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Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja
2019. február
In memoriam dr. Foltin Brunó
Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy Dr. Foltin Brunó
településünk egykori lelkésze és önkormányzati képviselője 2019.
január 25-én elhunyt.
Dr. Foltin Brunó 1982-ben érkezett Péteribe, bizonyítani akaró,
konstruktív
fiatal
lelkészként.
Kiemelkedő
műveltségét,
képzőművészeti képességét településünk szellemi és építészeti
értékeinek gyarapítására fordította. Bölcsészdoktor volt, tudását a
lipcsei teológián is bővítette.
2007-ig a Péteri Evangélikus Egyházközség lelkésze volt, távozása
után is több alkalommal szolgált településünkön, gyakran kérték
temetési búcsúztatásra.
1994-től 2010-ig önkormányzati képviselőként vitte előre a település
ügyeit, bizottsági és képviselői munkájával sokat tett azért, hogy
Péteri fejlődése töretlen legyen.
2016-ban a Péteri Települési Értéktár Bizottság tagjának választotta a Képviselő-testület.
Dr. Foltin Brunó lelkisége és keze munkája még hosszú évtizedekig elkíséri településünk lakóit, hiszen az alábbi
emlékműveink, kegyeleti helyeink megálmodója és létrehozója volt:
- Bohus Dániel téren az áttelepítések 250. évfordulóján állított emlékmű együttes,
- Művelődési Ház előtt kialakított Földváry-Boér Elemér emlékhely,
- Művelődési Ház előtt az 1956-os recski emléktábla emlékhelye,
- temetőben létesített II. világháború áldozatainak emlékhelye,
- a temetőben Csaba Gyula emlékhelye,
- a temetőben Millenniumi Emlékhely és lélekharang és a Golgota,
- Csemete kertben az Élet fája,
- őseink földjén - a felvidéki Illésfalván - felállított kopjafa,
- a parkjainkban elhelyezett, idézetekkel díszített pihenőpadok.
Dr. Foltin Brunónak jelentős szerepe volt Péteri helytörténetének kutatásában, a Szülőfalunk Péteri című
helytörténeti kiadvány felelős szerkesztőjeként hiánypótló munkát végzett településünk lakóinak identitáserősítésében.
Életútját tragédiák és próbára tevő kihívások nehezítették, de Ő mindig a közösségért, a közösséggel dolgozott
Péteriben.
Dr. Foltin Brunótól 2019. február 16-án 13 órakor a péteri evangélikus templomban gyászistentiszteleten,
majd ezt követően a péteri temetőben veszünk búcsút.
Tisztelettel emlékezünk, köszönjük Lelkész úr hitét, emberségét, kitartását és áldozatvállalását.
Petőné Vizi Valéria
polgármester
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!

In memoriam dr. Foltin Brunó
Így emlékezik lelkész úrról a gyülekezet nevében is Óvári Péter településünk jelenleg szolgáló evangélikus lelkésze:
Dr. Foltin Brunó 1982-ben ideérkezve, fáradhatatlanul kezdett a gyülekezet szervezésébe, fiatalításába. Látogatta a
családokat, a betegeket, házhoz vitte az úrvacsorát. Gyakran gitárral is szolgált, ami új színfoltot hozott az
istentiszteletekbe és a foglalkozásokba. A konfirmandusokat egyhetes táborba Gyenesdiásra vitte. Belőlük lettek a
jövő fiatal presbiterei. Egyszerre építette a gyülekezetet lelkületével és keze munkájával, mikor felújította a
templomot kívül-belül. A templomba és környékére, a Csemetekertbe és a temetőbe érkezőt a lelkész, a hittudós
és a művész szívének, élő hitének gyümölcse köszönti. Minden megfaragott kő, szobor, ide ültetett fa, felirat keze
munkáját dicséri. Életét és munkáját a Mindenható Isten fogja értékelni. Az az Isten, aki mindvégig szerette őt és
akinek ő a szolgája volt. A Szeretetnek, Jézus Krisztusnak Istene és Atyja. Az általa alkotott gyülekezeti terem
egyedi oltára is Istenhitét tükrözi. A templomszentelés 285. éves évfordulója alkalmából mondta: a templom igazi
dísze a benne lévő gyülekezet.
Igehirdetésével, keze munkájával a megfeszített és értünk feltámadt Krisztust hirdette. Krisztus jelenlétében élt és
a kereszt tövében a Golgota emlékhelynél talált nyugvóhelyet.
A gyülekezet köszönettel és tisztelettel búcsúzik egykori lelkészétől az ő hitvallásául szolgáló igével:
„Ne félj, mert megváltottalak neveden szólítottalak, enyém vagy.” Ézs 43,1
Óvári Péter
evangélikus lelkész

Felhívjuk idős lakosaink figyelmét, hogy ismét telefonálnak az unokázós csalók!
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság az alábbiakra hívja fel a lakosság figyelmét:
A csalók az időskorú áldozatot az unoka, vagy más hozzátartozó nevében telefonon
hívják fel, majd különböző indokkal pénzt kérnek. Az is megeshet, hogy az elkövető
az unokának, vagy hozzátartozónak adja ki magát, hogy az áldozatra nagyobb hatást
gyakoroljon.
A leggyakoribb színlelt okok:
Az unoka, vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, az okozott károk rendezése miatt pénzre van szüksége.
Az unoka, vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgősen vissza kell fizetni.
A hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van, csak pénzért cserébe engedik szabadon.
Ilyen esetekben azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát!
Hívják fel azt a személyt, akire az ismeretlen telefonáló hivatkozik!
Figyelem! A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészülnek és a sértett bizalmának elnyerése végett olyan
valós információkat is közölhetnek, amelyek valóban a hozzátartozóhoz kapcsolódnak.
Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék a rendőrséget!
Forrás: police.hu

Kitolták az engedély nélkül létesített kutak fennmaradási engedélyezésével kapcsolatos határidőt!
A Magyar Közlöny 2018. december 20-i számában jelent meg az a törvénymódosítás,
amely szerint 2020. december 31-ig van lehetősége vízgazdálkodási bírság
megfizetése
nélkül
vízjogi
fennmaradási
engedélyezési
eljárást
kezdeményeznie annak, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően
létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt
(kutat).
Az engedély nélkül létesített kutak fennmaradási engedélyezésével kapcsolatban
tavasszal további jogszabályváltozások várhatóak, amelyekről a Péteri Hírlevél
későbbi számaiban fogunk beszámolni Önöknek.
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Anyakönyvi hírek
2018. ÉVBEN SZÜLETETT PÉTERI GYERMEKEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Figur Máté
Budai Tibor Zoltán
Tóth-Székely Enikő
Paesold Nóra Stefánia
Szabó-Tóth Zsófia
Kovács Tamás Márk
Holló Réta Lilla
Bangó Mihály Emil
Pesti Boldizsár
Hégely Hanna

2018.01.08.
2018.01.10.
2018.01.20.
2018.03.22.
2018.03.29.
2018.04.12.
2018.08.04.
2018.08.10.
2018.08.16.
2018.08.23.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bozsó Márton András
Szabó Bianka
Saliga Zoé Zsófia
Paput Dorina
Gál Zsolt Dominik
Molnár Zita
Versegi-Molnár Viktória
Kardos Natasa
Fóti Dominik Damján
Paput Mína

2018.09.04.
2018.09.11.
2018.10.10.
2018.10.20.
2018.10.21.
2018.11.10.
2018.11.19.
2018.12.05.
2018.12.09.
2018.12.15.

Örömmel és szeretettel köszöntjük Péteri legifjabb lakóit, nagyon boldog, egészségben gazdag és
hosszan tartó életet kívánunk nekik és szüleiknek egyaránt!
2018. ÉVBEN PÉTERIBEN MEGKÖTÖTT HÁZASSÁGOK
2018.02.12.
2018.06.26.
2018.07.07.
2018.07.14.
2018.07.28.
2018.08.09.
2018.08.25.
2018.10.22.
2018.12.01.

Vojtkó Tünde Katalin 💖 Tóth Dávid
Halász Szabina 💖 Sinka Samu Sándor
Legendi Adrienn Edina 💖 Dankó Attila
Lódi Erzsébet 💖 Huszák János
Őri Tímea 💖 Verók Zsolt
Hujber Éva 💖 Nagy Attila
Zentai Rita 💖 Dombai Dénes
Csonka Éva 💖 Bihari Tamás
Mester Erika 💖 Onódi Gábor

Gratulálunk a házasságkötésekhez, hosszú, boldog közös életet kívánunk!

2018. ÉVBEN PÉTERIBEN ELHUNYTAK
1. Paput János
2. Tóth Ferencné, született Telek Erzsébet
3. Füstös Sándor
4. Balogh Albertné, született Bari Julianna
5. Holló Dánielné, született Bekker Gabriella Mária
6. Hrutka Ferencné, született Szenyan Irén
7. Ölvedi Pálné, született Hajdu Erzsébet
8. Zsámberger József János
9. Szabó Vince Lajosné, született Barr Jolán Mária
10. Szellő Zoltán
11. Kertész Gábor József
12. Tari János
13. Jóni Elekné, született Füzeséri Irén
14. Hornyák Mihályné, született Lengyel Mária
15. Szever János
16. Kalina Kálmánné, született Hortobágyi Enikő
17. Mravik Ferenc
18. Merényi Magdolna
19. Szabó Sándor János

élt 89 évet
élt 87 évet
élt 84 évet
élt 65 évet
élt 61 évet
élt 72 évet
élt 83 évet
élt 65 évet
élt 81 évet
élt 49 évet
élt 73 évet
élt 89 évet
élt 74 évet
élt 67 évet
élt 66 évet
élt 58 évet
élt 60 évet
élt 47 évet
élt 65 évet

Tisztelettel búcsúzunk, őszinte részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!
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Péteri Evangélikus Egyházközség tulajdonában maradt, de vállalkozó üzemelteti a temetőt
Mint azt korábban hírül adtuk, a péteri temetőt a Szent Benedek Temetkezés Kft. (Monor, Piac tér 10. tel.:
29/415-951, 30/790-1585) üzemelteti 2019. január 1-től. A szükséges tájékoztatók a temető kapuján elhelyezésre
kerültek. A sírhelymegváltási díjak nem változtak a 2018. év eleji presbiteri döntéshez képest. Az üzemeltetőváltás
miatt azonban a számlákat az ÁFA tartalom növeli. Eddig nem volt ÁFA, mert az egyházközség nem ÁFA körös.
A gyülekezet a tagjainak továbbra is kedvezményt biztosít. A sírhelydíjakból befolyt összeg a törvény előírása
alapján kizárólag a temető fenntartására, fejlesztésére fordítható. A sírhely méreteit, kialakítását, járdák, padok,
növények elhelyezését jogszabály írja le. Ezzel kapcsolatban mindig keressék meg az üzemeltetőt. Előrelépés, hogy
az ÁNTSZ-szel egyeztetve az elhunytak hűtése a Péteri temetőben biztosított.
Tájékoztatásért szívesen állunk rendelkezésükre.
Sírhelymegváltási, újraváltási díjak:
Egyházfenntartó

Nem egyházfenntartó

I-es sírhely

25 év 10 000 Ft

I-es sírhely

25 év 45 000 Ft

II-es sírhely

25 év 20 000 Ft

II-es sírhely

25 év 90 000 Ft

Urnasírhely

10 év 10 000 Ft

Urnasírhely

10 év 20 000 Ft

Urnafülke

10 év 15 000 Ft

Urnafülke

10 év 30 000 Ft

Sírbolt/kripta/60 év/férőhely 20 000 Ft

Sírbolt/kripta/60 év/férőhely 60 000 Ft

A fenti összegek nettó értékek, melyeket 27% ÁFA növel.
Óvári Péter
evangélikus lelkész

A Péteri Evangélikus Egyházközség hírei
Gyülekezeti események
Február 24. 10 óra
ZENÉS Családi Vasárnap, Házaspárok áldása, Szeretetvendégség. Vendég szolgáló
zenész Köves Attila családja. „Hiszünk abban, ha vannak is nehézségeink, de az Úr megsegít. Az ördög megpróbál
kellemetlenséget okozni személyiségünkön vagy sérüléseinken keresztül a házasságunkon belül is. Az Úrhoz
kiáltottunk, igyekeztünk figyelni az Ő szavára. Ő mindig megújította házasságunkat. Ha az Isten velünk, kicsoda
ellenünk?”
Március 9.
9-14 óra Egyházmegyei Biblia Verseny és Gyereknap Albertirsán (helyszín: IRSA evangélikus
templom és az iskola, Köztársaság u. 29.) Nem csak a verseny résztvevőit várják, mert lesz egész napos
gyerekprogram is! Délelőtti lehetőségek: közös zenés-játékos áhítat, utána a nem versenyzők számára
csoportokban játék (sportos, kézműves, ügyességi programok). Ebédet a helyszínen biztosítanak. Délutáni
lehetőségek: ebéd után kötetlen program, játék (pl.: foci). Hozz magaddal: Sportos ruházat, Biblia, jókedv, esetleg
hangszer. Gyülekezés: 8.00 kor a Templomnál.
Március 20.

18 óra

szerda EST a gyülekezeti teremben - odafordulás Istenhez és egymáshoz.

Március 31.

10 óra

ZENÉS Családi Vasárnap, Szeretetvendégség. Vendég H Dunaveczki Leóna

Április 3.

18 óra

Lelkigondozói szerda EST a gyülekezeti teremben, vendégünk: dr. Szarka Miklós lelkész

Aktualitás
Konfirmációi előkészítő hétfőnként 15:30-tól a gyülekezeti teremben.
Varrókör két hetente – minden páros csütörtökön a művelődési házban.
Koszorúmegváltás (többen kérdezték, mi az) – a család kérésére nem koszorúkkal búcsúzunk az elhunyttól,
hanem a koszorúra szánt összeget adományként helyezzük el a perselyben, hozzájárulva ezzel a temetés és a
vendéglátás költségeihez. Természetesen egy szál virág lesz a kezünkben.
Óvári Péter
evangélikus lelkész
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Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hírei
Boldog új évet kívánva, szeretettel köszöntjük az intézményünk iránt érdeklődő olvasókat.
Visszatekintőként köszönjük az intézmény 4. osztályosai által bemutatott, Krizsanics Rozália és Ducsainé Lukács
Judit szervezésében megvalósult iskolai karácsonyi műsor lelkes fogadtatását. Köszönjük, hogy hagyományos
betlehemezésünket, melyet Kovács Zsófia kolléganő, és lucázásunkat, amit Judit néni koordinál évek óta
szeretettel fogadták. A szülők idén is megvendégelték a gyerekeket a szokásos kakaó-kalács tízóraival, amit ezúton
is köszönünk. A karácsonyi vásárunk sikeresen lezajlott, s A mi falunk, a mi kertünk, a mi udvarunk rajzpályázat
nyerteseit is hirdette a Péteri Faluszépítő Egyesület. Köszönjük a lehetőséget, örömmel üdvözlünk minden
hasonló kezdeményezést, együttműködést.
A 2019-es tanévet az iskolában idén átszervezéssel kezdtük. Pályaelhagyóként fájó szívvel elköszöntünk Dr.
Molnár Enikő Zsuzsanna földrajz-történelem szakos kolléganőnktől, akit, ha mégsem találja meg számítását,
szeretettel visszavárunk. A minőségfejlesztés jegyében, figyelemmel a szülők és gyermekek véleményére, érdekeire,
örömmel jelentjük, hogy ha csak részmunkaidősként is, de visszatért intézményünkbe a tavaly magánszférába
távozó Hadar Tímea kolléganőnk. Üdvözöljük újra a csapatban, nagyon hiányzott, s mint kiderült, a péteri
gyerekek és iskola is neki. Bízunk benne, hogy koordinációja mellett a rajz tanszak rövid törése után ismét felfelé
ívelő pályára áll.
A zene tanszak gondjai is megoldódtak, fúvósaink oktatásából immár Ruskó Róbert fiatal, tehetséges gyömrői
kolléga is kiveszi részét, illetve az üllői Harmónia Zeneiskola intézményvezetője, Hoffbauer Mezei Márta
gondoskodik a szolfézs tantárgy szakszerű oktatásáról.
Néptánc területén a decemberi bemutató gálán sikerrel, sokunk örömére debütáltak intézményünk külsős diákjai
Kökény Richárdné Majorosi Marianna vezetésével. Bízunk benne, hogy új erővel, lendülettel ez a terület is
fejlődésnek indul. A tánc mellett jelenleg ének házi versenyünk győzteseinek, továbbjutóinak felkészítése folyik a
Tiszán innen-Tiszán túl, illetve a Tápió menti népdalversenyre Szórádi Rozália kolléganő felkészítő, Majorosi
Marianna támogató munkája mellett.
3. osztályosaink Nagy Kinga kolléganő szervezésében ellátogattak A Világ Múmiái Kiállításra. A magyar kultúra
napját versekkel ünnepeltük Kovács Zsófia vezetésével, továbbá a monori járásban létrehozott Egészségfejlesztési
Irodával együttműködve rendszeresen veszünk részt táplálkozással, szexuális felvilágosítással,
szenvedélybetegségekkel, és egyéb életvezetési, életmóddal kapcsolatos előadásokon, melyeket intézményünkben
tartanak.
Lelkesen készülünk a közelgő farsangra, melyet 2019. február 22-én tartunk, szeretettel várjuk az érdeklődőket,
valamint a tavaszi Ültess egy magot! akcióra, csatlakozva a nemzetközi projekthez, melynek célja, hogy tanítsuk
gyermekeinket a fenntartható fejlődésre.
Intézményünkben az infrastrukturális feltételek folyamatosan javulnak, immár majd minden teremben projektoros
oktatás folyik, az általános internetes hálózat lassan kiépül, jelenleg tanuljuk kezelését. Ebben a munkában
oszlopos segítségünk az iskola új rendszergazdája Farsang Mátyás Zsolt, aki nemcsak a rendszerekhez, de a honlap
szerkesztéséhez is ért, ami felvételekor fontos szempont volt. Így hosszú idő óta végre működővé tehetjük
honlapunkat, egy régi hiányosságunkat pótolva. Az anyagok gyűjtése, feltöltése folyamatban van, jelenleg az
adatkezelői nyilatkozatok beszerzése folyik, ami nélkül a jelenlegi adatvédelmi előírások alapján nem
publikálhatunk semmit a gyermekekről. A héten több vetítővásznat is sikerült beszereznünk. Ezek egyikét az
aulában helyezzük el, s immár a szünetekben esőprogramokhoz és a rendezvényeken is hatékonyabban tudjuk
kihasználni az internet adta lehetőségeket.
Kollégáink egyre többen használják az intézményben gyermekek számára biztosított tableteket az oktatás,
mindennapi munkájuk során. A hangosbemondónk és a hangosítási rendszerünk működése elégtelen, ennek
cseréje szükséges, igyekszünk minden erőt megmozgatni ennek érdekében. A legnagyobb probléma az új
burkolatot igénylő udvaron túl, a tornaterem folyamatos beázása. A fenntartó-működtető általi szorgalmazott
műszaki vizsgálat során első körben kiderült, hogy a cserepek kettétöredeztek, amit sürgősen cserélni kell, ezen
felül folyik a további hibakeresés, s igyekszünk megoldásokat találni.
Az eddigi munka korántsem volt eredménytelen, hiszen sokéves munka eredményeként az alsó tagozatot sikerült
megszilárdítani, s így immár azok a családok is visszahozzák gyermekeiket hozzánk, haza, akik péteri lakosként
egykor különböző okoktól vezérelve máshová íratták gyermekeiket. Nagy munka vár még ránk, a felső tagozat
helyzetét is rendeznünk kell.
Gondjaink és örömeink közepette végezzük mindennapi munkánkat rendületlenül, „Megfogyva bár, de törve
nem”. Intézményvezetőként ezúton köszönöm minden kollégám kitartó munkáját, hisz az egyre növekvő
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pedagógushiányt enyhítve (jelenleg is több álláshelyet hirdetünk, sikertelenül) sok esetben önként vállalt
túlmunkával igyekszünk biztosítani a működés zavartalanságát, minden lehetőséget megragadva a szakos ellátás, de
mindenképp a gyerekfelügyelet maximális biztosítását.
2019. április 2-án nyílt napot tartunk, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. A részletekkel kapcsolatosan
kísérjék figyelemmel az intézmény facebook oldalát és terveink szerint márciusra teljes üzemmel beinduló
honlapját.
A Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és dolgozói nevében a falu lakóinak és
minden olvasónak jó egészséget kívánva:
Barna-Pőcz Matild Mária, intézményvezető

A Pittner Dénes Általános Iskola szülői munkaközösségének hírei
Mozgalmasan telt a december. Az iskolai Adventi
vásáron a szülői munkaközösség közösen karácsonyi
sütemény csomagot készített, melynek bevételét az
iskola hangosítására szeretné felajánlani. A téli szünet
előtti utolsó tanítási napon megtartottuk a most már
hagyománnyá vált Kakaó Kalács délelőttöt.
Köszönjük a szülőtársaink sütemény felajánlásait és
segítségüket. Külön köszönet az iskolai konyha
dolgozóinak!
Felajánlást kaptunk hajvágásra, hátrányos helyzetű
gyermekek részére. Köszönjük Anitának!

Továbbá az iskola részére közösségünk festett
lambériát ajánlott fel, amiből kerti padok készülnek
majd.
Elkezdődött a nyolcadikosok báljának szervezése. A
bál bevételének egy részét szintén a hangosításra
szeretnénk fordítani. Ehhez kérjük Péteri
közösségének a segítségét támogatójegy vásárlással
vagy tombola felajánlással.
További információért forduljanak Németh Katához
a 06-70/384-1959-es telefonszámon. Köszönjük!
Az Iskolai Szülői Munkaközösség tagjai

Péteri Borbarát Kör Egyesület hírei
Új Év Újbor Újra Péteri Borverseny
Ezzel a beharangozó szöveggel hirdettük, hogy eljött az ideje a 13. Péteri borversenynek.
Régi, jól ismert szlogenünk és az elmúlt évek jó színvonalú borversenyeinek hatására újra megtelt a művelődési
ház, ahol a mintegy 100 résztvevő a szakértő zsűrivel együtt 120 bormintát kóstolhatott a felsorolásban szereplő
szőlőfajtákból készült borokból. Generosa, Sauvignon blance, Kunleány, Hárslevelű, Zöldveltelini, Olasz-Rajnai
rizling, Rizlingszilváni, Zenit, Zalagyöngye, Szürkebarát, Ottonel-Pölöskei-Sárga muskotály, Irsai olivér, Cserszegi
fűszeres, és vörösben Kékfrankos, Zweigelt, Cabernet fanc és sauvignon, Kadarka, Blauburger, Néro, Baco Noir,
Rubintos, majd roséban Cabernet, Kékfrankos, Portugézer (Oporto) és Zweigelt fajták!
Örömmel töltött el, és meglepetésként éltük meg, hogy a sok kiváló borból az országos és nemzetközi
borbírálókkal megtűzdelt szakmai zsűri összesen 9 db bormintát minősített megfeleltnek, és az összes többit
arany, ezüst, és bronzminősítéssel jutalmazta. A Község Bora címet idén rendhagyóan - pontegyenlőség miatt – 2
egyesületi tagunk, Fejér Zsolt és Szászik János megosztva kapta. Gratulálunk nekik és minden résztvevőnek, mert
mindenki megérdemli!
Közösségi disznóvágás
Egyesületünk február 23-án tartja hagyományőrző disznóvágását, amire meghívja a község civilszervezeteit, és
önkormányzatát. Idén szívesen látunk másokat is, akik (szervezett formában) szeretnének részt venni a
rendezvényen, és a munkálatokban.
12. Óhegyi Bornap és Főzőfesztivál
A Péteri Borbarát Kör Egyesület 2019 májusában rendezi meg a 12. Óhegyi Bornap és Főzőfesztivált. Azt
gondoljuk, ez a rendezvény érdemes arra, hogy a Péteriek meghívják távolabbi rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket,
mint volt az régen, amikor ezt a Templomszentelés évfordulóján búcsúkor módjukban állt megtenni. Ezen a
remélhetőleg szép tavaszi, akácvirág illatú szombaton, május 18-án újra találkozik egymással a kultúra és a
gasztronómia. Mindez azért, hogy önök, akik eljönnek, kiszakadva a mindennapok gondjaiból jól érezhessék
magukat az Óhegy kínálta lenyűgöző környezetben, és a fesztiválon kínált programok, ételek, italok jóvoltából.
Várunk mindenkit, aki résztvevőként, vagy látogatóként szeretné ezt a napot a szőlőhegyen velünk és rokonaival,
barátaival tölteni.
Péteri Borbarát Kör Egyesület
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Holtversenyben két vörösbor lett Péteri község bora 2019-ben
Január 27-én megtelt a Művelődési Ház bort
kedvelő borászokkal és borbarátokkal. A Péteri
Borbarát Kör által idén XIII. alkalommal
megrendezett Péteri Borversenyen a péteri borok
mellett országhatáron innen és túlról is érkeztek
nevezések, összesen 120 bor mérettetett meg.
Péteri Község Önkormányzatának határozata
alapján a Péteriben, vagy Péteri közvetlen
környezetében termett szőlőből, Péteri lakóhelyű
termelő által, vagy korábban Péteriben lakott, Péteri
kötődésű egyesületi tag termelő által készített azon
bort, amely bor a borverseny független szakmai
zsűrijének a döntése alapján a legjobb eredményt (a legmagasabb pontszámot) érte el, a „Péteri Község Bora” cím
viselésére jogosítja fel.
A szakmai zsűri értékelése alapján kettős győzelemmel, 18.87 ponttal a Fejér Pince Bacho Noir bora és
Szászik János Kékfrankos cuvée bora nyerte el 2019-ben a Péteri Község Bora címet!
Szászik János Kékfrankos zweigelt cuvée
Arany minősítést szereztek az alábbi
Szászik János Zalagyöngye
péteri szőlőből készült borok:
Tarsoly Ervin Kékfrankos rosé
Fejér Pince
Baco noir
Urbán Pál
Kékfrankos
Fejér Pince
Kékfrankos
László Péter Kékfrankos cabernet cuvée
Bronz minősítést szereztek az alábbi péteri
Óhegyi Borház Óhegyi kékfrankos
szőlőből készült borok:
Szászik János Kékfrankos cuvée
Fejér Pince
Kékfrankos rosé
Geér Károly Rizlingszilváni
Ezüst minősítést szereztek az alábbi péteri
Hrutka Pince Rizlingszilváni
szőlőből készült borok:
Kovács Róbert Olaszrizling
Kovács Róbert Kadarka kékfrankos cuvée
László Péter Irsai Olivér
László Péter Bakó Oporto rosé cuvée
Nánási Lajos Kunleány
Páris Pál
Kékfrankos rosé
Pál János
Vegyes fehér
Páris Pál
Kékfrankos
Urbán
Pál
Kékfrankos rosé
Péteri Borbarát Kör Egyesület Kékfrankos
Gratulálunk a díjazottaknak, további eredményes munkát és jó termést kívánunk péteri borászainknak!

Kérés Polgártársainkhoz…pontosítás
A Péteri Hírlevél karácsonyi számában kéréssel fordultunk községünk lakosságához. Annak lényege változatlan!
Azt kérjük valamennyi polgártársunktól, családtagjaiktól, hogy a régmúltból megőrzött dokumentumokat,
fényképeket, bárminemű igazolványokat, kitüntetéseket, emléktárgyakat, ereklyéket, családi és közösségi
együttléteket, igaz „legendákat”, azok vázlatos leírását (elmondását-elmesélését) bocsássák rendelkezésünkre, hogy
azokat közkinccsé tehessük.
Azt szeretnénk, ha felmenőink sorsa-elsősorban a régmúlt eseményei, örömteli avagy fájdalmas, emlékezetes
történései-nem kerülne a feledés homályába.
Az időigényes gyűjtőmunka már néhány éve elkezdődött, annak folytatására 2019 szeptemberétől kerülhet sor.
Hírlevelünkben megfelelő időben tájékoztatni fogjuk a falu közösségét munkálkodásunk helyéről, idejéről és
módjáról. Az addig eltelt időszakban rendszereznünk kell a korábban rendelkezésünkre bocsátott terjedelmes
„anyagot” és biztosítanunk kell egy hiteles, időtálló kiadvány pénzügyi, technikai és személyi garanciát is.
Ezirányú közreműködésüket ezúton is megköszönjük!
Mindazokat, akik bármilyen módon segítettek ebben a múltunkat megőrző és a jövőt szolgáló együttes
szolgálatban Morus-Szent Tamással motiváljuk és köszönjük meg fáradozásukat:
„A HAGYOMÁNYTISZTELET NEM A HAMU ŐRZÉSE, HANEM A LÁNG TOVÁBBADÁSA...”
Tisztelettel és nagyrabecsüléssel:
Az egykori Emlék Bizottság és a Települési Értéktár Bizottság vezetői és tagjai
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Március 15. meghívó

Péteri Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves
családját
az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére
rendezett ünnepi megemlékezésre
2019. március 15-én 10.00 órakor a Földváry-Boér Elemér
Művelődési Házba

8

