajnalban. Több, mint egy évet vettek igénybe
azok az előkészítő munkák, amelynek eredményét most
láthatták és láthatják még lakosaink. A pályázatok megírása és
összeállítása, tervdokumentációk készítése, számtalan
képviselő-testületi döntés, megszámlálhatatlan munkaóra,
egyeztetés, tárgyalás, közbeszerzési eljárások lebonyolítása és
még sorolhatnánk, mi áll mögöttünk. Önkormányzati
képviselő és hivatali munkatársaim még akkor is lelkesen és
minden tudásukat, erejüket beletéve dolgoztak a projekteken,
amikor megannyi kételkedő és bántó hozzászólást
olvashattunk magunkról, amikor a tájékoztatásainkat szinte el
sem olvasva negatívan tüntettek fel minket a közösségi
oldalakon. Rosszul estek a pesszimista megjegyzések, de
tudtuk, hogy ősszel mindenkinek értelmet nyernek szavaink és
tetteink, s lakosaink is büszkék lesznek arra, hogy városi
mértéket öltve fejlődik lakókörnyezetünk, épül településünk.
Augusztus közepén átadtuk a P+R parkoló és az új óvoda
építésének
munkaterületét,
s
ezzel
megkezdődött
községünkben a fejlesztés látványos, már nagyon várt része.
Nézzük számokban az elmúlt hetek beruházásait:
- megkezdődött a majd’ 1000 nm-es, 120 fő kisgyermek
befogadására alkalmas óvoda építése,
- megépítettük a 40 személygépjármű parkolására alkalmas
P+R parkolót (eddig 20-25 autó parkolt a buszfordulóban),
s felújítottuk teljes területen a buszfordulót is,
- kb. 5300 m hosszon melegaszfalt és mart aszfalt réteggel
állítottuk helyre, illetve újítottuk meg elhasználódott, kátyús
útjainkat, a poros, saras útfelületeket,
- kb. 6500 m hosszon alakítottunk ki csapadékvíz elvezető
rendszert és állítottuk helyre a település 16 utcájában
és/vagy utcaszakaszában a vízelvezető árokhálózatot,
- kialakítottuk a József Attila utcában az óvoda mögötti 6
állásos parkolót, amelyet hamarosan átadunk a szülők
részére annak érdekében, hogy a jelenleg fokozottan
balesetveszélyes parkolás megszűnhessen az óvoda Petőfi
Sándor utcai oldalán.
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Természetes, hogy aki nincs benne napi szinten a projektek
előkészítésében, abban több kérdés megfogalmazódik a
lebonyolításkor. Sajnos több olyan műszaki, szakmai kérdés látott
napvilágot, amely ahelyett, hogy minket személyesen megkérdeztek
volna, negatív hangvételű pletykává nőtte ki magát (pl. Miért ”csak”
3,2 m szélességben lett az utca leaszfaltozva? vagy Miért eltérő az Ady
Endre utca útburkolata? stb.). Minden projekt nyilvános, bárki
betekinthet a szaktervező dokumentumaiba, de a válaszokat mi is
nagyon szívesen megadjuk akár a közmeghallgatáson, akár
ügyfélfogadás ideje alatt a polgármesteri hivatalban. Kérjük, hogy
bántó szóbeszéd helyett kérdezzenek minket a megvalósítások
miértjeiről!
A véghezvitt fejlesztések előkészítését és lebonyolításának
koordinálását a polgármesteri hivatal munkatársai vitték végig úgy,
hogy természetesen egyéb napi munkájukat sem hanyagolhatták el. A
település nem fizetett pályázatírót, s nem alkalmaztunk külső
projektmenedzsmentet sem! Mindeközben a tavalyi pályázatok
elszámolása és helyszíni ellenőrzése, illetve a 2019. évi reménybeli
fejlesztéseink előkészítése, az új pályázatok megírása is megtörtént (pl.
bölcsőde kialakítására).
Tisztelettel köszönjük lakosaink többségének azt, hogy hisznek
a munkánkban, bíznak terveinkben, megértik és elfogadják azt,
hogy fejlődést csak többhónapos, akár éves előkészítéssel és a
projektek elszámolásával, lezárásával lehet elérni. Köszönjük,
hogy a megvalósításokat még a nehézségek mellett is örömmel
fogadták, s meghallgatták kéréseinket annak érdekében, hogy a
beruházások gördülékenyen folyhassanak!
Köszönjük a Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium
pályázati támogatásait, melyek elengedhetetlenek voltak ahhoz,
hogy Péteri ilyen mértékű fejlesztéseket hajtson végre!
Köszönjük a BITUNOVA Kft., az Ép-Gép 2002 Kft., az
IMHOTEP-INVEST Kft. és a SWIETELSKY Magyarország
Kft. dolgozóinak, hogy megfelelő kivitelezői gondossággal
építettek, építenek közösségünk, Péteri számára!
Hálával tartozom és köszönöm képviselőtársaimnak, illetve
hivatali munkatársaimnak, hogy energiájukat nem kímélve
Péteriben eddig egyszerre nem látott fejlesztést vittünk és
viszünk véghez 2018-ban is! Köszönöm Losonci László jegyző
úrnak és Danyi Richárd igazgatási ügyintézőnek, hogy napi
szintű helyszíni bejárással, a kivitelezőkkel való konfliktusok
felvállalásával, a műszaki ellenőrökkel való egyeztetésekkel
gondoskodtak arról, hogy minden projektünk a megadott
műszaki tartalomnak megfelelően kerüljön megvalósításra.
Köszönöm Udvardi Éva pénzügyi vezetőnek, hogy alapos
szakértelemmel figyel a kivitelezések megvalósítására és a
projektek elszámolására.
S bár tudjuk, hogy van még teendőnk bőven, láthatják, hogy minden kedvező lehetőséget megragadunk annak
érdekében, hogy településünk fejlődjön. Községünk adóbevétele csekély, ezért anyagi potenciáljaink jelentősen
korlátozottak, s ezt minden fejlesztési terv és ötlet végiggondolása során figyelembe kell vennünk. Van, hogy az
önkormányzat likviditását veszélyeztető fejlesztési tervünket fájdalommal, de egy kedvezőbb lehetőségre várva
elengedünk (pl. kerékpárút), mégis öröm, hogy egyedülálló fejlesztésnek lehetünk mindannyian részesei. Az
együttműködő javaslatokat továbbra is személyes beszélgetések során várjuk annak érdekében, hogy büszkén
elmondhassuk: Péteri, az Otthonunk!
Petőné Vizi Valéria polgármester
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Repülők Péteri felett
Tájékoztatjuk lakosainkat, hogy Péterihez hasonlóan most már budapesti kerületek is
felléptek a repülőtér új felszállási rendjének bevezetése ellen.
Természetesen a sok építési munka mellett mi is megtettük a szükséges lépéseket az
eredményesség érdekében:
 egyeztetéseket folytattunk a szomszédos települések, budapesti kerületek vezetőivel
az új SID zavaró hanghatása tekintetében, s ahol problémát okoz a zajhatás, ott
megállapodtunk, hogy szükség esetén közösen lépünk fel a lakosság érdekében,
 tájékoztattuk Péteri országgyűlési képviselőjét, Pogácsás Tibor államtitkár urat az új felszállási rend
bevezetéséről és ennek minket terhelő hatásairól. Államtitkár úr biztosította településünket a támogatásáról,
melynek keretében személyes tárgyalást folytatott Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős
államtitkárral az ügy mihamarabbi megoldása érdekében,
 a Képviselő-testület megbízást adott egy, a légi ügyekben jártas ügyvédi iroda részére az esetleges jogi
képviseletre,
 megkaptuk a HungaroControllal történt tárgyaláson kért dokumentumok egy részét. Erre válaszul
határozottan kifejeztük ismét a tiltakozásunkat az új eljárás bevezetésével kapcsolatban, mivel a
dokumentumok egyáltalán nem tartalmaznak olyan ésszerű magyarázatot, amely miatt érthető lenne az
alkalmazott felszállási rend. A beérkezett dokumentumok és a válaszlevél a Polgármesteri Hivatalban
ügyfélszolgálati időben megtekinthetők,
 augusztus 23-án kértük a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalától az új indulási nyomvonalak
ügyében lefolytatott közigazgatási eljárás dokumentumait, hogy azokat az Önkormányzat megismerhesse, és
azok áttanulmányozását követően a jogi álláspontunkat kialakíthassuk. A kért közigazgatási dokumentumok
helyett elutasító választ kaptunk, melyet a megadott határidőn belül megfellebbeztünk,
 várjuk a HungaroControl Zrt. ígéretének eredményét, mely szerint kértük, hogy a felszállási útvonal Üllő
települést követően térjen vissza a korábbi pályájára a vasútvonal és a 4-es út nyomvonalába. Ennek határideje
november 30.
 az augusztusi tárgyaláson elhangzottaknak megfelelően a HungaroControl Zrt. megvizsgálta, hogy a II.
futópályáról Üllő felé történő felszállások esetében lehetséges-e nagyobb magasság eléréséig kötelezővé tenni
a műszeres indulási eljárások követését, ezzel elkerülve a kijelölt fordulópont előtti, azaz közvetlenül Péteri
belterülete feletti fordulást. Ennek eredményeképpen a hatályos zajgátló védőövezetet kijelölő határozattól
szigorúbb korlátozást vezettek be 2018. október 1-jével:
- Az eddigi 4000’ tengerszint feletti magasság helyett az induló légijárművek műszeres indulási eljárásban
való repülése 5000’ tengerszint feletti magasság keresztezéséig kötelező.
- Az induló légi járművek ezidáig 4000’ tengerszint feletti magasság keresztezése után bárhol megkezdhették
az északi irányba történő fordulást. Az új intézkedésnek köszönhetően, a közzétett repülési nyomvonaltól
való eltérés északi irányba kizárólag az első fordulópont (BP714/BP613) átrepülése után lehetséges,
biztosítva ezzel a település jelentős részének elkerülését.
 a szomszéd települések polgármesterivel együtt ismét tárgyalóasztalhoz ülünk a HungaroControl Zrt-vel
október 25-én.
Kérjük, hogy a településünk számára megnyugtató intézkedésig Önök is jelezzék panaszaikat, aggályaikat az új
eljárási
rendet
kidolgozó
és
bevezető,
felügyelő
HungaroControl
Zrt.
részére
a
kornyezetvedelem@hungarocontrol.hu mail címen. Kérjük, tegyék be másolatba a peteri@peteri.hu mail címet.
A repülők okozta zajhatás továbbra is elfogadhatatlan Péteri számára, s az eredeti célunknak megfelelően
megfontoltan, de minden lehetséges eszközt bevetve megyünk előre a céljaink eléréséig!
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Közmeghallgatás lesz 2018. november 6-án
Péteri Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a 2011. évi CLXXXIX. tv. 54. §-a értelmében tartandó
közmeghallgatásra.
A közmeghallgatás helye: Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház (2209 Péteri, Földváry-Boér park 1.)
A közmeghallgatás ideje: 2018. november 6. (kedd) 18.00 óra
A közmeghallgatáson a Képviselő-testület beszámol a 2018. évi munkájáról és a 2019.
évi fejlesztési terveiről. A közmeghallgatás keretében is jelezhetik közérdekű
észrevételeiket és javaslataikat a Képviselő-testület felé.
Jöjjön el Ön is, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről
Az Országgyűlés a 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1-jén lépett
hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság
megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül
vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és
az engedély megadásának feltételei fennállnak.
Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került
megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt
kell kérni.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet alapján:
- amennyiben a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti,
- a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,
- magánszemély a kérelmező,
- a kút házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja;
- a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál,
akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.
Minden egyéb esetben nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút
fennmaradási engedélyezési eljárása!
A jogszabály meghatározza-e a gazdasági célú vízigény fogalmát?
Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú
vízigénybe beletartozhat a locsolás vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási
igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.
Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi
engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a
továbbiakban: BM rendelet) szerint. Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a
vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet)
szerint tervdokumentációt csak olyan tervező készíthet, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi
tervezői jogosultságával rendelkezik. Az eljárás 2018. december 31. napjáig mentes az igazgatási szolgáltatási
díjfizetési kötelezettség alól.
Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?
Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra.
Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek. Az
engedélykérelmek letölthetők az önkormányzat honlapjáról, vagy személyesen kérhetőek a Hivatalban.
Losonci László jegyző
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Aprók Háza Óvoda hírei
Szeptemberben elindult a 2018/19-es tanév. A tanév
szülőket az óvodába, ahol közösen készítjük el a
fontosabb információiról, programjairól, a csoportok
lámpásokat, amivel délután járjuk körbe az óvoda
összetételéről a szülők augusztus 28-án, az év első
környékét. Az útvonalat, és az óvoda udvarát a
közös szülői értekezletén kaptak tájékoztatást. Az
délelőtt folyamán a szülőkkel közösen faragott
első hónapban a nyári pihenő után a gyerekeknek
töklámpásokkal tesszük hangulatossá. A Márton
sem volt egyszerű újra visszazökkenni az óvoda
napot az óvoda udvarán közös zsíroskenyér evéssel,
mindennapjaiba, és napirendjébe.
forró tea ivással, énekléssel, játékkal zárjuk. A
rendezvényre mindenkit szeretettel várunk.
Az idei év szeptemberében is fő feladatunk az új
kiscsoportos gyerekek fogadása, beszoktatása volt. A
Örömmel tudatjuk, hogy óvodánk tavasszal
pici gyerekeknek, akik 3 évig anyukájukhoz kötődtek,
benyújtotta pályázatát a „BOLDOG ÓVODA” cím
nem kis feladat egy számukra ismeretlen
elnyerésére. Pályázatunk sikeres volt, és az Oklevelet
környezetbe,
közösségbe
beilleszkedni.
A
október 1-jén, ünnepélyes keretek között vettük át az
beszoktatást a szülőkkel szoros együttműködésben, a
Erkel Színházban. A pozitív pszichológiára, és
folyamatosságot és az egyéni sajátosságokat
pedagógiára épülő Boldogság programot az éves
figyelembe véve segítettük.
nevelési tervünkbe építjük be. A tevékenység alapja a
bátorító, megerősítő pedagógiai attitűd, a
Az októberi hónap is mozgalmasan telik
feszültségoldás, a saját tapasztalatok, élmények
intézményünkben. Az Idősek világnapja tiszteletére
felidézése, közös gondolkodás stb.
rendezett műsoron nagycsoportosaink kedveskedtek
az idősebb embereknek tánccal, és egy szál virággal a
Célunk az, hogy a gyermekek boldogságra való
Művelődési Házban. A népmese világnapja
képességének
fejlesztését
játékosan,
kreatív
alkalmából az iskolás gyermekek jöttek el hozzánk, és
feladatokon, gyakorlatokon keresztül érjük el számos
meséltek óvodásainknak, majd középső, és
tevékenység által, amely pozitív hatással lesz a
nagycsoportosaink a könyvtárba látogattak el, ahol
csoportok életére, erősíti a baráti és társas
ismerkedtek a könyvekkel, mesékkel, a könyvtár
kötelékeket,
a
gyerek-szülő
kapcsolatot.
szabályaival. Az Állatok világnapja alkalmából közös
Boldogságszintjüket növeljük az optimizmus, a jó
buszos kiránduláson vettünk részt a Gyöngyösi
cselekedet, az apró örömök élvezetével, a
Állatkertben.
testmozgással, a megbocsátás és a hála gyakorlásával,
a
fenntartható
boldogságra
neveléssel.
A programok folytatódnak novemberben is.
Pedagógusként és szülőként is a legnagyobb
November 5-től 9-ig tartjuk a „Tök jó - tök hetet”
örömünk az, ha a gyermekeinket boldognak látjuk.
óvodánkban, melyet 9-én, a Márton napi lámpás
Ez ad értelmet életünknek és hivatásunknak.
felvonulással zárunk. Ezen a napon délelőtt várjuk a
Mi is az a boldogság?
„A boldogság, a pozitív érzelmek királynője, a lelki egészségünk aranyalapja.”
Bakos Tünde óvodavezető

ÖRÖMMEL ÉRTESÍTEM MINDEN KEDVES JÖVŐBENI VÁSÁRLÓMAT,
HOGY PÉTERIBEN ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS BOLT NYÍLIK!
Cím: Péteri, Petőfi Sándor utca 66.
Tervezett nyitás: 2018. október 26.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig
szombat

7.00-18.00
7.00-12.00

Minden nap friss áru!
A polcokon megtalálják a jól ismert hazai termékeket és az egzotikus zöldség és gyümölcs féléket egyaránt.
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Péteri Evangélikus Egyházközség örömhírei
A Miatyánk imádságot sokan ismerik, vannak, akik imádkozzák is. Az újjászületés – Isten befogadása által válunk
Isten gyermekévé. Atyánknak nevezhetjük az Istent. Amikor az Istenben Atyát kapunk, akkor testvéreket is
kapunk, hiszen mindazok, akik Jézusban újjászülettek, Isten gyermekei. Ezért mondhatjuk mi is: mi Atyánk.
Amikor tehát imádkozunk ezzel a hittel, bizalommal és reménységgel szólítsuk meg Istent! Adja Isten, hogy a
Péteriben élők ezt a testvéri szeretetet és tiszteletet tudják megélni egymás felé és tovább adni a rájuk bízottaknak.
Reménységet a Mindennapokban és Áldott megemlékezést és készülődést Mindnyájunknak! „Isten a mi
erősségünk, biztos segítség a nyomorúságban.” 46. Zsoltár
Péteri Evangélikus Gyülekezet őszi programjai:
Október 20. és 27. 9:00: Temető takarítás – köszönet a Péteri Faluszépítőknek az eddigi támogatásért. Ilyenkor
fordítunk időt a történelmi sírok és emlékművek környékének rendbetételére is. Lombsöpréshez kérünk
eszközöket hozni.
Október 28. 10:00: Zenés Vasárnap, Reformáció – Megújulás jegyében – helyi és környékbeli zenészek
szólaltatják meg hangszerüket és szívüket.
Október 29 - november 1: Krizantém árusítás 9 órától 17 óráig a temetői útkereszteződés előtt és a temetőnél. A
virágadományért köszönet Losonci Gyula kertésznek.
November 1. 15:00: Istentisztelet és vigasztaló Áhítat a temetőben – közös megemlékezés, koszorúzás - Szende
Erő, Pittner Dénes, Csaba Gyula, Dobronyovszky Károly síroknál.
December 2. 10:00: Adventi gyertyagyújtás és áhítat a Templom előtt, Adventi koszorúkészítés, és készülődés a
Gyülekezeti teremben a Bohus Dániel tér 1-ben.
Mindenkit szeretettel várunk állandó alkalmainkra is:
Szerda 15:30
Ovis hittan – bibliai történetekkel ismerkedünk, sok ének és játék által.
Szerda 16:00
Konfirmációi, hitéleti előkészítő – fiatalok, felnőttek számára is lelki megerősítés.
Szerda 18:00
Bibliakör a Gyülekezeti teremben, előtte tea és beszélgetés.
Csütörtök 15:00
Varrókör a Művelődési házban - Minden, ami varrás (alapok, foltvarró technikák, praktikus
öltések), ajándéktárgyak készítése, melyek jótékonysági céllal is megvásárolhatók. November hónaptól az adventi
kézműves vásárra készülünk.
Péntek 16:00
Cserkészet: jó idő esetén Kastélykert, téli időszakban könyvtár és parókia. A cserkészet
alapja - Isten, haza, embertárs. A természetben való szabad játék és tájékozódás, a lelki és helyi értékek ismerete és
tisztelete által nevel az életre.
Vasárnap 9:00
Közös Hang Énekkar – vezetője Gyöngyössy Szabó Gábor kántor és zongoratanár – a
közös éneklés megnyit Isten és egymás felé is. A hangszeren játszók is csatlakozhatnak.
Vasárnaponként 10 órától Istentisztelettel párhuzamosan Vasárnapi Kincskereső Gyermekóra.
Elérhetőek vagyunk: a Péteri Erős vár facebook oldalon, Istentiszteleten, a parókián, telefonon 0620/8242058.
Temetővel kapcsolatos információk: Kurucz Katalin 0630/6831951, személyesen szerdánként 16 órától.
Óvári Péter lelkész és az evangélikus gyülekezet tagjai

Kiírásra került a Bursa Hungarica 2019. évi fordulója
Péteri Község Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázati rendszerhez. A tavalyi évhez hasonlóan idén is
mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot kiírta az önkormányzat.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2018. november 6.
A pályázati kiírásokat és a további információkat a www.emet.gov.hu és a
www.peteri.hu oldalakon találják. Eredményes pályázást kívánunk!
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Péteri Borbarát Kör Egyesület hírei
Borászat és vígasság!
Véget ért egy év a szőlőtermesztésben, ám elkezdődött egy új a
borászatban. Mondhatjuk ezt így röviden, ámde ez nem igaz. A két
tevékenység ugyanis egymással párhuzamosan folyamatos munkát kíván a
szőlővel, borral foglalkozó emberektől, legalább is kistermelői szinten.
Az idei év időjárása, a sok napsütés, a megfelelő mennyiségű, jó eloszlású
csapadék szép terméssel ajándékozta meg a szőlőtermesztőket. Tehát a
kiváló minőségű szőlő adott. A jó bor elkészítése már csak a borkészítők
fegyelmezett, tiszta munkáján, a jó borászati technológián múlik. Azt,
hogy ez miként sikerült a borászoknak, azzal most először szembesülhet
mindenki, aki eljön a12. borász vigadalomra.
A Péteri Borbarát kör Egyesület tagjai megünnepelik, hogy a hordóban
(vagy tartályban) kierjedtek az új borok.
Erre az ünnepi borász vigadalomra meghívja a község, és a környék
borkedvelő lakóit, ahol az új borokat meg is kóstolhatja, aki eljön. Ezen
alkalommal a Péteri Földváry-Boér Művelődési házban, az előző évekhez
hasonlóan, igyekszünk egy színvonalas rendezvényt tartani.
Érkezéskor üdvözlő pálinkával fogadjuk a vendégeket, akik helyfoglalás
után bőséges vacsorával gyűjthetnek erőt a tánchoz, amihez a Prestige
band biztosítja a talpalávalót. Szokás szerint az új borokat megversenyeztetjük, és a nyerteseket jutalmazzuk. A
büfé záróráig üzemel, a tombolán értékes, és apró nyeremények várják a szerencséseket. Tehát meglesz minden,
mint a régi bálokon, talán még egy kicsit több is, ami egy jó bulihoz kell.
Jöjjön el ön is, gyere el te is, érezd jól magad barátaiddal, és velünk!
László Péter elnök

Péteri Községi Sportkör hírei
A Péteri KSK felnőtt csapatának őszi félévi versenykiírása:
Péteri KSK
Pereg SE
Péteri KSK
Aranyszarvas SE
Péteri KSK
UFC Gyömrő
Péteri KSK
Örkény SE
Péteri KSK
Dunavarsányi TE II.
Péteri KSK
Bugyi SE
Péteri KSK
Alsónémedi SE
Péteri KSK

2-4
3-2
2-4
3-2
1-0
3-0
0-3
0-4

Üllő SE
Péteri KSK
Tápiószele SE
Péteri KSK
Monori SE
Péteri KSK
Törökbálinti TC
Péteri KSK
Újhartyán VSE
Péteri KSK
Taksony SE II.
Péteri KSK
FC Dabas II:
Péteri KSK
Halásztelek FC

2018.08.18. 17:00
2018.08.26. 17:00
2018.09.02. 16:30
2018.09.08. 16:30
2018.09.16. 16:00
2018.09.22. 16:00
2018.09.29. 16:00
2018.10.07. 15:00
2018.10.14. 15:00
2018.10.21. 14:00
2018.10.27. 13:30
2018.11.04. 13:30
2018.11.11. 13:30
2018.11.18. 13:00
2018.11.24. 13:00
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Péteri KSK Sportpálya
Kiskunlacháza-Pereg SE sporttelep
Péteri KSK sportpálya
Aranyszarvas SE sporttelep
Péteri KSK sportpálya
UFC Gyömrő Sporttelep
Péteri KSK sportpálya
Örkény SE sporttelep
Péteri KSK sportpálya
Dunavarsány sportpálya
Péteri KSK sportpálya
Bugyi Sportpálya
Péteri KSK sportpálya
Alsónémedi SE sportpálya
Péteri KSK sportpálya

A Péteri Baptista Közösség hírei

1,6 millió forint támogatást nyert a szociális célú tűzifa beszerzésére irányuló pályázatunk!
A Belügyminisztérium idén is támogatásban részesítette Péteri Község Önkormányzatának szociális célú tűzifa
beszerzésére irányuló pályázatát!
A mostani döntéssel 2.311.400,- Ft értékű támogatást ítéltek meg számunkra 130 m3 keménylombos tűzifa
beszerzésére, melyhez településünknek önerőt, illetve a szállítási költséget kell majd biztosítania.
A Képviselő-testület még október folyamán megalkotja a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
szóló rendeletét, amely alapján az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzdő, s fával fűtő
családok részére adhat támogatást annak a személynek vagy családnak,
a) akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a 42.750 Ft-ot, vagy
b) annak az egyedül élő személynek, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az 57.000 Ft-ot;
c) annak a 65 év feletti személyeknek, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja
meg az 57.000 Ft-ot, vagy
d) annak a 65 év feletti egyedül élő személynek, akinek a jövedelme nem haladja meg a 71.250 Ft-ot.
A szociális célú tűzifa támogatás rendkívüli élethelyzetre tekintettel, ettől eltérően, méltányosságból is
megállapítható.
Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható. A tűzifa lakáshoz szállításáról az Önkormányzat gondoskodik.
Az Önkormányzat a szociális tűzifa támogatásban részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem kér.
A tűzifa támogatási kérelmet 2018. november 5. napjától 2018. november 30. napjáig a Péteri
Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani ügyfélfogadási időben az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon, melyet hamarosan elérnek a www.peteri.hu oldalon, illetve átvehetnek a Polgármesteri
Hivatalban is. Bízunk benne, hogy a fa megvásárlása is gyorsan megtörténhet majd, s így a tavalyihoz hasonlóan az
igények elbírálását követően hamar eljuttathatjuk a rászorulók részére a támogatott fűtőanyagot.
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Élelmiszerbank adománygyűjtés!
Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület idén is megtartja karácsonyi
adománygyűjtését!
A Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Péteri Kirendeltsége a monori Tesco
áruházban végezhet gyűjtést:
TESCO Monor Hipermarket
2200 Monor, 4-es Főút
A gyűjtés időpontja: 2018. november 23-24-25. (péntek – szombat – vasárnap)
november 23. péntek
15.00 – 20.00
november 24. szombat
08.00 – 13.30 és 13.30 – 19.00
november 25. vasárnap
08.00 – 13.30 és 13.30 – 18.00
A gyűjtés zökkenőmentes kivitelezéséhez egy időben 5-6 emberre van szükség!
A gyűjtés lebonyolításához keressük azokat a segítőkész péteri lakosokat, akik a gyűjtéshez csatlakoznának a
családgondozó, az Önkormányzat Humánpolitikai Bizottságának tagjai és a Hivatal munkatársaihoz. Amennyiben
középiskolák tanulói jelentkeznek, a gyűjtés során letöltött óráikat a közösségi szolgálat keretében igazoljuk. Az
áruházba való eljutást a település kisbuszával oldjuk meg!
A jelentkezéseket 2018. november 16. napjáig várjuk a Polgármesteri Hivatalban személyesen
ügyfélfogadási időben vagy telefonon (29/314-069).
A gyűjtés során kapott adományokat Péteri községben élő, szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok,
gyerekek részére juttatja el a gyűjtést végző önkéntes csapat.
A gyűjtésben azon lakosok segítségére is számítunk, akik korábban már részesültek élelmiszer támogatásban!
Segítsünk egymásnak, segítsünk magunknak!
„Ha veszel, megtelik a kezed. Ha adsz, megtelik a szíved.” Margarete Seemann

Időseink köszöntése
2018. október 1-jén az Idősek világnapja alkalmából köszöntöttük fel Péteri 65. életévét betöltött lakóit a
Művelődési Házban. Hagyomány, bölcsesség és tapasztalat – ezek a sokat idézett szavak, mikor idős emberekről,
szüleinkről, nagyszüleinkről beszélünk. Ők azok, akik előttünk járnak az úton, melyet őseink tapostak ki. Tőlük
örököltük ezt a települést, melyben kemény munkával kerestek kenyeret, építettek hajlékot, neveltek gyereket.
Az idősek napi rendezvényen az óvodások kedveskedtek a jelen lévő dédiknek, nagymamáknak, nagypapáknak,
előtte Petőné Vizi Valéria köszöntötte a vendégeket, majd operett műsort hallhattak időseink. Az előadók a
hangjuk mellett táncaikkal és humoros előadásmódjukkal szórakoztatták a közönséget. A műsort vacsorával
egybekötött kellemes beszélgetés zárta.
Péteri lakói, a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében településünk legidősebb lakóit a
rendezvényt követő napokban Polgármester asszony és a Hivatal dolgozói személyesen köszöntötték. Péteri
legidősebb női és férfi lakói: Ringeisz Józsefné 95 éves, Kelemen Anna 92 éves Szalkai Józsefné 91 éves és Swott
Lászlóné 91 éves. Kalina János 1928-ban született, ő idén ünnepli a 90. életévét, Noszka József és Sáránszki Pál
pedig a 87. életévüket.
Ezúton is tisztelettel köszöntjük Péteri község díszpolgárait Fürt Ferencné, Zsuzsi nénit, aki október 6-án, Dr.
Szászik Károlyt, aki október 9-én ünnepelte születésnapját.
Őszinte szeretettel és tisztelettel kívánjuk, hogy derűsen, jó egészségben, a család nyújtotta örömökkel töltse a
pihenés éveit Péteri minden időskorú lakója!

Hagyományőrző Körök Estje
2018. november 24-én 16 órai kezdettel rendezzük meg a
Művelődési Házban a Hagyományőrző Körök Estjét. Szeretettel
várjuk az érdeklődőket a helyi iskolások, óvodások és más településről
érkezett hagyományőrző csoportok műsorán és az azt követő
vigadalomban! A rendezvényen a részvétel ingyenes.
Kellner Sebestyén elnök
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A Péteri Családháló.Pont hírei
Mindenkit szeretettel várunk a Művelődési Házba a következő előadásra!

Felhívás véradásra!
Ha Ön egészséges, még nem töltötte be a 60. életévét, legalább 50 kg és úgy érzi, hogy segíteni tud a rászoruló
betegeken – netán rokonán, barátján, ismerősén – jöjjön el véradásra
2018. október 24-én 12:30 – 14:30 között a Földváry-Boér Elemér Művelődési Házban!
Ezzel nem csak másokon segít, hanem Ön is átesik egy szűrővizsgálaton, ami az aktuális egészségi állapotáról ad
felvilágosítást!
Fontos tudnivalók:
 Hozza magával fényképes igazolványát (személyi igazolvány, vagy
útlevél vagy jogosítvány), lakcímkártyáját és TAJ kártyáját.
 A levett vérmennyiség 450 ml, az egészséges szervezet számára nem
megterhelő.
 Véradás előtt étkezni és bőséges, alkoholmentes folyadékot kell fogyasztani.
 A gyógyszerszedés önmagában nem kizáró ok, a helyszínen lévő orvosi
konzultáció dönti el a véradás lehetőségét.
 A véradás során mindig steril, egyszer használatos eszközökkel dolgoznak, a
fertőzésveszély kizárt.
Legyen Ön is Hétköznapi Hős!
Tisztelettel hívjuk, szeretettel várjuk!

10

FELHÍVÁS
N Y E R E M É N Y J Á T É K!
LEGYEN EZ AZ UTOLSÓ!
Tudja, hogy átlagosan mennyi időt tölt sorban állással a csekkbefizetés során? Mi sem, de szerintünk is
túlságosan időrabló tevékenység…
Gondolta volna, hogy a DPMV Zrt. évente több mint 684.000 darab csekkel ellátott víz és csatornadíj
számlát bocsát ki?
Belegondolt már abba, hogy Ön tőlünk évente 12 db számlát, azaz 24 db papírlapot és 12 db borítékot kap?
Ezeket felhasználóink jelentős része – már csak megszokásból is – időszakosan tárolja, őrizgeti (sokszor
éveken át). Önnél is vannak ilyen „porfogók”?
Engedje meg, hogy segítsünk!
Akciónk keretében rengeteg hasznos időt és egy kis pénzt szeretnénk spórolni Önnek, miközben egy
nyereményjátékban is részt vehet!
Amennyiben ön lakossági felhasználónk csak az alábbiakat kell megtennie:
 Regisztráljon E-ügyfél oldalunkon (https://eugyfel.dpmv.hu) és kérjen E-számlát
 Váltson át banki átutalásos díjbefizetési módra, vagy adjon bankjánál csoportos beszedésre
felhatalmazást
 A fenti módon teljesítse a soron következő számláját/számláit az akció végéig
Ezt követően:
 nem kell több időt sorban állásra pazarolnia,
 a nyitvatartási időn túl is rendezheti számláit,
 megszűnik a papír alapú értesítés ugyanakkor valamennyi számlája és befizetési igazolása
visszakereshető, letölthető.
Mindezek után valamennyi a fenti és a játékszabályzatban foglalt egyéb feltételeknek megfelelő felhasználónk
részt vehet akciónkban, mely során:
 Minden korábbi és új, a feltételeknek megfelelő felhasználónk részt vesz, egy nyereménysorsoláson
ahol kisorsolunk:
1 db Electrolux A+++ mosogatógépet
1 db Electrolux A+++ mosógépet
30 db Multifunkciós H2O (víz) órát
 Minden új, a nyereményjáték időtartama alatt E-számlát igénylő és ezen a módon legalább egy
számlabefizetést teljesítő felhasználónk egyszeri 2.000 Ft számlajóváírásban részesül az akciónk
utáni első (februári) számlájából;
A Nyereményjátékban való részvétel feltétele a Játékszabályzat tudomásulvétele és elfogadása az E-ügyfél
oldalunkon. A sorsolások közjegyző jelenlétében történnek. A sorsolások eredményét a sorsolást követően a
DPMV Zrt. internetes oldalán teszi közzé.
Az akció időtartama: 2018. október 1. – 2019. január 11.
Részletek és feltételek honlapunkon: https://www.dpmv.hu

LEGYEN EZ AZ UTOLSÓ PAPÍR ALAPÚ SZÁMLÁJA!
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P+R parkoló ünnepélyes átadása

2018. november 6-án 15.00 órakor
szeretettel várjuk Péteri lakosait a vasútállomáson épült P+R parkoló ünnepélyes
átadására!
Az átadáson beszédet mond Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár, településünk
országgyűlési képviselője és Petőné Vizi Valéria polgármester.

Péteri Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját
az 1956-os forradalom és szabadságharc
62. évfordulóját köszöntő ünnepi megemlékezésre és
koszorúzásra.
A megemlékezés időpontja, helyszíne:
2018. október 23. 10. 00 óra
Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház
színházterem
A Pittner Dénes Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola diákjainak műsorával, majd koszorúzással
rójuk le tiszteletünket a Földváry-Boér Elemér
emlékszobornál.
Minden emlékezőt tisztelettel várjuk
programunkra!
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