Péteri Hírlevél
Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja
2019. április
Az eredeti terveknek megfelelően épül az új Aprók Háza Óvoda
Péteri első, valóban óvodai feladatok ellátására
tervezett épülete épül a Zöldfa utcában.
Településünk lakói számára nagy öröm, hogy az
évek óta csak álomnak vélt beruházás idén
megvalósul, hiszen már most több olyan
kisgyermek él Péteriben, akiknek szüleik
visszatérnének a munka világába, de helyhiány
miatt sajnos nem tudjuk megoldani gyermekük
óvodai felvételét. Az eredeti ütemtervet tartva
nem álom többé, hogy 2019 szeptemberében már
itt kezdjék a péteri gyermekek a 2019/2020-as
nevelési évet.
A 20 cm-es homlokzati szigeteléssel ellátott, várhatóan nagyon alacsony rezsiköltséggel üzemelő majd’ 1000m2-es
épületben hőszivattyú biztosítja majd a meleget. A padlófűtés mellett a gyermekek által használt terekben
mennyezeti hűtés és fűtési rendszer került kiépítésre. Az áramot napelemek termelik majd. Gázfűtés egyáltalán
nem lesz az épületben. Most már látjuk a valóságban is, hogy a tágas belső terek, az udvar nagysága és az
előzőkben felsoroltak mind elősegítik azt, hogy gyermekeink komfortos, minden igényt kielégítő környezetben
tölthessék majd el életük egyik legfontosabb fejlődési szakaszát.
Talán minden építkezésnél természetes, hogy kisebb-nagyobb nehézségek lépnek fel, s előre nem várt helyzeteket
kell azonnal kezelni megrendelőnek és kivitelezőnek egyaránt. Az építőipari anyag és kivitelezői árak rohamos
változása és kiszámíthatatlansága ellenére büszkék vagyunk arra, hogy a 2018-ban a Pest Megyei kompenzációs
keretből a Pénzügyminisztérium által és 2017-ben az óvodai játszóeszközökre nyert VEKOP pályázataink forrásai
mellett az eredeti költségeket tartva a tűzjelzőrendszer kötelező kivitelezésén túl nem kellett még olyan pótmunkát
elrendelnünk, amely a település költségvetését terhelné.
Az épület készültségi foka meghaladja már a 60%-ot, amely egyrészt öröm, másrészt most kezdődnek a
legizgalmasabb feladataink: játékok és bútorok beszerzése, udvari játszóeszközök kiválasztása, külső és belső
felületek színének, megjelenésének megvalósítása. Sok-sok aprólékos, de örömteli kötelezettség, amely jelentősen
leterheli a következő hónapokban is a képviselő-testület tagjait, az óvoda és a polgármesteri hivatal munkatársait.
Köszönjük az elismerő és a bíztató szavakat, kérjük, nézzék meg személyesen is, miként épül az új ovi épülete és
környezete, s írják be már most a naptárba: 2019. augusztus 31. Aprók Háza Óvoda átadási ünnepsége!

A húsvét a keresztény egyház egyik legnagyobb és legfontosabb ünnepe, s a tavasz eljövetelének
köszöntése. A húsvét a feltámadás és újjászületés jelképe is, egyházi és családi ünnep, amelyhez
számottevő népszokás és hagyomány kötődik világszerte. Péteri lakosainak csendes húsvéti várakozást
és meghitt, békés húsvéti ünnepet kívánunk szeretteik és barátaik körében!
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Péteri Polgármesteri Hivatal munkatársai
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!

Repülők Péteri felett
Ahogy korábban ígértük, Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a 2018. augusztus 16-án
bevezetett új SID eljárás okozta zajterhelés megszűnjön településünkön.
Péteri Község Önkormányzata, mint felperes keresetet nyújtott be a légiközlekedésért
eljáró hatósággal szemben, az új SID eljárásban való ügyféli státusz elutasítása miatt,
illetve azért, mert az eljárás kidolgozásának iratanyagába történő betekintés iránti
kérésünket az Innovációs és Technológiai Minisztérium elutasította.
A Képviselő-testület határozati formában fejezte ki és juttatta el a HungaroControl Zrt. részére azt, hogy mivel 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 HungaroControl Zrt. januárban eljuttatta az Önkormányzathoz a Társadalmi felelősségvállalás keretében kiírt
pályázati felhívását, mely kapcsán a februári ülésén a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Péteri Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a HungaroControl Zrt. által kiírt „Társadalmi Felelősségvállalás Pályázat
2019.” elnevezésű felhívásra nem nyújt be pályázatot, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület továbbra sem
fogadja el a Péteri községet hátrányosan érintő 2018. augusztus 16. napjától életbe léptetett légi járművek
szabvány műszeres indulási eljárásának (SID) bevezetését és bízik abban, hogy a tárgyi eljárásrend rövid
időn belül visszavonásra kerül. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 120/2018. (XI. 15.) számú
önkormányzati határozatban foglaltakat továbbra is fenntartja, és 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.
Az elmúlt időszakban a fentieken túl több olyan tárgyaláson vettünk rész, ahol a környező települések
polgármesterei kifejtették álláspontjukat és véleményüket az új SID eljárásrenddel kapcsolatban, majd különböző
időben bemutatásra került kétféle javaslat egy új felszállási rend bevezetésének tárgyában. A HungaroControl Zrt.
kifejtette azon álláspontját, hogy a lehetséges módosítások értelemszerűen csak akkor valósíthatók meg, ha abban
mindhárom érintett település (Monor, Üllő és Péteri) egybehangzóan egyetért.
A Budapest Airport az elmúlt héten megkereste az Önkormányzatot, hogy zajszint mérést hajtanak végre
településünkön. A repülőtér II. sz. pályája április közepétől június közepéig felújítás miatt bezárásra kerül, ezért
ebben az időszakban Péteriben is megszűnik a zajterheltség, így a felszálló repülőgépek okozta zaj mérésére június
közepe után kerül sor.
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is fenntartja azt, hogy a délkeleti irányú új
felszállási irányok hatásainak egyértelmű károsultja Péteri, és továbbra is kéri a 2018. augusztus 16-a előtti
felszállási rend visszaállítását.
Lakosaink a fenti eljárások dokumentumait ügyfélfogadási időben megtekinthetik a Polgármesteri Hivatalban,
azonban ez irányú szándékukat kérjük, jelezzék előre a 29/314-070-es telefonszámon.
Köszönjük bizalmukat, kérjük, higgyenek továbbra is eljárásainkban, hiszen Önökhöz hasonlóan mi is és
családjaink is Péteri lakói és a zajszennyezés elszenvedői vagyunk.
Petőné Vizi Valéria
polgármester
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Az ajtónk továbbra is nyitva áll mindenki előtt!
Minden település életében fontos időszak, amikor a
lakosok évekre választanak polgármestert és
önkormányzati képviselőket. Ilyenkor sok helyen a
pozitív, saját elképzelések és helyi közösségi
részvételt bemutató kampány helyett előtérbe
kerülnek a lejárató, legtöbbször rosszindulatól
hemzsegő feltételezések, megalapozatlan, valótlan
állítások.

minden nap Péteri apróságainak élethelye. Igazi
kihívás évtizedekre meghatározni a település fejlődési
céljait a településrendezési eszközök módosításakor.
Izgatottan várjuk az egy éve beadott, új buszvárók
telepítését célzó támogatási kérelmünk elbírálását.
Ez mind olyan édes teher, amelynek száz
százalékosan szeretnénk megfelelni, maximálisan a
feladatainkra koncentrálva, a közösség számára
legjobb eredményeket elérve.

Tapasztaljuk, hogy a legtöbben elismerően
nyilatkoznak az elmúlt három évben teljesített
munkánkról, ennek ellenére, vagy éppen pont ezt
megirigyelve, az örök ellenzéki szerepben állók
megkezdték a negatív hírgyártást. Sajnálatos, hogy a
település fejlődésének öröme helyett felszínes
információkból
rosszindulatú
feltételezésekkel
borzolják a kedélyeket. Mi folytatjuk a munkánkat
becsülettel, ahogy ezidáig is tettük!

Láthatják, a jelenleg hivatalban lévő Képviselőtestület nem tervez utolsó pillanatos úgynevezett
kampányberuházásokat. Célunk a korábbi években
megkezdett munkáink tisztességes és eredményes
befejezése.
Kérjük, ha olyan állítólagos tényeket hallanak az
utcán,
amely
rossz
fényben tünteti
fel
fejlesztéseinket, kérdezzenek minket, állunk minden
lakosunk rendelkezésére a továbbiakban is!

Komoly felelősség olyan közösségi intézményt
építeni (ovi és reméljük a bölcsi is hamarosan) az
alapoktól egészen a berendezésig, a legapróbb
játékokig, amely várhatóan sok évtizedig lesz szinte

Köszönjük bizalmukat és a munkánkba vetett hitet.
Petőné Vizi Valéria
polgármester

Az Aprók Háza óvoda hírei
Közeledik a Húsvét, gyermekeink izgatottan készülnek az ünnepre tojásfestéssel, barkácsolással,
kézműveskedéssel.
Április 18-án Nevelés nélküli munkanap lesz.
Április 24-én, a Föld napja alkalmából, ismét megrendezzük az „Egy gyermek-egy virág” napot, ahol óvodánk
udvarát ültetjük be virágokkal, színesebbé, barátságosabbá téve azt.
Az édesanyák köszöntését május 3-án tartjuk.
Óvodás csoportjaink év végi kiránduláson vesznek részt. Május 16-án kiscsoportosaink a jászberényi Állatkertbe,
23-án középső és nagycsoportosaink Piliscsévre kirándulnak.
Május 24-én délelőtt tartjuk óvodánkban a Gyermeknapot.
Évzáró műsoraink időpontja:
Pillangó csoport: május 29. szerda, du. 5 óra
Maci csoport: május 30. csütörtök du. 5 óra.
Nagycsoportosaink ballagását május 31-én, pénteken, du. 5 órakor tartjuk a Művelődési házban.
Az ÓVODAI BEÍRATÁS időpontja: április 29. hétfő és 30. kedd, 8-14 óráig. Kötelező óvodába íratni
azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Kérjük az óvodába készülő
gyermekek szüleit, hogy beiratkozáskor hozzák magukkal gyermeküket is ismerkedni az óvodával.
Az Aprók Háza Óvoda dolgozói nevében Áldott Húsvéti ünnepeket kívánok!
Bakos Tünde
óvodavezető
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Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hírei
Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy új kollégákkal gyarapodott testületünk. Feleki László
zongoraoktatónk helyére Harsányi Andrea érkezett, Beke Ferenc személyében pedig történelem-földrajz szakos
oktatóval lettünk gazdagabbak, aki várhatóan idén az informatika szakos tanári végzettséget is megszerzi.
Az érzékenyítés jegyében csatlakoztunk a Szemem Fénye Alapítvány Öltözz pirosba! országos kezdeményezéshez,
ezért február 15-én az intézmény apraja-nagyja pirosba öltözött, hogy ilyen módon fejezzük ki együttérzésünket,
támogatásunkat az alapítvány által fenntartott Dóri Hospiceház kis lakó iránt. Adományokból 18600 Ft gyűlt
össze, melyet eljuttattunk a kicsiknek.
Hagyományainkhoz hűen az 5. osztály tartotta a március 15-i megemlékezést a Földváry-Boér Elemér Művelődési
házban, melyet Kovács Zsófia kolléganőnk koordinált Hadar Tímea, Vargáné Sárady Adrienn, Szurok Bettina
segített.
Mivel a tornatermet a márciusi viharok ismét megtépázták, s a statikus vizsgálatok megnyugtató eredményéig egy
időre sajnos le kellett zárni, idén a hagyományos Szülők-Nevelők bálját a Szülői Közösség a Művelődési házban
rendezte meg. Sokak szemébe könnyet csalt, szívmelengető volt, ahogy az egykor kicsiny gyermekek immár csinos
hölgyekké és fess fiatalemberekké felnőve mutatták be nyitótáncukat.
Ezúton köszönjük Péteri Község Önkormányzatának és a Településüzemeltetés munkatársainak a segítséget,
támogatást, melyet kaptunk/kapunk többek közt helyszín, eszközök s gyakran humánerőforrás biztosításával is.
Hagyományos rendezvényeinken túl, mint például a Te szedd! akcióban való részvétel, idén új programelem az
„Ültess egy magot!”. Eredeti ötlete Kimbal Musk-tól származik, aki az USA-ban már sok éve sikeresen neveli a
gyerekeket (és a felnőtteket) a környezetvédelemre, egészséges táplálkozásra. Az iskolás, óvodás gyerekeket tanítja
meg arra, hogyan lehet egyszerűen, vegyszermentesen, saját magunknak megtermelni a zöldségeket, gyümölcsöket.
A jó példát követve iskolánk minden egyes tanulója egy talpalatnyi földet kapott fejlesztés alatt álló iskolai
kertünkben, ahová saját retek, és hagymaültetvényét készíthette el. Támogatóink voltak: Paput Tibor, Molnárné
Horák Bernadett, Varga Zoltán (Oázis Kertészet Budapest-Kőbánya), Kálmán Puskás Zsolt (Péteri ZöldségGyümölcs), Péteri Község Önkormányzata, Besnyői Gábor és családja, akiknek ezúton is köszönjük
fáradozásukat. Külön köszönet illeti Besnyői Gábornét (Orsit), aki ötletgazdaként és koordinátorként, a munkából
oroszlánrészt vállalva gondoskodott a program lebonyolításáról.
Az egészséges életmód és életszemlélet kialakításához az EFI Monori Járás Egészségfejlesztési Iroda Monorierdő
Központtal való rendszeres együttműködés keretein belül március elején szociális és mentális szakembereik
szenvedélybetegséggel kapcsolatos ismereteket adtak át tanóra keretében, az iskola tanulóinak. Később “ÉLETET
MENTHETSZ” címmel elsősegélynyújtó napot tartottunk, melynek célja az alapvető elsősegélynyújtási ismeretek
gyakorlása és elsajátítása volt. A bemutatót mentőtisztek tartották, akik betekintést engedtek a mentőautóba is, így
azt a kíváncsi gyerekek megnézhették.
Számtalan megmérettetésen vettek részt tanulóink eredményesen. Helyhiány miatt a teljesség igénye nélkül többek
között a Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulójában elért eredményeiért a ráckevei Árpád Fejedelem
Általános Iskolában megrendezett ünnepélyes díjátadón Jánosi Andor tanulónk kapott elismerő oklevelet.
A helyi versmondó versenyt is lebonyolítottuk, a cikk írásának időpontjában továbbjutó diákjaink Vasadon
igyekeztek helyt állni, a körzeti fordulón. Részt vettünk a Tollforgató, a Nyelvész, Bolyai csapatverseny
megmérettetésein. A LÜK (képességfejlesztő- okos/logikai játék) területi versenyén Jánosi Annabell 2. helyezett,
Leé Mira 3. helyezett lett, így továbbjutottak a kistérségi fordulóba is.
Németh Zoé idén is lelkesen készül a Kaán Károly országos természet- és környezetismereti versenyre édesanyja
példamutató szülői támogatása mellett.
Először vetünk részt a "Tiszán innen, Dunán túl" Pest megyei népdaléneklési minősítő versenyen, ahonnan Pólus
Eszter ezüst, Pólus Eszter, Tamás Laura és Bognár Réka által alakult Keszkenő kisegyüttesünk ezüst, Szívós Zsolt
tanulónk bronz minősítéssel érkezett haza.
Szintén először vettünk részt az Üllőn hagyományosan megrendezett körzeti katasztrófavédelmi vetélkedőn. Az
intézményt 2 lelkes, 5. osztályos 4-4 fős csapat képviselte: Szívós Veronika, Pólus Eszter, Szívós Zsolt, Pető
Ádám, valamint Gimesi Tibor, Gimesi Balázs, Molnár Patrik és Óvári Gergely. Kovács Zsófia osztályfőnök
felkészítő munkáját Angyal József, Svébis Mihály segítette, amit ezúton is hálásan köszönünk.
Weöres Sándor Területi Rajzverseny díjátadóján Farnas Máté 2., Németh Zoé 2., Molnár Patrik 3., Pólus Eszter
Emma 3. helyezett, Gólent Dorka, Bakos Máté, Bonczidai Boglárka pedig különdíjas lett.
I. Tornyai János Országos Festészetverseny döntőjébe Hódmezővásárhelyre Németh Zoé, Gólent Dorka, Ács
Tímea, Pólus Eszter tanulóinkat hívták be az első fordulóban nyújtott kiemelkedő teljesítményük miatt.
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A kicsik is jeleskednek, Kelemen Levente, Kisfali Csanád, Buzás Attila a területi szorobán versenyen. Mindnyájan
2. helyezettek lettek, így ott vannak a 325 tanuló között, akik bejutottak az országos versenyre.
Mindezeken felül számtalan igazgatói dicséretet kaptak azok a tanulóink is, akik nem iskolai keretek között, de
iskolánk és a község hírnevét öregbítve eredményesen szerepeltek különböző sport vagy egyéb rendezvényeken.
Büszkék vagyunk a jeleskedőinkre, intézményvezetőként ezúton is köszönöm kollégáim áldozatos munkáját, s a
szülők támogató segítségét, hiszen csak együtt, a gyermekekért közösen tevékenykedve tudjuk ezeket a szép
eredményeket elérni.
2019. április 18-23-ig tavaszi szünetünk lesz, majd az 5. osztályos tanulóink a Péteri Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat finanszírozásában Illésfalvára látogatnak, a 7. osztályosok pedig a Határtalanul program keretein
belül 5 napos szerbiai-erdélyi körutazáson vesznek részt.
Várhatóan május elején tartjuk a tavaszi vas- és papírgyűjtést, kérjük, aki teheti támogassa a gyűjtőmunkát végző
gyermekeket.
Barna-Pőcz Matild Mária, intézményvezető

Megkezdődött az M4-es út péteri és monori lehajtóinak kivitelezése
miatt lezárásra kerül! A Haleszi
a forgalombiztonsági okon túl az
Az M4-es autóút építése a péteri
kerti
üdülőtulajdonosok
a
új felvezető út aszfaltozása miatt
és
monori
lehajtó
zártkert Monor felőli kijáratán
is.
csomópontjának kivitelezéséhez
fognak
tudni
kiés
behajtani
az
A lezárások és terelések
érkezett, ezért a lakosságot is
ingatlanjaikhoz.
A
kivitelezést
várhatóan 2019. augusztus 30-ig
érintő útszűkületet és nappali
végző
Euroaszfalt
Kft.
az
tartanak majd.
forgalomkorlátozást vezetett be
Önkormányzat tavaly felújított
a kivitelezést végző Euroaszfalt
A fent megjelölt időpontok
útjain túl érintett útszakaszokat a
Kft. A csomópont kiépítéséhez a
tájékoztató
jellegűek,
a
biztonságos
közlekedés
most használt út sávszélesítésére
kivitelezés ettől kis mértékben
érdekében a szükséges helyeken
van szükség. A megépítendő
eltérhet. A két, egyidejű
lokálisan mart aszfaltos és/vagy
szélesítéseket várhatóan 2019.
jelzőlámpás
terelés
és
zúzott
köves
kivitelezéssel
május
1-jétől
kell
majd
útszűkületek várhatóan jelentős
megerősítette, így az elterelt
használnunk, de a munkavégzési
közlekedési
fennakadásokat
közlekedés
biztonságosan
időn túl ekkor még két sávban
okoznak majd Péteri és Monor
megvalósítható.
tudnak
a
gépjárművek
között.
2019. július 20-tól elkezdhetjük
közlekedni.
A csomópontok és ezzel az M4használni az új hidat, de Péteri és
A két lehajtó kiépítésének
es út kialakítása jelentősen növeli
Monor irányában a két lehajtónál
helyén, 2019. május 31-től a
majd
a
közlekedési
még ekkor is egy-egy sávra
közlekedési lehetőség egy sávra
lehetőségeinket,
természetes,
történik a szűkítés, melyet
szűkül, melyet jelzőlámpa fog
hogy most az építés a használók
szintén jelzőlámpa fog irányítani.
irányítani. Az átépítés ideje alatt
számára is kellemetlenséggel jár.
A Haleszi kert Péteri tó felőli
a Haleszi kert Péteri tó felőli
kijárata továbbra is le lesz zárva
kijárata forgalombiztonsági okok
A balesetek elkerülése érdekében az erre közlekedőktől figyelmet és türelmet kérünk!

Ismét várjuk a tömegközlekedési menetrendekkel kapcsolatos javaslatokat
A 2019/2020-as menetrendi évre vonatkozó menetrendek szakmai előkészítését és önkormányzati egyeztetését
egységes eljárási rend keretein belül a KTI Közlekedéstudományi Intézet Személyszállítási Közszolgáltatási
Igazgatóság Közszolgáltatási Központja végzi (KTI).
A menetrendi egyeztetés célja az önkormányzatok tájékoztatása a tervezett menetrendi változásokról, a menetrend
módosítását igénylő javaslatok, észrevételek összegyűjtése a közösségi közlekedés színvonalának javítása
érdekében. A menetrendi egyeztetésen elhangzó önkormányzati igényeket a KTI a szolgáltató társaságokkal
közösen megvizsgálja, és javaslatot dolgoznak ki a menetrendi irányelvekben meghatározott elvárások figyelembe
vételével a hivatásforgalmat kiszolgáló valós utazási igények lehetőség szerinti teljesítésére.
A korábbi évekhez hasonlóan Péteri Község Önkormányzata várja és továbbítja azon javaslatokat, amelyek a
Volánbusz, illetve a MÁV menetrendjével kapcsolatosak.
Kérjük, hogy felmerült kéréseiket a peteri@peteri.hu mail címre szíveskedjenek megküldeni április 23-án
12 óráig!
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Tiszta és rendezett környezett = tiszta és rendezett település
Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy az ingatlanokkal határos árkok karbantartása, a vízelvezetés biztosítása
lakossági feladat! 2018-ban településünk jelentős részén önkormányzati beruházás keretében megtörtént az árkok,
átereszek tisztítása, új vízelvezető rendszer kialakítása. Kérjük, hogy a vízkárok megelőzése érdekében az
ingatlantulajdonosok és használók vizsgálják felül a telek előtt fekvő vízelvezető rendszert, szükség esetén az oda
nem való növényzetet (gazok, cserjék, stb.), egyéb törmeléket el kell távolítani, a víz szabad útját biztosítani kell. A
munkálatok mielőbbi megkezdése a várható heves nyári esőzések miatt fontos.
Az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú út közötti, kiépített vagy
kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, az ezeket érintő növények vágásáról, összegyűjtéséről és a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról az ingatlan tulajdonosának
vagy használójának kell gondoskodnia.
Kérjük Péteri lakosságát, hogy ingatlanuk, és az az előtti közterület gyommentesítéséről rendszeresen
gondoskodjanak, és azt tartsák fenn a növények vegetációs időszakában. Gondot szoktak okozni – főleg az utak
kereszteződésénél – az útra, járdára benyúló faágak, bokrok is. Kérjük e növények szükséges visszanyesését, hogy
megelőzzük a balesetveszélyes közlekedési helyzeteket.
A közterületeken tilos a közterület használatához nem szükséges egyéb ingóságot (terméskövek, forgalomból
kivont gépjárművek, építkezési törmelék stb.) tárolni. Kérjük Önöket, hogy az ingatlanuk előtti közterületet
ezektől a tárgyaktól tisztítsák meg.
Belterületen kerti avart égetni kizárólag pénteki napokon a mindenkori tűzvédelmi szabályok, és előírások
betartásával lehet! Szemét és egyéb szervetlen hulladék égetése még a pénteki napokon is szigorúan tilos!
Külterületi (pl. Haleszi kert) égetés csak a Katasztrófavédelem Monori Kirendeltségéhez történő bejelentést
követően lehetséges! Kérjük a tűzvédelmi szabályok fokozott betartását!

Májusi programjaink

6

Elbúcsúztunk Dr. Foltin Brunó evangélikus lelkésztől
2019. január 25-én elhunyt Dr. Foltin Brunó, aki 37 éven
keresztül lelkészként, önkormányzati képviselőként, péteri
egyik
legaktívabb
lokálpatriótájaként
szolgálta
településünket. Lelkisége, szellemisége, csodás fafaragó
keze munkája még hosszú évtizedekig elkísér minket
községünk nevezetességeinél járva.
Dr. Foltin Brunótól 2019. február 16-án a péteri
temetőben vettünk végső búcsút. Ezt megelőzően Lelkész
urat a péteri evangélikus templomban Fabiny Tamás
püspök, Gáncs Péter püspök és Óvári Péter péteri lelkész
búcsúztatta. A templomból százak kísérték utolsó útjára
Dr. Foltin Brunót. Lelkész úr sírhelyénél Petőné Vizi
Valéria polgármester búcsúzott a péteri, gyömrői és
mendei gyülekezetek, községünk lakossága, és a jelenlévő
barátok, pályatársak, ismerősök nevében. Német Mihály és
Pintér Mihály lelkészek igehirdetéssel, imádsággal és áldással zárták a búcsút, mely után minden gyászoló egy szál
virággal és néma főhajtással tisztelgett Lelkész úr sírjánál.
A szertartás után a művelődési házban Dr. Szászik Károly egykori polgármester méltatta Dr. Foltin Brunó
munkásságát és bemutatta életének főbb állomásait. A jelenlévők Lelkész úr műveiből és élettörténetéből kiállítást
tekinthettek meg. Hiánya már most pótolhatatlan veszteség településünk számára.
Tisztelettel búcsúzunk Dr. Foltin Brunótól, nyugodjon békében Lelkész úr!

Péteri Evangélikus Egyházközség hírei
HÚSVÉTI ÜNNEPI ALKALMAK
Április 19.
16 órától Nagypéntek, Passió, elcsendesedés
Április 21.
HÚSVÉT, ISTENTISZTELET 10 órától énekel a Közös Hang énekkar, koncertet ad Pólus
László. Úrvacsora
Április 22.
Húsvéthétfői Istentisztelet10 órától
Május 11.
Kirándulási Lehetőség: Cegléd, Gyülekezetek találkozója
Istentiszteletek
Vasárnaponként 10 órától vannak az istentiszteletek, húsvéttól már a templomban. Húsvét napján Pólus László
zenél közöttünk, a gyülekezet kórusa énekel, jelképek alapján mutatjuk be a Nagyhét eseményeit, és minden
bűnbánó és Krisztusban reménykedő ember számára nyitott az úrvacsora közössége. Az úrvacsora után hangzik el
„Isten kegyelme veletek van.” Ez a kegyelem nem volt olcsó. De ha elfogadjuk, elkezd átformálni. Vezet, tanácsol,
békességgel tölt el. Tudhatjuk, hogy Isten számára fontosak vagyunk. Ő haza vár, utánunk jött, gyermekévé
fogadott Jézusért. Aki csak félig fogadja el a Jézus miatt kapott kegyelmet, az fél-kegyelmű. A hívő számára
azonban az örök életre vivő kegyelemmé, az új élet forrásává válik.
Tanítványság
Jézus missziói parancsában szerepel, hogy tegyetek tanítvánnyá. Ha komolyan vesszük Jézust és azt, amit
parancsolt, akkor mi magunk is tanulunk tőle és másokat is tanítunk. Erre, szolgáltak a böjti szerda esték és az
egyházmegyei képzési nap. Néhány gondolat dr. Szarka Miklós és Győri Péter Benjámin előadásaiból.
Sokszor van olyan idő az életünkben, amikor a már nem és a még nem állapot között vagyunk. Már nem függök a
szüleimtől, de még nem vagyok teljesen önálló. Már nem vagyok egyedül, de még nem vagyok házas. Már nincs
meg a régi munkahelyem, és még nincs meg az új. Ilyenkor egyfajta köztes időben vagyunk. A Jézus
mennybemenetele és visszajövetele közötti idő is pont ilyen köztes idő. A Tálentumok példázata alapján vetődik
fel a kérdés: Hogyan, mire használjuk ezt az időt? Honnan veszem az erőt (lelkesedést) az élethez? A belső erőm
attól függ, amilyen mértékben van bizalmi kapcsolatom az Úrral. A köztes idő azért adatik, hogy próba alá
kerüljek. Nem mindegy, milyen állapotban és minőségben élek.
Amikor az Úr visszajön, milyen jelző lesz a nevem előtt: jó és hűséges vagy gonosz és rest?
Jézus húsvét ünnepére megy és végignéz a városon majd felsóhajt felettük: Hányszor akartalak összegyűjteni, de te
nem akartad! Vajon ránk a mostani húsvét előtt, hogyan tekint?
7

Keresztényként, Jézus követőjeként azt tesszük-e, ami a feladatunk? Életünknek hétköznapi szokásává válik az
imádság, igeolvasás? A gyülekezet léte eszköz arra, hogy az evangéliummal áthassuk a körülöttünk lévő világot.
Jézus, ha a mi falunkra ránéz, sóhajt felettünk? Péteri, Péteri! Hányszor akartalak összegyűjteni, de te nem akartad!
Lehet még akarni ezt. A növekedés döntés kérdése! A te döntésedé is!
Jegyesoktatás
Idén négy pár is Isten szavát hallgatva kívánja összekötni életét. Vasárnap délutánonként beszélgetünk arról a
szövetségről, melyben férfi és nő szeretetben, elfogadásban, tiszteletben, hűségben éli házasságát Isten terve
szerint. A házasságkötéssel nem ér véget a tanulás. Lehetőség van arra, hogy Házaskurzuson vagy a Szülők egy
életen át tanfolyamon tovább mélyítsük el kapcsolatunk egymással és Istennel.
1121. Földváry-Boér Cserkészcsapat
Köszönjük azoknak, akik támogatják csapatunk! Foglalkozásainkat péntekenként tartjuk 16 órától a
Kastélykertben vagy a könyvtárban. Az Isten, haza, embertárs jelszavunknak megfelelően részt veszünk népünk és
kereszténységünk ünnepein. Sorfalat álltunk március 15-én, a húsvéti ünnepvárón április 12-én pedig jelképeken
keresztül dolgoztuk fel a Nagyhét és a feltámadás üzenetét. Kirándulunk a környező erdőkben. Tanuljuk az
elsősegély nyújtás alapjait. Bekapcsolódtunk a Szedd magad szemétszedési akcióba. Idén augusztus 5-7. között
készülünk a tanyázásra, melynek témáját a Rákóczi év adja. Munkánkhoz minden alkalommal Isten vezetését
kérjük. Szívesen várunk érdeklődőket csapatunkba!
Tábor
Napközis gyermektáborunk július 1-5 között lesz. A zenei, kreatív és felekezetközi jellegét idén is megtartjuk.
Szülői vagy diák önkénteseket, segítőket is szívesen várunk. A tábor díja napi 700Ft, testvéreknek kedvezményt
adunk. A táborhely és a vezetők kapacitása max. 45 fő foglalkoztatását teszi lehetővé. Ezért fontos a jelentkezési
sorrend. Jelentkezni lehet ovariurban100@gmail.com vagy +36208242058 (Péter), +36208249873 (Anikó)
számon. Pünkösd előtt még küldünk tájékoztatást.
Hitoktatás
Öt csoportban huszonegy gyermek jár iskolai hittanra. Az iskola már kérte a jelentkezést a jövő tanév etika vagy
hittan óráira. Az a szülő, aki elmulasztotta vagy változtatni szeretne, személyesen, írásban még megteheti az
iskolában. Szeptemberben a jelentkezések alapján folytatódik a hitoktatás.
Konfirmációra három gyermek készül, ami pünkösdkor lesz.
Az óvodai foglalkozások szerda fél négytől vannak. Öröm, hogy egyre növekszik a résztvevők száma.
Óvári Péter lelkész

Péteri Borbarát Kör Egyesület hírei
Kedves Péteriek!
2019.05.18-án XII. Óhegyi Bornap és Főzőfesztivál! Reméljük, még időben szólunk, hogy be tudják tervezni
programjukba.
Azt gondoljuk, hogy a Péteriek erre a rendezvényre
meghívhatják máshol élő rokonaikat, barátaikat,
ismerőseiket, mint régen, amikor ezt a
Templomszentelés
évfordulóján,
búcsúkor
módjukban állt megtenni.
Ezen a remélhetőleg szép tavaszi, akácvirág illatú
szombaton, Május 18-án az Óhegyen újra találkozik
egymással a kultúra és gasztronómia. Akik eljönnek,
kiszakadva a mindennapok gondjaiból jól érezhetik
magukat az Óhegy kínálta lenyűgöző környezetben,
a fesztiválon kínált programok, ételek, italok
segítségével.
Várunk mindenkit, aki résztvevőként, vagy látogatóként szeretné ezt a napot a szőlőhegyen rokonaival,
barátaival és velünk tölteni.
Péteri Borbarát Kör Egyesület
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Péteri Községi Sportkör hírei
2018/2019 Megye II. osztályú felnőtt bajnokság, Déli csoport
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

Mérkőzés
2 - 2 Péteri KSK
0 - 1 Pereg SE
4 - 1 Péteri KSK
1 - 1 Aranyszarvas SE
0 - 4 Péteri KSK
0 - 7 UFC Gyömrő
6 - 0 Péteri KSK
2 - 2 Örkény SE
Péteri KSK
Dunavarsányi TE II.
Péteri KSK
Bugyi SE
Péteri KSK
Alsónémedi SE
Péteri KSK

Időpont
2019.02.23 14:00
2019.03.02 14:00
2019.03.09 14:30
2019.03.17 15:00
2019.03.24 14:00
2019.03.30 14:30
2019.04.06 16:00
2019.04.13 16:00
2019.04.21 16:00
2019.04.27 16:30
2019.05.04 16:30
2019.05.11 16:30
2019.05.19 18:00
2019.05.25 17:00
2019.06.02 17:00

Helyszín
Üllői Városi Sporttelep
Péteri KSK sportpálya
Tápiószele SE Sportpálya
Péteri KSK sportpálya
Balassi Bálint utcai Stadion
Péteri KSK sportpálya
Törökbálinti Sporttelep
Péteri KSK sportpálya
Újhartyán Sporttelep
Péteri KSK sportpálya
Taksony SE Sporttelep
Péteri KSK sportpálya
FC Dabas Sporttelep
Péteri KSK sportpálya
Halásztelek FC Sporttelep

A Péteri Gyermekekért Közalapítvány hírei
A Péteri Gyermekekért Közalapítvány kapott adományba több mint 100 fém szemetest.
Ezeket helyben a közintézményekben szétosztottuk, ezzel lehetővé téve a szelektív
hulladékgyűjtést házon belül. Van még jónéhány, aminek felhasználására ötleteket várunk
az Alapítvány facebook oldalán. Ötleteljünk együtt!😊
Molnárné Horák Bernadett
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Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület hírei
Kedves Olvasók!
A Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület szervezésében került sor 2019. 02. 23-án a Péteri Pittner Dénes
Általános Iskolában egy egész napos harcművészeti rendezvényre. Ezen a napon több stílus képviseltette magát
egy vagy két mesterrel. Bujutsu Kai Kenshin Ryu (Tota Róbert és Kárpátí György), Kyokushinkai (Buzogány
György), Kick Boksz (Jakus Gábor és Jakus József), Kraw Maga (Tóth Gábor) és a Kaeshi Waza Egyesület (Lozsi
Ákos). A rendezvényen több, mint 70 tanítvány vett részt. A közel hat órás edzésidőbe rengeteg technikai,
küzdelmi és képességfejlesztő elem fért bele. A tanítványoknak így alkalmuk nyílt bepillantani más
mozgásformákba és tanulni tapasztalatot szerezni a saját képességeik fejlesztéséhez. A napi tervben minden edző
egy óra edzést vezetett, amelyben a saját metódikájukat igyekeztek bemutatni.
Bujtsu Kai Kenshin Ryu- fegyveres eszközös elemekre épített
Kyokushinkai- a bázis gyakorlatokat helyezte előtérbe
Kick Boksz- kéz és lábtechnikákat gyakoroltatta velünk
Kraw Maga- speciális utcai önvédelmet mutatott be
Kaeshi Waza- küzdelmi és földharctechnikákat gyakoroltatta
Természetesen az energia pótlásáról is gondoskodtunk. Így külön köszönet a DZSUNGEL PIZZÉRIÁNAK az
ebédért. Köszönet a Péteri Iskola Igazgatójának Barna-Pőcz Matild Máriának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta
az iskola sportcsarnokát.
Minden tanítványnak és szülőnek köszönöm a segítséget és a részvételt és hogy ezzel a nappal is elősegítettük a
tanulók mozgás és mentális fejlődését.
Lozsi Ákos
edző

Önnek is lehetősége van támogatni a péteri civil szervezeteket
Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a
megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált
civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely
technikai számmal rendelkező egyháznak vagy a
kiemelt költségvetési előirányzatnak (2019-ben a
Nemzeti Tehetség Programnak).
Az 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a
2018-as személyi jövedelemadó-bevallását hogyan
nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól
elkülönülten is rendelkezhet elektronikus úton, vagy
papír alapon 2019. május 20-ig. Részletes tájékoztató:

http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/hogyan_rende
lkezhet
Civil szervezeteink többsége aktív településünk
közösségi életében, ezt péteri rendezvényeken, a
közterületek rendezettségében, sportéletünkben,
illetve településünk közbiztonságán lakosaink évről
évre tapasztalhatják. Sajnos anyagi lehetőségeik
szűkösek, ezért nagyon fontos bevételi forrás
mindegyik szervezet számára az Ön által tett SZJA
1%-os felajánlás!

Kérjük, rendelkezzen Ön is, rendelkezzenek családtagjai, munkatársai is az alábbi péteri civil
szervezetek javára!
Péteri Borbarát Kör Egyesület 18721546-1-13
Péteri Faluszépítő Egyesület 18700712-1-13
Péteri Gyermekekért Közalapítvány 19183316-1- 13
Péteri Községi Sportkör 19831648-2-13
Péteri Polgárőr Egyesület 19185260-1-13
Magyar Rendvédelmi Szakgyűjtemény és Kiállítás Egyesület
18217397-1-13
Köszönjük felajánlásukat!
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E-hulladék gyűjtés lesz májusban
Péteri Község Önkormányzata elektromos és elektronikai hulladék
berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez, amely során a lakosság
díjmentesen leadhatja összegyűlt e-hulladékát.
Az e-hulladékgyűjtés ideje: 2019. május 13-án, 14-én és 15-én 16-19 óra
között.
Az e-hulladékgyűjtés helyszíne: Petőfi Sándor u. 71. (Posta melletti
épületrész).
A gyűjtés során leadható elektronikai hulladék a képcsöves (régi
katódsugárcsöves tv, monitor) berendezéseken kívül minden, ami egykor
árammal, elemmel, akkumulátorral működött.
Azok számára, akik nem tudják megoldani az e-hulladék elszállítását,
térítésmentesen nyújtanak segítséget a Településüzemeltetés munkatársai.
Kérjük, hogy ebben az esetben keressék fel Kellner Sebestyén
falugondnokot a 06-20/232-8254-es telefonszámon. Az igények
bejelentését munkanapokon 8:00-16:00 óra között várjuk.
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