Péteri Hírlevél
Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja
2018. december
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját adventváró rendezvényünkre
2018. december 16-án 16.00 órától a Péteri
Kastélykertbe.
A szeretet ünnepére hangoló műsorral, forralt borral, halászlével, kirakodó vásárral, jó hangulat
biztosításával várjuk Önöket!
A rendezvényen a Pittner Dénes Általános Iskola és Művészeti Iskola 4. osztályos tanulói
betlehemes műsorukat mutatják be.
Év végi gondolatok
Péteri ismét izgalmas és tevékeny évet hagy maga után. A településünk méretéhez képest különösen sok
fejlesztési projekt, az előző évi lezárás alatt lévő pályázatok, a következő év leendő beruházásainak az előkészítése
mind olyan terheket róttak ránk, melyek a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal munkatársai mellett szinte
minden lakosunk életére kihatással voltak. De édes a teher, bárcsak minden évünk ilyen aktív és tevékeny lehetne!
Sajnos településünk adóerő képessége egyelőre alacsony, így leginkább pályázati forrásokra támaszkodtunk ebben
az évben is. A község meglévő forintjait a Képviselő-testület gondos gazda módjára kezeli, így költségvetésünk a
pályázatokhoz szükséges önerők biztosítása ellenére is stabil. Több használaton kívüli ingatlant értékesítettünk
idén, ezzel is bővítve a Péteribe adózó vállalkozások számát, de hamarosan beszámolunk új ingatlan(ok)
vásárlásáról is. A Péteri számára elengedhetetlen fejlesztések sokasága ellenére összességében az Önkormányzat
vagyona idén is gyarapodott.
Az elmúlt évi és az idei számtalan beruházás megvalósítását rengeteg előkésztő és utómunka követte, amelyek
alapját a Képviselő-testület döntései adták. 2018-ban 23 testületi ülést tartottunk, melyen 144 határozatot hozott
meg a testület.
Településünk mindennapi életének menetét jelentősen befolyásolja intézményeink szakmai működtetése. Az
óvoda teljes létszámban magas szintű szakmai munkát követően elnyerte a Boldog óvoda címet, melyhez ezúton is
gratulálunk! Az általános iskola élete már kicsit nehézkesebb, hiszen a pedagóguspálya országosan hallható és
látható nehézségei sajnos településünkön is kisebb fluktuációt okoztak. Ennek ellenére az oktatási munka
színvonalas és minőségi, ezzel felbecsülhetetlen értéket közvetítettek pedagógusaink a gyermekeink számára.
Köszönjük a nevelők elismerésre méltó munkáját!
Péteri méltán híres már a környező településeken virágosságáról, gondozottságáról. Öröm ez mindannyiunk
számára, hiszen jó érzés délutánonként egy-egy fáradt nap után gondozott és szép környezetű otthonunkba
hazatérni. Köszönjük a helyi virágkertészet idei évi felajánlásait, szakmai tanácsait és a Településüzemeltetés
munkatársainak lelkes és az aktuális időjárástól függetlenül kitartó munkáját.
Az építések mellett ebben az évben is megannyi kulturális programon vehetett részt településünk lakossága. Az
önkormányzat által szervezett rendezvényeket a civil szervezetek programjai színesítették, így valóban gazdag
kínálat állt rendelkezésére lakosainknak. Köszönjük a rendezvényeket támogató vállalkozásoknak, hogy anyagilag
is hozzájárultak egy-egy program lebonyolításához, illetve civil szervezeteinknek a mindig aktív közreműködést!
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Minden nap láthatják és érezhetik Önök is, hogy a község vezetése összetett, nem egyemberes munka.
Támogatóink, segítőink, munkatársaink lelkesedése és identitástudata nélkül szélmalomharcot vívnánk, s csak
leshetnénk a környező települések fejlődését. Szerencsések vagyunk mi itt Péteriben, hiszen lakosaink nyitottak az
összefogásra, így közösen páratlan fejlődésnek lehetünk részesei.
Tisztelettel köszönjük a Polgármesteri Hivatal munkatársainak az egész éves szorgalmas, a kötelező hivatali
feladatokon túli munkákat a fejlesztések lebonyolítása során. Azt nem tudjuk idén sem megígérni a kollégáinknak,
hogy jövőre könnyebb lesz, de tudjuk, hogy elkötelezettségük, Péteri iránti kötődésük továbbra is segíti kitartó
munkájukat.
Már most lájuk, hogy 2019 sem lesz könnyebb éve Péterinek. Az új óvoda építésének befejezése, átadása, a már
beadott, de még el nem bírált pályázataink (bölcsőde kialakítása, új buszvárók telepítése, kamerarendszer bővítése
stb.) reménybeli sikeressége számtalan feladat elé állítja ismét csapatunkat. Munkánkat a település fejlődésébe
vetett hitünk továbbra is elősegíti, bízunk benne, hogy jövőre is sokan csatlakoznak fejlesztő, segítő munkáinkhoz!

Péteri lakosságának és vállalkozóinak
meghitt, békés, boldog karácsonyi
ünnepet, egészséges, örömökkel teli,
sikeres új esztendőt kívánunk!
Kérjük, fogadják el 2019. évi naptárunkat, melyen megtalálják a
közszolgáltatók, az intézmények és egyéb, a mindennapi életünk
szempontjából fontos elérhetőségeket, telefonszámokat, valamint
sárga illetve zöld színnel jelölve a szelektív és a zöldhulladék
szállítási időpontokat is.
Petőné Vizi Valéria polgármester, Faltuszné Szabó Nikoletta alpolgármester
Bódis Szilárd, Leé Robby, Szigeti Zsolt, Varga Józsefné és Varga Zsolt képviselők

Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntője
Kedves Péteri Polgárok!
Az év végéhez közeledvén mindannyian számot vetünk az elmúlt esztendő
történéseivel.
Ahogy egyéni életünket átgondoljuk, úgy a szűkebb környezetünk, településünk
gondjai és megoldott problémái, közös sikereink is eszünkbe jutnak. Örömmel tölt
el, hogy Péteri idén is sikeres évet zárt, a település fejlődése biztosított és
folyamatos volt.
A térség országgyűlési képviselőjeként az új esztendőben is minden
lehetőségemmel segíteni fogom a további előrehaladást és bízom benne, hogy
együtt még több jót tudunk tenni településükért.

Péteri minden lakójának áldott, szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok!
Pogácsás Tibor
országgyűlési képviselő - FIDESZ
önkormányzati államtitkár
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Élelmiszerbank adománygyűjtés
November 23-24-25-én, pénteken, szombaton és vasárnap csatlakozott településünk a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület karácsonyi adománygyűjtéséhez. Péteri önkénteseinek a monori Tescoban volt lehetőségük a rászorulók
részére élelmiszer támogatást gyűjteni.
A gyűjtés során 978 kg (!) tartós élelmiszerrel támogatták a vásárlók településünk rászoruló családjait, melyeket
már átvehettek nehezen élő lakosaink.
Köszönjük munkatársainknak és azon péteri önkénteseknek, akik részt vettek az akcióban! Bízunk benne, hogy
jövőre még több péteri lakos fog csatlakozni a Magyar Élelmiszerbank kezdeményezéséhez!
Köszönjük a Képviselő-testület tagjainak, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak és lakosainknak, hogy akik
tehették, vásárlásukkal támogatták településünk rászoruló családjainak karácsonyát!
A gyűjtésben és a szállításban, pakolásban résztvevő munkatársaink és önkénteseink:
Csucs Gergő,
Danyi Alexandra,
Danyi Dezsőné,
Danyi Richárd,
Fegyvernök-Kovács Bernadett,
Fógel Mária,
Frisch Zsófia,
Huszák Andrásné,
Huszákné Lódi Erzsébet,
Kedves Ágnes,
Kovács Ágnes Eleonóra,
Kun Lászlóné,
Losonci László,
Mandula Árpádné,
Molnárné Horák Bernadett,
Németh Katalin,
Sipos Éva,
Pető Ádám,
Pető Ákos,
Petőné Vizi Valéria,
Szenyán Sándorné,
Varga Kinga Zsuzsanna,
Varga Noémi Kitti,
Vitényi Rozália,
Zsuppán Regina

Vállalkozói élelmiszertámogatás Péteri családoknak
Tavalyi nagylelkűségét és empátiáját megtartva idén 50 család részére
ajánlott fel egy helyi vállalkozó élelmiszercsomagot. Számára nem a
dicsőség, hanem a támogatottak öröme, a cél nemessége a fontos, ezért
kérte, hogy ne hozzuk nyilvánosságra kilétét. Természetesen tiszteletben
tartjuk kérését és a megajándékozott családok nevében is köszönetet
mondunk neki(k) a támogatásokért!
Köszönjük, hogy emberséggel és jólelkűen áll hozzá településünk
lakóihoz, kívánunk neki és családjának szeretetteljes, békés, meghitt
karácsonyi ünnepet és sikeres, boldog új esztendőt!
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Balesetveszélyessé váltak a Művelődési Ház előtti nemes nyárfák
Magunk is tapasztaltuk, de többen jelezték számunkra, hogy a
Művelődési Ház előtt található két nemes nyárfa ágai az elmúlt
viharban ismét jelentősen megtöredeztek. A szakemberek szerint, ha
már egyszer visszanyesésre kerülnek a nyárfák, akkor az új ágak
gyengébbek lesznek, ezért legalább 3-4 évente szükséges a gallyazásuk.
Az első komoly ágtörés a június 13-i viharban következett be, ekkor a
Tűzoltóság emelőkosaras autó segítségével orvosolta a helyzetet.
Jelenleg ismét található két nagyobb megtört ág az egyik nyárfán,
amelyeket a szakemberek véleménye szerint stabilan tartják a vastagabb
ágak, azonban ez a helyzet semmiképpen sem tartható! A nyárfák
nyugalmi idejét kihasználva december 20-án és 21-én reggel 8 órától
sötétedésig szakemberek fogják visszanyesni az ágakat annak
érdekében, hogy a balesetveszélyesség megszűnjön. Ezeken a napokon
a Petőfi Sándor utca Művelődési Ház előtti szakaszán félpályás
útlezárás várható, mely jelentősen akadályozni fogja a forgalmat.
Kérjük, hogy december 20-án és 21-én lehetőség szerint
szíveskedjenek a Petőfi Sándor utca érintett szakaszát elkerülni (Ady
Endre utcában, illetve József Attila utcában és a Bercsényi utcában
közlekedve). Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Behajtási engedélyek által befolyt összegek felhasználása
A Képviselő-testület 2018. január 1-jei hatállyal
döntött
arról,
hogy
az
Önkormányzat
törzsvagyonának részét képező helyi közutak és
műtárgyaik állagának megóvása, fenntartása, a helyi
közutakon a biztonságos közlekedés biztosítása
céljából, a település egyes területeire 3,5 t felett
súlykorlátozást rendel el.
A rendelet hatálya kiterjed minden olyan járműre,
járműszerelvényre,
amelynek
a
megengedett
legnagyobb össztömege a 3,5 tonnát meghaladja.
A rendelet hatálybalépése óta több alkalommal
került sor a módosítására annak érdekében, hogy
egyszerűsítsük a behajtási engedélyt igénylők
eljárását. A rendelet megalkotásakor célul tűzte ki a
Képviselő-testület, hogy a behajtási engedélyekből
befolyt összeget külön alszámlán kezeli, s azt csak a
helyi közutak fejlesztésére fordítja. Ennek
megfelelően tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
2018-ban 1.115.060,- Ft összeg került befizetésre e
célból, amellyel az idei beruházásban elkészült
útfejlesztések önerejét pótoltuk ki.

Sajnos több alkalommal tapasztaltuk, hogy egyes
érintett lakosok és bizonyos helyi vállalkozók nem
tartják be a rendelet szabályait, s behajtási engedély
nélkül közlekedik az általuk rendelt 3,5 t össztömeg
feletti tehergépjármű a helyi utcákban. A Péteriben
adózó 3,5 t feletti tehergépjárművek számára
mentességet adunk a díjfizetés alól. Mivel az
Önkormányzat minden lehetséges eszközzel azon
van, hogy az utak fejlesztése mindenhol
megvalósuljon, s a befolyt gépjárműadók 60%-át
tovább kell utalnunk az állam számára, ezért
tisztelettel kérjük lakosainkat és a helyi vállalkozókat,
hogy egyetértve településfejlesztő törekvéseinkkel,
3,5 t feletti tehergépjármű rendelése esetén kérjék ki
a Polgármesteri Hivatalban a behajtási engedélyt,
melyet 1 munkanap alatt állítunk ki az igénylők
részére.
Köszönjük azon lakosaink és vállalkozóink
hozzáállását, akik nem kockáztatták meg a közúti
ellenőrzést, hanem megértve fejlesztési céljainkat, a
rendeletnek megfelelően jártak el!

Péteri Hagyományőrző Egyesület hírei

Tisztelt péteri lakosok!
Köszönjük, hogy 2018-ban is megtisztelték rendezvényeinket!
Köszönjük támogatóink segítségét, mellyel hozzájárultak programjaink lebonyolításához!
A Péteri Hagyományőrző Egyesület nevében minden kedves péteri lakosnak áldott,
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!
Kellner Sebestyén elnök
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Befejeződött a csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása és helyreállítása projekt megvalósítása
Augusztus vége óta mostanáig a település számtalan pontján folyt infrastrukturális fejlesztés. A település egyik
legnagyobb volumenű beruházása a csapadékvízelvezető rendszer kialakítása és helyreállítása volt. A projektet a
Pénzügyminisztérium pályázati forrása támogatta. A pályázati kérelemnek megfelelően Péteri domborzati
adottságához igazodva a kisebb eséssel rendelkező utcákban helyreállítottuk a korábban kialakított szikkasztó
árkokat. Az elmúlt években nyitott utcákban kialakítottuk a csapadékvízelveztő árkokat. A pályázati támogatás
településünk 16 utcáját érintette részben vagy egészben, amely által a beruházás megvalósítása biztosítja a
továbbiakban a község csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének működését.
A beruházás komplex megvalósítása érdekében tavasszal megkértük lakosainkat, hogy jelezzék, amennyiben az
ingatlanjuk előtt olyan probléma keletkezett az elmúlt években, mely csak gépi erővel orvosolható. A beérkezett
észrevételeket tervezőmérnök és a kivitelező bevonásával megvizsgáltuk, majd amennyiben a helyreállítás indokolt
volt, ott megtettük a szükséges lépéseket.
Köszönjük a tervezési és a műszaki ellenőri munkát lebonyolító AAG Terv Kft. és a kivitelezést végző Ép-Gép
2002. Kft. odaadó és megbízható munkáját!
Terveink szerint tavasszal megfelelő technikai eszközök bérlésével szeretnénk a leginkább eldugult átereszeket
kitisztítani annak érdekében, hogy a jövőben még a hordalékkal telt átereszek se okozzanak problémát
településünkön.
Kérjük lakosainkat, hogy mostantól méginkább legyenek figyelemmel az ingatlanjuk előtti vízelvezető rendszer
karbantartására, tisztántartására, falevél és hordalék-mentesítésére! Az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű
közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú út közötti, kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról,
a nyílt árok és annak részei (csapadékvízgyűjtők, ingatlanhoz tartozó összefolyók, kapubejárók átereszei)
takarításáról, az ezeket érintő növények vágásáról, összegyűjtéséről és a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kell
gondoskodnia.
Péterinek a közeljövőben több évig biztosan nem lesz lehetősége ismét állami forrás igénybevételére e célból,
ezért kérjük, hogy a korábbiakban átélt vízkárok megelőzése érdekében az ingatlantulajdonosok és használók
tegyék meg a szükséges intézkedéseket a csapadékvízelvezető rendszer, az árkok karbantartására, tisztítására.
A tisztántartás még akkor is feladatunk, ha éppen mi nem vagyunk negatívan érintve a heves zivatarok során,
hiszen a vízelvezető rendszer összefüggő, s figyelmes karbantartás esetén lakótársaink ingatlanjain bekövetkező
károk is megelőzhetők vagy csökkenthetők!
Köszönjük megértésüket és gondosságukat!

Változnak az étkezési térítési díjak
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szolgáltatói árajánlatok bekérése után döntött arról, hogy
2020. június 30-ig továbbra is a Junior Vendéglátó Zrt-t bízza meg a település közétkeztetési feladatainak
ellátásával. Sajnos az elmúlt időszak nyersanyag áremelkedései és a vállalkozások megemelkedett terhei az általuk
szabott árakra is kihatással vannak, ezért az eddigi díjakhoz képest minimális áremelést eszközöl a Junior Zrt. az
étkezési térítési díjakon.
Az óvoda és az iskola, továbbá a felnőtt étkeztetés díjai az alábbiak szerint módosulnak:
Óvoda
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:
Tízórai+ebéd+uzsonna:

Ft/adag
118,11
374,65
105,41
598,17

Általános iskola
Ft/adag
Tízórai:
121,92
Ebéd:
405,13
Uzsonna:
109,22
Tízórai+ebéd+uzsonna: 636,27
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Felnőtt Ft/adag
Ebéd
513,08

Aprók Háza Óvoda hírei
Óvodás gyerekeink nagyon szép felajánlást kaptak egy kedves, helyi vállalkozótól. 200.000 Ft értékű virágot
kaptunk, melyen keresztül becsületkasszás módon magánszemélyek támogathatták törekvéseinket. A
támogatásokat az új óvoda árnyékolóira fordítjuk. Nagyon szépen köszönjük a felajánlást a vállalkozónak, a
virágok ”megvásárlóinak”, valamint Németh Katalin és Molnár Viki segítségét a virágok ”árusításában”.
November 5-én kezdtük el a Tök jó hetet az óvodában. 9-én nyílt napot tartottunk, melyen a szülőkkel közösen
faragtuk a töklámpásokat, készítettük el a Márton napi lámpásokat. A lámpás felvonulás 16.30-kor kezdődött. Az
első állomás az Evangélikus templom volt, ahol Óvári Péter lelkész mondott a gyerekeknek pár szót Szent Márton
történetéről. Második állomásunk a Csemetekertben, a harmadik a Kastélykertben volt, ahol a gyerekek libás
énekeket, mondókákat, verseket adtak elő. Innen visszaindultunk lámpásainkkal az óvodába, ahol az udvaron
körjátékoztunk, majd libazsíros kenyérrel, lilahagymával és forró teával kínáltuk meg a résztvevőket.
A december óvodánkban mindig nagyon mozgalmas, sok-sok programmal.
Az adventi időszak beköszöntével a családok után óvodánkban is minden héten közös énekléssel meggyújtjuk az
adventi gyertyát.
December 5-én vadászmadár bemutatón ismerkedtek a gyerekek a madarak életével.
December 6-án a gyerekek nagy örömére megérkezett a várva-várt Mikulás. Ebben az évben is Vizi Béla vállalta
el ezt a nemes feladatot. Nagyon köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket. A Mikulás érkezése és az ajándékozás
után az óvó nénik mesével tették még emlékezetesebbé ezt a napot.
December 14-én, 16 órától a Művelődési Házban Adventi családi délutánt és vásárt tartunk. Fellépnek a
Katica csoportos gyerekek, Birtalan Tünde és édesanyja, lesz népi tánc és show tánc bemutató. A családi
délutánon befolyt összeggel óvodánk eszközeinek bővítését támogatják. Mindenkit nagy szeretettel várunk!
December 19-én tartjuk óvodánkban a karácsonyt. Ebben az évben a képviselő-testület csoportonként 100.000
Ft-ot szavazott meg játékok vásárlására. A Péteri gyermekekért alapítvány 40.000 Ft-tal járult hozzá a karácsonyfa
alá kerülő ajándékokhoz.
BÉKÉS, ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
Aprók Háza Óvoda dolgozói

Péteri Polgárőr Egyesület hírei
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Önöknek az egész éves bizalomért, támogatásért, nemcsak a
bűnmegelőzési munkánkban, hanem egyéb célok elérésében, egyben a 2018-as esztendőben nyújtott anyagi
segítségükért és az adó 1 %-os felajánlásokért. Szeretnénk köszönetet mondani egy gyömrői illetékességű
támogatónak is, aki Egyesületünk műszaki hibás gépkocsiját szállította mindenféle ellenszolgáltatás nélkül
számunkra.
A napi szolgálat az év kb. 350 napján alkalmanként négy vagy több órában rengeteg üzemanyag és egyéb
járulékos költséget eredményez. A hagyományos állami illetve önkormányzati rendezvények biztosítása mellett az
idén is segítettük a Tour de Gyömrő kerékpáros körverseny biztosítását, és természetesen biztosítjuk a helyi civil
szervezetek rendezvényeit is. Mindez éves szinten 19.000 járőrözött km-t jelent községünk útjain. A polgárőrök
rengeteg időt, fáradtságot fektettek hosszú évek óta eme tevékenységekbe. Az éjszakában testi épségüket
veszélynek kitéve több ezer órát töltenek évente járőrszolgálatokkal. A szolgálatok során - a rengeteg
tapasztalatszerzés mellett - számtalan autófeltörést, lopást, garázda cselekedetet és egyéb bűncselekményt
hiúsítottak meg puszta jelenlétünkkel. Éppen ezért célunk a polgárőr mozgalom népszerűsítése, továbbá a
taglétszám folyamatos növelésével minél hatékonyabban fellépni lakókörnyezetünk, a községünk lakóinak
életfeltételeire kedvezőtlenül ható jelenségek távoltartásáért, megszüntetéséért.
Az Egyesület tagsága és a magam nevében kívánok Minden Kedves Péteri Lakosnak Békés, Boldog
Karácsonyi Ünnepet és Eredményekben Gazdag, Nyugodt Új Évet!
Köszönöm kitüntető figyelmüket! A szolgálatban lévő polgárőrök hívhatóak a +36 20/211 07 72-es
telefonszámon. Az egyesület elérhető a www.figyeloszem.hu internetes oldalon.
Varga Zsolt
Péteri Polgárőr Egyesület elnöke
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Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hírei
A 2018/19-es tanév eseménydúsan telt az iskolában. Idén 24 elsős érkezett hozzánk. Örömmel jelentjük, hogy a
húsz helyi nebuló mellé 4 más településről érkező diák is csatlakozott. Elindul lassan a folyamat, nem elmenni,
idejönni szeretnének. Új kollégákkal is gyarapodott testületünk: szeretettel fogadtuk az elsőseink osztályfőnökét,
Gulyás Gáborné Kati nénit, a napközis munka kiváló támogatójaként Otrokocsi Rékát, Pletl Pétert a
képzőművészeti tagozaton és Vázsonyi Ágnes furulya oktatót. Mára e két utóbbi kollégától elbúcsúztunk, jelenleg
keressük a magánszférába vonult Timi nénink utódját, valamint egy fúvós tanárt. Remélhetőleg e cikk
megjelenésekor már új oktatók veszik át feladataikat. Sorainkat erősíti az idei évtől Dr Molnár Enikő, aki
történelmet, földrajzot és természetismeretet oktat, valamint Villand József, aki biológiát tanít nálunk. Az
intézményi munka támogatójaként visszajött Barna Matild Eszter is.
Az év eleji szülői értekezletek után a Szülői Közösség is megújult, a régi-új tagok vezetője Németh Katalin lett,
akinek ezúton is gratulálunk, munkájához a hatékony együttműködésben bízva sok sikert kívánunk.
Munkánkat az idei évben is a pedagógiai programunkra épülő munkatervünk szerint végeztük. Szeptemberben
meglátogattuk Kovács Zsófia kolléganő vezetésével a község óvodáját a népmese napja alkalmából, és tanulóink
mesével lepték meg a kicsiket. A hónap végén testületileg 3 napos továbbképzésen vettünk részt Mezőkövesden,
ahol a tanórán kívüli rendezvények szakmai tudnivalóit igyekeztünk elsajátítani. A zene világnapján fúvósaink
intézményünk tanulóit látogatták meg hangszereikkel dallamokat csempészve a délelőtti órákba.
Nyolcadikosaink Pályaválasztási kiállításon vettek részt, s lelkesen látogatják a középfokú intézményeket is,
keresik helyüket.
Októberben a kötelező helyi tűzriadós gyakorlattal egyszerre, nálunk tartotta katasztrófavédelmi gyakorlatát a
Monori Tűzoltóság. A gyerekek és a felnőttek is élőben láthatták mi mindent kell tenni ilyen esetben, jó lehetőség
volt a gyakorlati ismeretek bővítésére, tanulságos és eredményes akció volt. Köszönjük, hogy minket tiszteltek meg
a közreműködési lehetőséggel. Nemzeti ünnepünkön intézményünk tanulói igyekeztek Rőthiné Lauf Csilla
vezetésével méltó emlékműsorral, koszorúzással részt venni a falu közösségi rendezvényén is.
Ezúton köszönjük a község érintett lakosainak a papírgyűjtéshez felajánlott adományaikat, rekordmennyiségű
hulladékot gyűjtöttünk, két konténer is tele lett.
Az áthelyezett szombati munkanapokon, melyekből az idén van bőven, igyekszünk nem terhelni tovább
gyermekeinket, a másként is tanítás jegyében Márton napkor játékos vetélkedőkkel, kézműves és
sportfoglalkozással leptük meg őket.
Gulyás Gáborné és Otrokocsi Réka koordinálásával az Oltalom Karitatív Egyesület égisze alatt rászoruló
ovisoknak gyűjtöttünk élelmet, játékot, mindent, mi hasznukra lehet. Köszönjük a felajánlásokat, segítő
támogatásukat azoknak, kik adakoztak.
November végén a szülőknek szóló előadásnak adtunk helyet, melyet Molnárné Horák Bernadett révén sikerült
az intézménybe invitálni. A résztvevők örömmel fogadták a szakemberek bemutatóját és tájékoztatóját a
gyermekek felvilágosításával kapcsolatos teendőkről, feladatokról, módszereiről. Mivel kiemelt feladat
intézményünkben az életvitellel kapcsolatos tudnivalók elsajátítása, a december eleji újabb szombati tanítási napon
nemcsak a karácsonyi vásár jegyében zajló kézműveskedéssel, hanem a felsősöket szexuális felvilágosító órával,
sport és táplálkozástani foglalkozással is vártuk. Terveink szerint ezt a programot az idei tanévben szoros
együttműködésben az erre szakosodott környékbeli szakemberek közreműködésével tovább folytatjuk, mert jelen
korunkban a szülők zömével egyetértésben úgy gondoljuk, nagy szükség van rá.
Mikuláskor a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat lepte meg gyermekeinket ajándékkal, minden nebulónk kapott
meglepetést, melyet ezúton is köszönünk.
December 5-én 15 órakor Varga Jenő egykori igazgatónk tiszteletére emléktáblát avattunk intézményünkben, a
helyi önkormányzat képviselőinek, az egykori munka és pályatársak, iskolánk dolgozóinak és tanulóinak képviselői,
valamint a meghívott vendégek jelenlétében.
Szeretettel várjuk a község lakosait a Művelődési Házban december 13-án 16 órai kezdettel tartandó
karácsonyi bemutatkozásunkon, ahol a gyerekek által készített tárgyakkal várjuk az érdeklődőket.
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Igyekszünk kihasználni a tanórán kívüli programok adta oktatási és nevelési lehetőségeket, így az ilyen jellegű
osztályprogramokon túl intézményünk alsósai decemberben karácsonyi színházi előadáson, a felsőseink pedig a
község könyvtárának szervezésében honismereti foglalkozásokon vesznek részt. A karácsonyi műsorunk főpróbája
a község karácsonyi rendezvényén lesz, így azt minden péteri lakos megtekintheti, szeretettel várunk minden
érdeklődőt.
A karácsonyi béke és szeretet jegyében ezúton kívánunk minden kedves olvasónak áldott, békés
ünnepeket!
Pittner Dénes Általános Iskola és AMI dolgozói, tanulói

Péteri Községi Sportkör hírei

Emil, Hajdú Krisztián, Vers Norbert, Móni Zsolt,
Benke Balázs, Benke Kálmán, Tálas János
Játékosedző: Kovalcsik László

2018/2019 őszi félév játékoskeret: Tövisháti Tamás,
Szalay Márk, Horváth Szabolcs, Puskás Pál, Kiss
István, Zentai Mihály, Laczkó Attila, Hrutka Gábor,
Hrutka Zsolt, Hrutka Tamás, Kalina Martin, Oláh

Péteri Borbarát Kör Egyesület hírei
2019. 01. 26-án a Földváry–Boér Művelődési Házban rendezzük a 13. Péteri borversenyt, amire várjuk a
boraikat megméretni kívánó bortermelők és korlátozott számban a társadalmi zsűribe borkedvelők
jelentkezését!
Újbor vigadalom volt az elmúlt hónapban, amit régen úgy hívtak, Borász bál. Ennek a 10. alkalommal
megrendezett eseménynek lehet mondani, hogy hagyománya van már. Egyesületünk az első alkalom óta ügyel rá,
hogy jó színvonalú zenés estet biztosítson az ellátogató vendégeknek, akik a megérkezéstől a hajnali távozásig jól
érezhetik magukat. Gondoskodunk róla, hogy mindenki megkóstolhassa tagjaink új borait. Színvonalas zenét,
vacsorát, és egyéb meglepetés programokat is biztosítunk vendégeinknek. A mostani rendezvény is nagyon jó
hangulatban zajlott le az elejétől a végéig, jól mulattak, akik ott voltak. Sajnos kicsit elgondolkodtató az a tény,
hogy a helyi lakosok helyett inkább a környező településekről érkezettek kerültek túlsúlyba. Lehet, hogy picit
soknak tűnik a támogatásként befizetendő belépő ára, de egy színvonalas programnak egy egészestés
szórakozásnak a költségei olyan magasak, hogy az egyesületi tagok is ugyan úgy megfizetik a támogatást, mint
vendégeink, sőt egyesületünknek közös kasszájából, még a résztvevők számától függően anyagilag is meg kell
támogatnia a rendezvényt. Persze tudjuk, hogy nem mindenki az anyagi terhek miatt marad távol a rendezvénytől.
Van, akinek más programja van, és természetesen nem várjuk el, hogy az is eljöjjön, akit nem érdekel az effajta
kikapcsolódás. Egyesületünk a némi ráfizetés ellenére továbbra is meg fogja rendezni ezt a hagyományőrző
eseményt, mert nekünk az okoz elégedettséget, ha az emberek, akik eljönnek közénk (ha lehet minél több Péteri)
jól érzik magukat, és a velünk töltött órákban el tudják felejteni a mindennapok gondjait.
A Péteri Borbarát kör Egyesület tagjainak nevében mindenkinek kívánok Kellemes Karácsonyi
Ünnepet és Boldog, egészségben és sikerekben gazdag újévet, természetesen az ünnepi asztalra finom
Péteri borokat!
László Péter elnök
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A Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület hírei
Kedves Olvasók!
Két esemény híreit szeretném megosztani önökkel a Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület elmúlt időszakáról.
Az egyik a szokásos félévente megrendezésre kerülő házi versenyünk, amely már több éve hagyománnyá vált. Az
időpont október 27. A helyszín Péteri, Pittner Dénes Általános iskola. Közel 40 tanítvány tette próbára tudását. A
kategóriák a következők voltak: formagyakorlat, földharc, ütőfás küzdelem és erőtörés. A formagyakorlatban egy
meghatározott mozdulatsort kell bemutatni az indulónak. A földharc gyakorlatilag judo elemeket tartalmazó
birkózás. Az ütőfás küzdelemben mindkét félnél van egy méteres bot, amely be van vonva egy puha szivacsos
anyaggal. Ezzel az eszközzel kell meghatározott helyre találatokat elérni. Az erőtörésnél pedig 25 x25 1 illetve 2
cm-es deszkalapokat kell eltörni. Ezen a versenyen nagyon szép küzdelmek és eredmények születtek. A legjobb
lány versenyző díjat Csóti Vivien, míg a legjobb fiú versenyző díjat Székely Bendegúz kapta.
A Péteri versenyzők eredményei:
Németh Zsanett: Formagyakorlat arany, Ütőfás küzdelem arany, Törés ezüst és Földharc bronzérem.
Molnár Patrik: Földharc ezüst, Ütőfás küzdelem bronzérem.
Molnár Nándor: Földharc arany, Ütőfás küzdelem ezüst, Formagyakorlat bronzérem.
Hetey Júlia: Törés ezüst, Földharc bronzérem.
Köszönöm Barna-Pőcz Matild Mária Igazgató Asszony segítségét,
hogy rendelkezésünkre bocsátotta az iskola sportcsarnokát!
A másik versenyünk helyszíne Budapest. Nemzetközi nyílt
Kyokushinkai verseny (Hinomoto Kupa). Erre a versenyre négy
tanítvánnyal érkeztünk és csak küzdelemben indultunk. A küzdelem
full kontakt, vagyis teljes erővel történik a technikák végrehajtása.
Nagyon szép eredmények születtek ezen a versenyen is. Junior
kategóriában Péteriből Németh Zsanett ezüstérem. Gyermek I.
kategóriában Németh Krisztián Rudolf ezüstérem. Gyermek II.
kategóriában Kollár Márk Bence és Székely Bendegúz negyedik
helyezést értek el. Mindkét megmérettetés szép eredményekkel
zárult. Köszönöm a tisztelt szülök segítségét és hogy hozzájárultak a
gyermekek sikeréhez. Köszönöm a tanítványok töretlen lelkesedését
és azt, hogy szívvel lélekkel végzik az edzéseket, amelynek megvan
az eredménye.
Lozsi Ákos

Tájékoztató a kéményseprőipari szolgáltatás lakossági igényléséről
Időpontra lehet hívni a kéményseprőket a családi házakhoz!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2018. január elsejétől a családi házban (egy lakásos ingatlanban) élők közösen
egyeztetett időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A szolgáltatás igénylése az élet-és
vagyonbiztonság érdekében javasolt. Az ingyenes kéményseprőipari sormunka igénylése időpontfoglalással
történik, amelyre interneten, telefonon, vagy személyesen van lehetőség.
Fontos tudnivalók:
A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében korszerű internetes felületen is lehet időpontot foglalni
kéményseprésre! Interneten: http://kemenysepres.katasztrovavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken. E-mailben:
levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve.
Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: a 1818-as hívószám tárcsázása után a 9-es, majd az 1-es nyomógombot
megnyomva, a jelentkező ügyintézőnél. Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel családi házak)
tulajdonosa egyeztethet időpontot az ingyenes kéményseprői sormunka elvégzésére.
A kéményseprőipari szolgáltatás a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon és a katasztrófavédelmi
kirendeltségen keresztül nem intézhető! Kérjük, megkereséseiket kizárólag a fenti elérhetőségeken tegyék meg!
BM OKF GEK Pest Megyei Kéményseprő Ellátási Csoport
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Péteri Evangélikus Egyházközség hírei
„Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.”
Isten egyszülött fián, Jézuson keresztül lépett közel hozzánk és jön ezen a karácsonyon is. Mi, hogyan fogadjuk
Isten közeledését? Ahol várják őt, ahova behívják őt, ott Ő munkálkodik, és Isten üdvözítő kegyelme megtartja
annak a háznak a lakóit. Ma is képesek vagyunk meghallani a hívó szót, ha belső lakásunkat kitakarítjuk, felfelé
nézünk. Adventben szembe megyünk a világ zajával, vásárlási kényszerével. Az adventi koszorún a kör az
örökkévalóságot jelképezi, valamint azt a koszorút, amit elnyerünk, ha befogadjuk Isten Világosságát.
Várakozzunk Rá figyelve, egyedül vagy családban, a lényeg, hogy nem magányosan, hanem az Úrral, az Úr
születésének ünnepére várva.
December 21. péntek 15 órától, a cserkészekkel visszük a betlehemi lángot és énekkel mondunk köszöntést. Aki
szívesen fogad minket, jelezze!
Karácsonyi Istentiszteletek
"Az Ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít." Jn1,9
december
23.
10 óra, Gyülekezeti terem
december
24.
17 óra, Templom, énekkar és a gyerekek műsora
december
25.
10 óra, Templom, úrvacsora
december
26.
10 óra, Templom
december
30.
10 óra, Gyülekezeti terem
december
31.
16 óra, Gyülekezeti terem, 2018. év kiértékelés beszámolók, 17 órától közös batyus
szilveszter
január
1.
10 óra, Templom, úrvacsora
Terveinkről
Továbbra is támogatjuk az új, helyi kapcsolat és közösségépítő kezdeményezéseket. A kazánházat átalakítjuk egy
többfunkciós közösségi teremmé. A templomban néhány padot fűthetővé teszünk, amit később bővíthetünk. Az
orgonát felújítjuk. A parókiaudvar bejáratát szeretnénk lebetonozni.
Találkozások házát szeretnénk minél előbb hasznosítani, többféle lehetőséget vizsgálva, a legjobb megoldást
megkeresve. Elérhetőség: tel.: 0620/9274495
Köszönjük az önkormányzat pályázati támogatását, a közös rendezvényeken való részvételt, a faluszépítők és a
hagyományőrzők segítéségét; a varrókör felajánlásait; a Családhálóval való együtt működést; a Péteri Gyerekekért
Alapítvány támogatását; Angyal József parancsnok cserkészvezető odaszánását; a borászoknak a tábor helyszínét;
Gyöngyössy Szabó Gábor kántornak, a Közös hang énekkar vezetését; a 2=1 házasmisszió vezetőinek előadását.
Köszönet minden gyülekezeti és civil lelkes támogatónak!
Temető
Egyházunk megyei vezetősége nem járult hozzá a temető tulajdon átruházásához, ezért kerestünk egy
üzemeltetőt, aki rendben fogja tartani a temetőt. 2019. január 1-től minden temetővel kapcsolatos kérdéssel (pl.:
sírhely) nem a Péteri gyülekezethez, hanem a Szent Benedek Temetkezés Kft.-hez kell fordulni (Monor Piac tér
10. tel.: 29/415-951, 30/790-1585). A temetéseket továbbra is bármelyik temetkezési vállalkozó végezheti. Temető
fejlesztési tervek: parkosítás, kerítés pótlása, ravatalozó felújítás, előtető, WC építés. Az elkezdett Emlékpark
felújítása a temetőben, és a templom előtti téren (dr. Foltin Brunó vezetésével) tavasszal folytatódik.
2019 események: Ökumenikus imahét, január 21-27-ig. A környékbeli katolikus, református, baptista testvérek
gyűlnek össze közös imádságra, éneklésre. Utána szeretetvendégségen beszélgetésre, ismerkedésre van lehetőség.
Áldott ünnepeket mindenkinek!
„Isten a mi erősségünk, biztos segítség a nyomorúságban” 46 Zsoltár
Óvári Péter lelkész és a gyülekezet vezetősége
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Repülők Péteri felett
Ahogy lakosaink különböző média csatornákon láthatják, Péterin kívül több budapesti kerület is felháborodását
fejezte ki az augusztus 16-án bevezetett új repülőgép felszállás eljárási rend bevezetését illetően. Péteri Község
Önkormányzatának vezetése a 120/2018 (XI.15.) sz. határozatával az alábbiakat mondta ki: Péteri Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel arra, hogy a HungaroControl Zrt. még nem támasztotta alá az
új felszállási irányok módosításának jogszabályi kötelezőségeit és pozitív környezetvédelmi hatásait, illetve a Péterit
érintő új eljárásrend jelentős minőségromlást okoz a község lakosságának eddigi életminőségéhez képest, a
lakóingatlanok értékének csökkenését okozza, illetve ellehetetleníti a település üdülőterületét és az ott kialakulás
alatt lévő vállalkozás részbeni működését - kéri a Hungarocontrol Zrt-ét, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtéren 2018. augusztus 16-tól életbe léptetett légi járművek szabvány műszeres indulási eljárásának (SID)
Péterit érintő felszállási rendjét vonja vissza, és ezen útirányok vonatkozásában állítsa helyre az eredeti állapotot.
A döntés meghozatala előtt és ezt követően is több egyeztetésre került sor a HungaroControl Zrt-vel, amely során
több új megoldási alternatívát is felvázoltak a cég szakemberei. A döntés meghozatalához a környező települések
vezetésének kompromisszumos döntése szükséges, melyről jelenleg is folynak a tárgyalások.
Az előző tájékoztatásoknak megfelelően Péteri Község Önkormányzatának vezetése továbbra sem fogadja el az új
felszállási rend bevezetését és minden lehetséges lépést megtesz annak érdekében, hogy lakosaink zajterheltsége
ismét csökkenjen.

Kérés Polgártársainkhoz…
Tisztelt Péteri lakosok! Kedves Barátaink!
Községünk, szeretett otthonunk önkormányzata azt szeretné, ha egy-két esztendő alatt elkészülhetne és
valamennyi családhoz, más érdeklődőkhöz, településünk fejlődéséért cselekvő intézmények, szervezetek,
vállalkozások és személyek részére eljuthatna egy 2-300 oldalas „képes” kiadvány. Egy újabb igényes helytörténeti
gyűjtemény, a korábbiaknál is bőségesebb információk, betekintést nyújthatnak mindannyiunknak a régmúlttól
napjainkig. Azt gondoljuk, hogy a könyv méltó lehetősége lehetne szülőfalunk jó hírének gyarapításának s egyben
tovább mélyítené a birtokunkban lévő adatokat, információinkat is, ami felnövekvő ifjúságunk számára
elengedhetetlen. Nekünk közösen kell még dolgoznunk azért, hogy az ifjabb generációk minél távolabbra
visszatekintve birtokában legyenek Péteri község múltbéli eseményeinek, történéseinek. Ezzel sokunk régi álma,
elképzelése lehetne kézzel fogható, alapinformációkat biztosító valóság!
Fentiek okán azt kérjük mindazon polgártársunktól s a már eltávozottak örököseitől, hogy a birtokukban
megőrzött fényképeket, írásos dokumentumokat, igazolványokat, emléklapokat, elismeréseket, kitüntetéseket,
okulásra érdemes veszteségeket, tragédiákat, örömteli egyéni, családi és közösségi eseményeket bemutató
relikviákat szíveskedjenek rendelkezésünkre bocsátani.
Az „anyagok” minden ügyfélfogadási napon 8-12 óra között leadhatók a Községháza recepciójánál 2019. január
7-től, illetve Szászik Károly lakásán (Mátyás u. 10. sz. alatt) minden héten kedden 14-17 óra között. Az átadottátvett „anyagokról” - visszaadási kötelezettség vállalásával - átvételi nyilatkozatot írunk alá és adunk át az
adományozók részére, akik nevei a kiadmányban természetesen közlésre kerülnek.
Fontos, hogy az átadott „források” mellett rövid írásos vagy szóbeli információk birtokában juthassunk, amelyek
nagymértékben biztosíthatják a reménybeli képes helytörténeti kiadványunk hitelességét.
Ismételten kérjük a falu lakosságát, hogy - felvállalt kötelezettségünk, áldozatvállalásunk közös sikere érdekében jó szívvel, talán elviselhető fáradozással segítsék elhatározásunk teljesítését. Aki egészségi állapota, kora vagy bármi
más akadályozó tényező miatt személyesen nem teljesítheti jószándékú elhatározását, úgy azt kérjük a
Polgármesteri Hivatal telefonszámain jelezni (314-069 és 314-070); ez esetben előzetesen egyeztetett időpontban
személyesen keressük meg lakásán az adományozó családot.
Együttműködő, segítő szándékú közreműködésüket előre is tisztelettel megköszönjük.
Békés, szép, meghitt karácsonyt és szerencsés, boldog új esztendőt kívánunk Péteri község valamennyi
polgárának!
Petőné Vizi Valéria polgármester, Dr. Szászik Károly díszpolgár, a helyi értéktár bizottság alelnöke
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Péteri Nyugdíjas Klub hírei
Békés, áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kíván a Péteri Nyugdíjas Klub a Péteri lakosoknak!
A leendő és a régi nyugdíjasokat nagy szeretettel várja továbbra is az új esztendőben a vezetőség!

Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újesztendőt kíván a Péteri Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testülete Péteri község összes lakójának!

Évbúcsúztató és újév fogadó parti lesz a Művelődési Házban
Bulizzuk át az éjszakát és köszöntsük együtt 2019-et!
A 70-es, 80-as, 90-es évek zenéinek jó hangulatával, welcome
drinkkel,
svédasztalos vacsorával, éjfélkor pezsgővel és
szerencsét hozó étellel várjuk kedves vendégeinket.
A belépő 4.000 Ft/fő, amelynek megvásárlására kizárólag
elővételben,
2018. december 29-ig van lehetőség a Művelődési Házban
hétköznap 13-17 óra között,
ettől eltérő időpontban való jegyvásárlással kapcsolatban
kérjük FB üzenetben, a muvhaz@peteri.hu e-mail címen
vagy a
06 20/ 290 8209-es telefonszámon keressenek minket!

AUTÓMENTÉS ÉS AUTÓSZÁLLÍTÁS OLCSÓN
Professzionális, megbízható és megfizethető autómentő szolgáltatásra van szüksége Budapest, Pest megye vagy
az ország egész területéről? A Gyömrő Autómentés csapata mindig készséggel áll a rendelkezésére.
Cégünk vállalja a külföldről történő autómentést és autószállítást is.
Szakembereink kivételesen nagy hangsúlyt fektetnek a mentés színvonalára, mindezeknek köszönhetően a
mozgásképtelenné vált vagy balesetet szenvedett gépkocsik mentése is gyorsan és biztonságosan végezhető. Nem
kell fennakadásoktól tartania és nem kell attól sem félnie, hogy a gépkocsija szállítás közben újabb sérüléseket
szenved el.
Telefon: +36 70/621-94-96
Köszönjük megtisztelő figyelmét!
Kellemes Karácsonyi Ünnepet és Boldog Új Évet Kívánunk!
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