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Új buszvárók beszerzésére nyertünk támogatást
A LEADER Vidékfejlesztési Program keretén belül Péteri Község
Önkormányzata 7.644.760 forint támogatást nyert a település belterületén
lévő buszmegállókba új buszvárók beszerzésére!
A támogatásból a település arculatának megfelelő 10 db tágas, világos, az
időjárástól védő, mégis oda be- és onnan kilátható buszvárót helyezünk
majd el, melyhez 2.548.260 forint saját forrást biztosít az Önkormányzat.
Jelenleg Péteriben 5 buszmegállóban található buszváró, melyek szintén
lecserélésre kerülnek.
Nagyon régen vártuk már e pozitív döntést, hiszen a pályázatot még 2018.
év elején nyújtottuk be. Bízunk benne, hogy a faszerkezetű, de többségében
üveg felülettel rendelkező buszvárókat még idén, a hideg idő beállta előtt
elkészítik számunkra, így a település arculata szempontjából egységes, az
időjárási körülményektől védő buszvárókkal köszönthetjük majd az őszi
hónapokat.
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Öt munkatársat várunk az új óvodába
Ahogy korábban hírt adtunk róla, az új Aprók Háza Óvoda épültének építése ütemterv szerint halad, várhatóan az
átadása 2019. augusztus 31-én lesz, így szeptember 1-jén a nevelési évet már az új épületben kezdjük meg. A
gyermeklétszámok alakulása is azt mutatja, hogy a legideálisabb időpontban nyertünk támogatást egy új,
négycsoportos óvoda építésére, hiszen idén áprilisban a 2019/2020. nevelési évre 42 fő péteri lakóhelyű
kiscsoportos gyermek kért felvételt. Közülük 24 főnek kötelező megkezdeni szeptember 1-jén az óvodát, de
szeretnénk, ha azon szülőknek sem lenne probléma a munkaerő piacon történő elhelyezkedés, akiknek a gyermeke
2019 szeptemberében, októberében vagy később, a következő nevelési évben tölti a 3. életévét (őket csak egy év
múlva, 2020 szeptemberétől vagyunk kötelesek felvenni az óvodába). Ennek megfelelően, azokat a kicsiket,
akiknek az édesanyja a 3. életév betöltésekor visszatér a munkahelyére, felvesszük a gyermek 3. születésnapjától az
óvodába. Korábban azért nem szeretnénk, ha elkezdenék az ovit, mert most minden kicsi és nagyobbacska
gyermeknek, és minden óvodai munkatársnak ismerkednie kell az új környezettel. Várhatóan több hónap
szükséges még a nagyobbaknak is, mire bátorsággal és megfelelő helyismerettel élik mindennapi életüket az új
birodalmukban. A terveink szerint így az oviban maradó nagyokkal és középsősökkel, illetve az új kicsikkel 100 fő
fölötti létszámmal töltjük meg az új óvodát.
Ahogy látható, várhatóan már az első, a 2019/2020. nevelési évben a 100 fő férőhely megemelését a Képviselőtestületnek engedélyeznie kell. Ez a terheltség a bölcsődei ellátás kialakításával csökkenni fog, hiszen a 3 évnél
fiatalabb péteri gyermekek majd ott nyernek felvételt az óvodás kor eléréséig. Továbbra is nagyon bízunk a
bölcsőde kialakítását célzó pályázati kérelmünk pozitív elbírálásában!
Az óvoda átadásának időpontja már nagyon közeleg, ezért meghirdettünk 5 új álláshelyet: óvodapedagógusok,
dajka, óvodatitkár, takarító. A pályázatokat június 24-ig lehet benyújtani az óvodába Bakos Tünde óvodavezető
asszonynak. A részletes pályázati kiírások a www.kozigallas.gov.hu oldalon találhatók, de a www.peteri.hu oldalon
is elérhetőek.
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
A Liszt Ferenc Repülőtér 2. kifutópályájának felújítása hamarosan véget ér, a hosszan tartó esőzések miatt kicsit
csúszik a pálya átadása, várhatóan június 20-án délutántól ismét Péterit érintve szállnak
majd fel a délkeleti irányba induló repülők, ezzel ismét jelentős zajterhelésben lesz
településünk érintve.
A Hírlevél áprilisi számában írt keresetünket a Bíróság elutasította, de ahogy ígértük,
benyújtottuk az elutasító döntés elleni fellebbezésünket a Kúriához.
Pogácsás Tiborral, Péteri országgyűlési képviselőjével közös levélben fordultunk Dr.
Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez, melyben kértük a 2018.
augusztus 16-a előtti felszállási rend visszaállítását. Miniszter úr válaszában többek között kifejtette, hogy a
HungaroControl Zrt. abban az esetben tud végrehajtani bármilyen módosítást a felszállási irányokban, ha abban a
három érintett település egyetért. Ennek hatására megkezdődtek a tárgyalások a délkeleti irányú felszállásban
leginkább érintett polgármesterek és a HungaroControl Zrt. között.
Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában 2019. április 11-én
elhangzott nyilatkozatában tájékoztatást adott arról, hogy megalakult a Légiközlekedési és Repülőgépipari Tanács,
amely kiemelten foglalkozik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér térségének zajterhelésével. A nyilatkozat
elhangzása után kértük, hogy Péteri Község Önkormányzata is vehessen részt a Tanács ülésein tekintettel arra,
hogy a 2018. augusztus 16-án bevezetett új SID eljárás kidolgozásakor sem vonták be településünket az egyeztetési
folyamatokba. Emellett az interjúban elhangzottakra reagálva a Közlekedéstudományi Intézettől további mobil és
lehetőség szerint állandó zajmérő eszközök telepítését kértük Péteribe. Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért
felelős államtitkár válaszában tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy Budapest Főváros Önkormányzatán kívül
egyéb budapesti kerület vagy környező település sem tagja a tanácsnak. E kérdésben is további tárgyalásokat
kezdeményeztünk.
A Budapest Airport első zajmérésére a 2. sz. kifutópálya forgalomba helyezése után, június 20-át követően kerül
sor a Madách utcában.
A repülőgépek okozta zaj kérdéskörében keletkezett dokumentációt továbbra is megtekinthetik lakosaink
ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban. Kérjük, hogy ez irányú szándékukat jelezzék előre a 29/314070-es telefonszámon.
Petőné Vizi Valéria
polgármester

Ismerjük meg Péteri tehetségeit
Mindig büszkén adunk hírt arról, ha egy Péteriben
élő gyermek vagy felnőtt kiemelkedő eredményt
nyújt egyénileg vagy csapatban regionális, országos
versenyen. Lehet az sport, képzőművészet, humán
vagy reál területek egyaránt. Kérjük Önöket, hogy ha
Önök vagy gyermekeik olyan eredményt érnek el

országos vagy regionális versenyen, amellyel szívesen
büszkélkednek,
osszák
meg
velünk
a
peteri@peteri.hu mail címen azért, hogy felfedezzük
Péteri tehetségeit és mi is büszkén adjunk róluk hírt
településünk lakóinak!

Magas rangú elismerésben részesült Németh Zoé, művészeti iskolánk 6. osztályos tanulója
A Holland Királyság magyarországi nagykövetsége általános iskolásoknak írt ki
pályázatot "Rajzold le Európát!" néven. A versenyre országszerte felső
tagozatosok jelentkezhettek, akiknek azt kellett megmutatniuk, mi jut eszükbe
Európáról.
Németh Zoé, a Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6.
osztályos tanulójának rajza megérdemelten végzett az első helyen, melynek díját a
Holland Királyság magyarországi nagykövetségén vette át családjával és felkészítő
tanárával, Hadar Tímeával együtt.
Szívből gratulálunk Zoénak, Hadar Tímea tanárnőnek és Zoé szüleinek is!
További kreatív és hasonlóan eredményes munkát kívánunk!
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Európai parlamenti választások eredményei Péteriben
2019. május 26-án zajlott az Európai Parlament tagjainak választása. Településünkön a választásra jogosult 1922
főből 738 fő jelent meg a szavazáson, amely 38,4 %-os részvételt jelent.
Listákra leadott érvényes szavazatok:
Fidesz - KDNP
Demokratikus Koalíció
Momentum
Jobbik
MSZP-Párbeszéd
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
Mi Hazánk
LMP
Munkáspárt

377 szavazat
131 szavazat
66 szavazat
48 szavazat
46 szavazat
26 szavazat
25 szavazat
14 szavazat
2 szavazat

Megkezdődött az M4-es út péteri és monori lehajtóinak kivitelezése
Az M4-es autóút építése a péteri és monori lehajtó csomópontjának kivitelezéséhez érkezett, ennek okán a
kivitelezést végző Euroaszfalt Kft. a lakosságot is érintő útszűkületet vezetett be. Monor és Péteri között két
szakaszon a közlekedési lehetőség egy sávra szűkül, melyet jelzőlámpa irányít.
Várhatóan 2019. július 20-tól elkezdhetjük használni az új hidat, de Péteri és Monor irányában a két lehajtónál még
ekkor is egy-egy sávra történik a szűkítés, melyet szintén jelzőlámpa fog irányítani. A Haleszi kert Péteri tó felőli
kijárata le lesz zárva a forgalombiztonsági okon túl az új felvezető út aszfaltozása miatt.
A lezárások és terelések várhatóan 2019. augusztus 30-ig tartanak majd.
Sajnos úgy tapasztaljuk, hogy sok
autós nem tartja be a közlekedési
lámpák
jelzéseit,
már
több
alkalommal előfordult, hogy a piros
jelzés ellenére közlekedtek az
egysávos útszűkületen. Ez a Haleszi
kerti kanyarban szinte életveszélyes,
hiszen a 90°-os kanyar nem
belátható, így könnyen előfordul,
hogy a szabálytalanul közlekedőkkel
egy
időben
megindul
a
szembeforgalom. Sajnos már az első
héten
volt
baleset,
egy
személygépjármű sodródott el a
kimarkolt földterület felé.
A jelzőlámpás terelés első napján
felvettük
a
kapcsolatot
a
Rendőrséggel és a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-vel annak érdekében,
hogy minél inkább balesetmentesen
vészeljük át az előttünk álló heteket. A Képviselő-testület döntött több vadkamera beszerzéséről, így egyetértve a
kivitelezővel és az előbb említett szervekkel, a beláthatatlan kanyarban kamerát helyezünk el, melyről tábla
tájékoztatja a személy- és tehergépjárművek vezetőit. A közlekedési lámpa piros jelzésének figyelmen kívül hagyása
szabálysértési eljárást von maga után.
A csomópontok és ezzel az M4-es út kialakítása jelentősen növeli majd a közlekedési lehetőségeinket, természetes,
hogy most az építés a használók számára is kellemetlenséggel jár. A balesetek elkerülése érdekében az erre
közlekedőktől figyelmet és türelmet kérünk!
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Új vasúti és a hozzá kapcsolódó Volánbusz menetrend van érvényben 2019. május 27-től
2019. április 15-én meghirdettük, hogy ismét várjuk a menetrendekkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
Április 25-én, a menetrendi egyeztetés előtt pár órával érkezett meg az a tervezett vasúti menetrend, amely jelenleg
is érvényes a Hosszúberek-Péteri vasúti megállóhely tekintetében. A 100a vasútvonalon több járat közlekedik
május 27-től, ami a Hosszúberek-Péteri megállóhelyen felszállók számára várhatóan jelentősen csökkenti a
zsúfoltságot, azonban ezzel együtt csökkent a reggeli csúcsidőszakban közlekedő vonatok száma. A járatok
számának csökkenését az Önkormányzat nem fogadta el és azonnal reagálva a menetrend tervezetre Dr. Mosóczi
László közlekedéspolitikásért felelős szakállamtitkártól és Kerékgyártó Józseftől a MÁV-Start Zrt.
vezérigazgatójától levélben kértük, hogy a menetrend bevezetése előtt írásban kerüljön rögzítésre és a
menetirányítók számára kiadásra, hogy amennyiben a menetrendszerűség nem valósul meg és az adott
személyvonat pontosan nem tud elindulni Monor állomásról, akkor az azt követő zónázó vonatok álljanak meg
Hosszúberek-Péteri vasúti megállóhelyen is. Illetve Budapest Nyugati pályaudvar – Monor viszonylatában
vonatkésés és vonatkimaradás esetén szintén a zónázó vonatok álljanak meg Hosszúberek-Péteri megállóhelyen is.
Dr. Mosóczi László június 6-án érkezett válaszában kifejtette, hogy amennyiben a közlekedés menetrend szerint
alakul, garantálható lesz, hogy a péteri utasok ülőhelyhez jutnak majd a vonatokon az erős reggeli forgalomban is.
Amennyiben a távolabbról érkező, de ezen a szakaszon már nem megálló vonatok jelentősebben késnek, azok
megváratása már Monor állomáson nem szükségszerű, így az eredetileg a távolsági vonat mögött elinduló S50
vonatok ilyen esetben előttük is elindulhatnak. Ezzel jelentősen csökkenthetőek lesznek a vonalon jelenleg
tapasztalható, messzebbről hozott késések. Ha a késések olyan módon keletkeznek, hogy az S50 vonatok
közlekedtetése ellenirányban is akadályokba ütközik, a menetirányítók törlik a megkésett vonatpárokat és
elrendelik a gyorsított vonatok megállítását az S50 által kiszolgált megállóhelyeken, így a levélben foglalt kérés
operatív módon, jelentős késések fennállása esetén teljesülni fog.
A Volánbusz Zrt-t szintén írásban kerestük meg annak érdekében, hogy minél teljesebb körű szolgáltatásban
részesüljenek lakosaink. Kéréseinknek helyt adott a Volánbusz Zrt., ennek megfelelően minden, a csúszidőszakban
Budapestre közlekedő vonathoz közlekedik Hosszúberek-Péterire ráhordó buszjárat, illetve hétköznap reggel 8.11kor is indul egy busz a vasúti megállóhelyre.
Ezúton is köszönjük a MÁV Start Zrt. és a Volánbusz Zrt. konstruktív hozzáállását kéréseinkhez!
Kérjük, hogy a május 27-től életbe lépett új menetrenddel kapcsolatos tapasztalataikat (jót és kevésbé jót egyaránt)
pontos és a vonat beazonosítható leírásával szíveskedjenek velünk megosztani a peteri@peteri.hu mail címen
annak érdekében, hogy a jövőben is tudjuk a Péteriből utazók érdekeit képviselni.

Veszélyeshulladék gyűjtés – vadkamerákkal az illegális szemétlerakások ellen

Szomorúan
tapasztaljuk,
hogy
hiába
a
Településüzemeltetés
munkatársainak
kitartó
munkája, mindig új és újabb hulladékkupacok
jelennek meg a település külterületén. Péteri
környékét szép erdők, termőföldek határolják, ahol
kellemes kirándulásokat lehet tenni kerékpárral és
gyalog egyaránt, településünkön vezet át a Pest
megyei piros turistajelzés is. Sajnos lassan már nem
lehet olyan kirándulást tenni, amely nem érintene egy,
de akár több illegális szemétlerakó helyet. Korábban
azt hittük, hogy ilyet csak olyan tehet, aki nem a
településen lakik, de sajnos már több alkalommal
csalódnunk kellett.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy kiemelten
kezeli az illegális szemétlerakás kérdését és az alábbi
döntéseket hozta: több vadkamerát vásárolunk,
amelyeket azon területeken helyezünk el, ahol fennáll
a hulladékelhelyezés ismétlődésének a veszélye.
Egyes területekre több vadkamerát helyezünk ki,
amely csak mozgás esetén készít felvételt, melyet

azonnal továbbít is a kezelője felé, így az illegális
szemétlerakás azonnal tetten érhető, de felvételek is
készülnek majd. Az illegális szemetet elhelyezőkkel
szemben azonnal megtesszük a szabálysértési
feljelentést.
Emellett június 15-18-ig, 15.00 órától 18.00 óráig a
Településüzemeltetés helyiségében a Posta mellett
átvesszük a veszélyes hulladéknak számító
monitorokat és televíziókat. Az elszállítás költségét
az önkormányzat vállalja fel.
A csomagolási hulladék és a zöldhulladék, illetve a
kommunális hulladék elszállítása rendszeresen
megoldott Péteriben. Bízunk benne, hogy a
részletezett intézkedésekkel csökken az illegális
hulladékok lerakása környezetünkben!
Kérjük, ha a külterületen ismer olyan pontot, ahol
újra és újra szemetet helyeznek el, a peteri@peteri.hu
mail címen a pontos hely megjelölésével értesítsen
minket. A feltérképezett és javasolt helyeken
hamarosan kihelyezésre kerülnek a vadkamerák!
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Az Aprók Háza Óvoda hírei
Április végén megtörtént a leendő óvodások
beíratása. 42 kisgyermek kérte a felvételét.
Május 3-án köszöntöttük az Édesanyákat. Az idei
évben egész napos anyák napját tartottunk.
Minden csoportunkban kialakítottunk egy „Anyasarkot”, ahol meghitt körülmények között
köszönthette minden kisgyermek az anyukáját, és
a délelőtt folyamán együtt játszásra volt lehetőség.
Május 9-én a Vidám vándorok előadása volt
óvodánkban.
Mindhárom csoportunk év végi kirándulást
szervezett. Kiscsoportosaink a szülőkkel közösen
a Jászberényi Állatkertben, középsős és
nagycsoportos gyermekeink a Piliscsévi Játékparkban voltak. Minden gyermekünk sok-sok élménnyel tért haza a
kirándulásból.
Május 24-én tartottuk a Gyermeknapot, ahol bohócműsor, lufihajtogatás, csillámtetoválás, kézműveskedés,
jégkrém várta a gyermekeket.
Mindegyik csoportunk vidám, színes műsorral kedveskedett a szülőknek az évzáró alkalmából.
Nagycsoportosaink május 31-én búcsúztak el az óvodától. Nagyon szép műsort adtak elő, majd elengedték a
lufikat, és elfogyasztották a tortát.
Eseménydús, tartalmas éven vagyunk túl. Mi felnőttek is búcsút veszünk az óvoda épületétől, és a nyár folyamán
új, izgalmas feladatra készülünk - az új óvoda épületének birtokba vételére, berendezésére. Bízunk benne, hogy
gördülékenyen tudjuk elvégezni a ránk váró feladatokat.
A nyárra mindenkinek kellemes kikapcsolódást, jó pihenést kívánok.

Bakos Tünde
óvodavezető

A Péteri Evangélikus Egyházközség hírei
Esküvők 2019 „Nem jó az embernek egyedül lenni szerzek mellé segítőtársat.”
Pángyánszki Máté és Maka Molli június 21. 16 óra.
Kovács Dávid és László Elvira augusztus 24. 15 óra.
Lovas Gábor és Nyakas Klaudia szeptember 13
A Péteri Evangélikus Templom „Mint élő kövek, épüljetek lelki házzá.” (1Pét 2,5)
A keresztelő kút fedelét Jóni János népművészeti fafaragómester tervezte és két hajdú megyei nagydobosi asztalos
mester készítette. A fedél harang alakú, nyírfából és égerfából készült esztergálással, szegmentálással, többrétegű
ragasztással és többheti szárítással. Milézi diófabarna festékkel kezelték.
Az orgonát fújtató közel 40 éves motor tönkrement, ezért újat szereztünk be. A műemlék védelem alatt álló
orgonát, melyet 1904-ben az Országh testvérek építettek újjá, műemlékvédelmi szakértő vizsgálta. Megállapította,
hogy az orgona teljes felújítást igényel. A felújításhoz szükséges összeget az Evangélikus Egyház Országos Zenei
Bizottságához írt pályázatból és gyülekezeti adományokból szeretnénk fedezni. Köszönünk minden támogatást!
Kurucz Katalin
pénztáros
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A Péteri Evangélikus Egyházközség hírei
KÖZÖS H A N G Napközis Gyermektábor

2019. július 1-5. az Evangélikus parókián,
8 - 17 óráig

A foglalkozásokat korosztályonként (ovi - tini)
pedagógusok, zenészek tartják.
Délelőtt: Bibliai történet, Ének, Játék. Délután: Sport,
Kreatív.
Pénteken: Táborzáró Ünnepség, a Templomban
szeretetvendégség, Ki- Mit tud, közös játék.
Tábordíj:700 Ft/nap, van testvérkedvezmény.

Jelentkezés: 2019. június 20-ig Péteri Bohus D.
tér 1., tel: 20/8249873
Az ebéd iskola ebédlőjében. Szeretettel várunk,
táborunk nyitott!

Isten a mi erősségünk.

CserKÉSZ tábor Ó-hegyen
2019. Augusztus 5- 7.

Kedves Péteri gyerekek, szeretettel várunk titeket még
több programmal, játékkal a régi és új táborozni vágyókat.
A tábor találkozási lehetőség gyerekeknek, családoknak. A
táborunk a gyülekezet és a civilek, önkéntesek
együttműködésének köszönhetően valósul meg. Jellegét
tekintve bibliai, alkotó táborként szerveződött. Korosztály
szerint, óvodás, iskolás gyerekek vesznek részt. A
gyerekek betekintenek a bibliai történetek világába. Tábori
vendégeink zenével, alkotásukkal tesznek tanúságot
hitükről is. Köztük lesz Horváthné Dunaveczki Leóna is.
A tízórait és az uzsonnát a Péteri Evangélikus Gyülekezet
lelkes asszonyai készítik. A Péteri Gyerekekért Alapítvány
a kreatív kézműves programot, a Családháló
kisgyermekeseknek biztosít játék sarkot. Az ebéd az
önkormányzatnak köszönhetően az iskola ebédlőjében
van. Hisszük, hogy a közös éneklés, játék, beszélgetés és
alkotás élményéből minden gyerek kap valamit útravalóul.
Táborszervezők

Téma: Rákóczi kora
Program: augusztus 5. tábor állítás
augusztus 6. Kuruc-Labanc harc

Balaton-NET Élet-vezetés
augusztus 21-25. Balatonszemes
testi- és lelki felfrissülést minden korosztálynak, az
Isten jelenlétében! A belépés ingyenes, a program
költségeit adományokból fedezik. Délelőtt:
előadások – gyerek és ifi sátor. Délután: családi
programok, NET-Beach. Este: színház, koncert.

Mindenkit szeretettel várunk az esti tábortűzre!

Augusztus 7. táborbontás
Menü: bográcsos étel hagyományos tészta gyúrás
Rákóczi korabeli csata karddal seprűlóval, ügyességi
próba, íjászat, számháború, nyomkeresés, elsősegély
bemutató, bátorság próba, éjszakai őrség

Jelentkezés: Angyal József 06203892914
Légy résen! Jó munkát!

Péteri Polgárőr Egyesület hírei

Ismételten Pest megyei elismerésben részesült egy Polgárőr kollégánk!
Dabason, 2019. május 25-én ünnepélyes keretek között, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség közgyűlésén Nyársik
Ferenc polgárőr társunknak önkéntes polgárőri tevékenységért, eredményes bűnmegelőzési munkája
elismeréseként Dr. Bilisics Péter, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke a PMPSZ bronz fokozatú elismerését
adta át.
Gratulálunk Ferencnek, további eredményes, jó munkát kívánunk neki és minden Polgárőr társunknak is.
Tagtoborzást hirdet a Péteri Polgárőr Egyesület!
Ha szeretne tenni:
 a közösségi bűnmegelőzésért,
 a biztonságosabb közlekedésért,
 a gyermekek és a fiatalok védelméért,
 a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek támogatásáért,
 a környezetvédelemért és a katasztrófa helyzetek elhárításáért,
 a kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartásáért,
 és hisz az önkéntes munka értékteremtő erejében,
akkor köztünk a helye!
Jelentkezési szándékát a Hírlevél mellékleteként megtalálható kitöltött adatlapon az Önkormányzatnál elhelyezett
gyűjtőládába vagy a figyeloszem@figyeloszem.hu email címre kérjük elküldeni.
Varga Zsolt
elnök
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Hihetetlen tárgyak okoznak zavart a szennyvíz továbbításában
A Művelődési Ház szennyvízelvezető rendszerében
rendszeressé váltak a dugulások. A dugulás-elhárítást
végző szakember költsége megterheli a költségvetést,
hiszen olyan kiadásról van szó, mely nem lenne, ha az
illemhelyet használók betartanák a szennyvízszolgáltató
által oly gyakran kért szabályokat! Most majdnem egy
hétbe és sok emberi és gépi munkaerőbe került, amíg
rendezni tudtuk a Művelődési Ház dugulás problémáját.
Tisztelettel köszönjük Paput Tibornak, hogy ismét
azonnali és többszöri segítséget nyújtott markológépével a
probléma elhárításában és rendezésében! Köszönjük a
Településüzemeltetés munkatársainak, hogy munkaidőn
túl, illetve hétvégén segítettek a földmunka elvégzésében!
A szennyvízszolgáltató DAKÖV Zrt. felhívta ismét a
figyelmünket, hogy a környező településekhez képest a
péteri átemelő szivattyúk meghibásodása gyakoribb.
Rendszeresen például nagymennyiségű rongydarabok,
popsitörlők, csontos ételmaradékok, női intimbetétek,
pelenkák akadnak el a szivattyúknál, mely miatt azonnal
meghibásodik és leáll akár a tartalékszivattyú is. A
szennyvízkiöntések okozta bosszúság mellett a kijavítás
költsége is jelentős, amely közpénzből történik.
Kérjük Tisztelt lakosainkat, hogy az illemhelyeket csak
rendeltetésüknek megfelelően használják, a csomagolási
vagy kommunális hulladékot NE a WC-be, hanem a
hulladéktároló edényekbe helyezzék el!

Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület hírei
Kedves Olvasók!
Mondhatom azt, hogy már rutinból látogattunk ki Lengyelországba, Bierunba. A Kaeshi Waza Harcművészeti
Egyesület tagjai az IBF szervezésében megint számot adhattak tudásukról. A mostani verseny április 27-én került
megrendezésre. A Magyar versenyzők övfokozat szerint: Rohonczy Dániel, Karsai Anita, Csóti Vivien, Kollár
Márk Bence, Székely Bendegúz, Németh Rudolf, Bogár Dominik, Marosi Dániel, Molnár Patrik, Molnár Nándor,
Székely Dóra.
Mint mindig, a menetrend szerint folyt a verseny. Délelőtt a formagyakorlatok, délután pedig a küzdelmekért
lehetett szurkolni.
Egyéni Pusztakezes formagyakorlat: Molnár Nándor Arany, Karsai Anita Ezüst, Székely Dóra Ezüst, Csóti Vivien
Bronz.
Egyéni Fegyveres formagyakorlat: Karsai Anita Arany, Rohonczy Dániel Ezüst, Németh Rudolf Ezüst, Székely
Dóra Ezüst, Kollár Márk Bence Bronz.
Szinkron Pusztakezes formagyakorlat: Csóti Vivien, Molnár Patrik, Molnár Nándor Bronz.
Szinkron Fegyveres formagyakorlat: Csóti Vivien, Németh Rudolf, Marosi Dániel Arany, Bogár Dominik, Molnár
Nándor, Molnár Patrik Ezüst, Rohonczy Dániel, Székely Bendegúz, Kollár Márk Bence Ezüst.
Küzdelem: Kollár Márk Bence 45 kg Arany, Karsai Anita 65 kg Ezüst, Csóti Vivien 55 kg Ezüst, Molnár Patrik 45
kg Ezüst, Molnár Nándor 35 kg Ezüst.
Köszönök minden támogatást a szülők részéről mind utazás, szurkolás tekintetétben! Köszönjük a Caterina
Travelnak a kitűnő szállást és a zökkenőmentes utazást pedig a Földesi Transnak! Köszönjük Gyömrő Város
Önkormányzatának és Vezetőinek az anyagi támogatást a nevezési díjunk hozzájárulásához. Végül elismerés
minden tanítványomnak az elért eredményekhez, további sok sikert, jó egészséget és jó edzéseket kívánok!
Lozsi Ákos
edző
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