Péteri Hírlevél
Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja
2019. október
Választási eredmények Péteriben
A 2019. október 13-i helyhatósági választáson az 1957 választásra jogosult péteri állampolgárból 501 vett részt a
szavazáson. Az érvényesen leadott szavazatok közül az alábbi eredmények születtek:
Petőné Vizi Valéria polgármester 465 szavazatot kapott,
Bódis Szilárd képviselő 384 szavazatot kapott,
Hrutka Gábor képviselő 412 szavazatot kapott,
Leé Robby képviselő 366 szavazatot kapott,
Szigeti Zsolt képviselő 387 szavazatot kapott,
Varga Józsefné képviselő 400 szavazatot kapott,
Varga Zsolt képviselő 377 szavazatot kapott.
Köszönjük szépen Péteri lakosainak, hogy ismét megtiszteltek bizalmukkal, mind a jelöltállítást, mind a szavazási
eredményeket illetően. Ahogy választási programfüzetünkben írtuk, mindezt az eddigi munkánk elismeréseként
értékeljük és tudjuk, hogy mostantól még nagyobb a felelősségünk a következő öt év teendőit illetően.
A Képviselő-testület alakuló ülésére október 23-án délelőtt 10 órakor kerül sor,
melyre tisztelettel hívjuk lakosainkat!
A Megyei Önkormányzati választáson az alábbi eredmények születtek Péteriben:
266 szavazat Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-KDNP,
85 szavazat Demokratikus Koalíció,
64 szavazat Momentum Mozgalom,
40 szavazat Jobbik Magyarországért Mozgalom,
27 szavazat Magyar Szocialista Párt.
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzati választáson a 75 választásra jogosult állampolgárból 49 vett részt a
szavazáson és az alábbi eredmények születtek:
Szenyán Sándorné 28 szavazattal képviselői mandátumot szerzett,
Misányi Istvánné 27 szavazattal képviselői mandátumot szerzett,
Kalina Ferencné 26 szavazattal képviselői mandátumot szerzett,
Kalina Enikő 23 szavazatot kapott,
Tamás Zoltánné 7 szavazatot kapott,
Baánné Kis Rózsa 3 szavazatot kapott.
A Német Nemzetiségi Önkormányzati választáson az 55 választásra jogosult állampolgárból 21 vett részt a
szavazáson és az alábbi eredmények születtek:
Tóthné Mák Ildikó 16 szavazattal képviselői mandátumot szerzett,
Szilágyi Gábor 15 szavazattal képviselői mandátumot szerzett,
Freind-Palcau Zsuzsanna 10 szavazattal képviselői mandátumot szerzett,
Tóth Tamás 6 szavazatot kapott,
Babinszki Mihályné 3 szavazatot kapott.
Köszönjük a szavazást lebonyolítók figyelmes, segítőkész, fáradhatatlan és áldozatos munkáját!
A Megyei Közgyűlésben és a nemzetiségi önkormányzatokban indult jelölteknek gratulálunk az elért
eredményeikhez. Péteri közösségét szolgáló és fejlesztő munkájukhoz jó egészséget és sikereket
kívánunk!
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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!

Október végéig lehet benyújtani a szociális célú tűzifa iránti kérelmeket
A Belügyminisztérium idén is támogatásban részesítette Péteri Község Önkormányzatának szociális célú tűzifa
beszerzésére irányuló pályázatát!
A Képviselő-testület rendelete szerint az önkormányzat átruházott hatáskörében eljárva a Humánpolitikai
Bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan bekövetkezett vagy
tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzdő családok részére szociális célú tűzifa támogatást adhat annak a
személynek vagy családnak,
a) akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a 42.750 Ft-ot, vagy
b) annak az egyedül élő személynek, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az 57.000 Ft-ot,
c) annak a 65 év feletti személyeknek, akinek a családjában az egy főre számított havi családi jövedelme nem
haladja meg az 57.000 Ft-ot, vagy
d) annak a 65 év feletti egyedül élő személynek, akinek a jövedelme nem haladja meg a 71.250 Ft-ot.
A szociális célú tűzifa támogatás rendkívüli élethelyzetre tekintettel ettől eltérően méltányosságból is
megállapítható.
Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható. A tűzifa lakáshoz szállításáról az Önkormányzat gondoskodik. Az
Önkormányzat a szociális tűzifa támogatásban részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem kér.
A tűzifa támogatási kérelmet 2019. október 31-ig a Péteri Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani ügyfélfogadási
időben az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, melyet elérnek a www.peteri.hu oldalon, illetve
átvehetnek a Polgármesteri Hivatalban is. A jogosultság megállapításához a kérelemhez csatolni kell a család
minden tagjára vonatkozó jövedelemigazolásokat, jövedelemnyilatkozatokat.

Kérjük, gondoskodjanak ingatlanukon a rágcsálóirtásáról!
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdése szerint a betegségeket terjesztő vagy
egészségügyi szempontból káros, miniszteri rendeletben meghatározott rovarok, rágcsálók (pl. házi egér, házi
patkány) irtásáról a terület, épület tulajdonosa, illetve kezelője rendszeresen gondoskodik. A terület, illetve épület
használói az irtást tűrni kötelesek.
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 8/1998.
(VI. 3.) NM rendelet 36. § (4) bekezdése szerint az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek
fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület
tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője (a továbbiakban
együtt: fenntartója) köteles gondoskodni.
Amennyiben a fenntartó a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a járási hivatal kötelezi az egészségügyi
kártevők elleni védekezésre.
Fentiekre tekintettel kérjük Önöket, hogy gondoskodjanak ingatlanukon a rágcsálóirtásról, a
polgármesteri hivatal a tudomására jutott gócpontokról a járási hivatalt értesíteni fogja.
Losonci László jegyző

Sikeres volt a 2019. évi járdaprogram
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évre
vonatkozóan pályázatot írt ki lakossági járdaépítésre Péteri területén lévő
utcákra vonatkozóan 1.000.000,- Ft támogatási összegben. A júliusban
kiírt pályázatra összesen 19 támogatási kérelem érkezett be, ezzel
felhasználva a rendelkezésre álló keretet.
Az önkormányzat képviselőtestülete sikeresnek értékeli a 2019. évi
járdaprogramot, melyre a 2020. évi költségvetés megalkotásakor
figyelemmel lesz, s várhatóan ismét elkülönít majd összeget annak
érdekében, hogy Péteri lakosaival együttműködve biztonságos gyalogos
felületek alakuljanak ki községünk területén. Köszönjük a pályázatot
benyújtóknak az együttműködését és az új járdák elkészítését! Az
önkormányzat a jövőben is támogatni kívánja a község fejlesztését és
szépítését elősegítő lakossági kezdeményezéseket!
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Új lámpatestekkel bővítettük a közvilágítási lámpák számát
Péteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének megbízására az Eurovill Kft. a település 2019. évi
költségvetésében tervezetteknek megfelelően október 12-én a település 15 pontján új lámpatesteket szerelt fel. A
lámpatestek kihelyezését gondos előkészítés előzte meg. A Péteri Polgárőr Egyesület polgárőrei az éjszakai
szolgálataik során felmérték, hogy Péteri mely pontjain szükséges további lámpatestek kihelyezése a biztonságos
közlekedés érdekében. Az új lámpatestek kihelyezését már meglévő közvilágítási oszlopokra tudtuk megrendelni.
A település 15 pontján felszerelt új lámpatestek jelentősen javítják községünk éjszakai megvilágítását. Köszönjük a
Péteri Polgárőr Egyesület tagjainak együttműködését!

Megkezdődött az új buszvárók telepítése
Ahogy korábban hírt adtunk róla, 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 buszváró kihelyezését kezdtük el, melyhez 2.548.260 forint saját forrást biztosít az Önkormányzat.
Az új buszvárók telepítésének első üteme a buszvárókat tartó bakok lebetonozása és a várakozó tér
aljzatbetonozásának elkészítése. Ezt követően a második ütemben a felépítményt gyártó vállalkozás telepíti az
elkészült buszvárókat.
A balesetek elkerülése érdekében a Településüzemeltetés munkatársai minden esetben elkerítik a lebetonozott
vasbakokat és a frissen betonozott aljzat területét, de kérjük, hogy a következő hetekben mindenképpen legyenek
figyelemmel a busszal közlekedők az építés által okozott veszélyforrásra!
Köszönjük megértésüket és az okozott nehézségek miatti türelmüket, bízunk benne, hogy már hamarosan, még a
téli csapadékos és szeles idő beköszönte előtt elkezdhetik lakosaink használni Péteri új, praktikus és az időjárástól
jól védő buszváróit.

Kiírásra került a Bursa Hungarica 2020. évi fordulója
Felsőoktatásban tanuló diákok figyelem! Péteri Község
Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázati rendszerhez. A tavalyi évhez
hasonlóan idén is mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot kiírta
az Képviselő-testület. A pályázatokat 2019. október 4-től lehet
rögzíteni. A pályázatok rögzítésének és az önkormányzatokhoz
történő benyújtásának határideje: 2019. november 5.
A pályázattal kapcsolatban további információkat találnak az
alábbi linkre kattintva: www.emet.gov.hu

Hagyományőrző Körök Estje
2019. november 23-án 17 órai kezdettel rendezzük meg a Művelődési Házban a Hagyományőrző Körök
Estjét. Szeretettel várjuk az érdeklődőket a helyi és a környező településekről érkezett hagyományőrző csoportok
műsorán és az azt követő vigadalomban! A rendezvényen a részvétel ingyenes.
Fellépnek:
Nyáry Pál Nyugdíjas Klub (Nyáregyháza)
Roszicska Harmatocska Hagyományőrző
(Maglód)
Péteri Nyugdíjas Klub Szenior Tánccsoport
Pálfi Péter dalénekes
Péteri Szlovák Fialicska Dalkör
Péteri Hagyományőrző Egyesület

Egyesület

Kellner Sebestyén elnök
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Forgalmi rend változás a Hársfa utcában és a Zöldfa utcában augusztus 31-től
Az új óvoda használatbavételével megnőtt a Hársfa utca és a Zöldfa utca személygépjármű forgalma. A korábbi
évek tapasztalata, hogy a környezeti adottságok és az útburkolat szélessége miatt a kétirányú közlekedés a Hársfa
utcában végig, a Zöldfa utca egy szakaszán nehézkes és sok esetben balesetveszélyes.
A Napsugár közben (volt Major területe) kialakított óvodai parkoló építési engedélyezési eljárása során a Pest
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala kizárólag azzal a feltétellel engedélyezte a parkoló megépítését, ha a
Zöldfa utcában egyirányú forgalmi rendet vezet be az Önkormányzat.
A fentieknek megfelelően Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 33. § (1) b) bb) alpontja és 34. § (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a
balesetveszélyesség elkerülése érdekében a Hársfa utcában (a Petőfi Sándor utca irányából a Zöldfa utca irányába),
továbbá a Zöldfa utcában (a Hársfa utcától a 093/11 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő útig, a Dózsa
György utca irányába) az egyirányú forgalmi rend bevezetését határozta meg.
Az egyirányú közlekedés bevezetésének és a kihelyezésre kerülő közlekedési táblák érvénybelépésének időpontja
2019. augusztus 31. volt.
Ettől az időponttól a Zöldfa utca 7., 9. és 11. számú ingatlanok előtt tilos a közterületen történő parkolás, illetve az
óvoda mellett két helyen sebességlassító küszöb is elhelyezésre került.
Az első hónap tapasztalata az, hogy a kezdeti nehézségek után most már minden gépjárművel közlekedő igyekszik
az új forgalmi rendet betartani. A Zöldfa utcában a Hársfa utcától a Dózsa György utcáig gyalogjárdát alakított ki
az Önkormányzat, s ezzel, illetve a forgalmi rend módosítással most már biztonságossá vált az óvódás gyermekek
gyalogos és kerékpáros közlekedése a két leginkább érintett utcában.
Kérjük, hogy továbbra is szíveskedjenek a KRESZ előírásainak megfelelően a forgalmi rend változását figyelembe
venni! Köszönjük megértésüket és az új forgalmi rend betartását!

Köszönjük Szent István napi rendezvényünk támogatását, megvalósítását
"MERT A SZERETET GYAKORLÁSA VEZET EL A LEGFŐBB BOLDOGSÁGHOZ."Szent István Imre
hercegnek írt, mai napig aktuális intelmével köszöntötte Petőné Vizi Valéria polgármester augusztus 20-án a Péteri
Kastélykertben ünneplőket.
Óvári Péter evangélikus lelkész kenyéráldását követően civil szervezeteink műsorát, énekes- és előadóművészek
produkcióit, táncosokat, tűzzsonglőröket, s a méltán várt tűzijátékot csodálhattuk meg. Vidám és szórakoztató
napon vehettünk részt, öröm volt régen látott ismerősökkel, barátokkal találkozni, beszélgetni.
Köszönjük partnereinknek, hogy segítséget nyújtottak a rendezvény támogatásával: M-Road Trans Kft.,
Mazori Kft. és Holló Tibor! Köszönjük Faltuszné Szabó Nikoletta 2019 szeptemberéig hivatalban lévő
alpolgármesternek, Takács Máriának és Danyi Alexandrának a program megszervezését és
lebonyolítását, illetve önkéntes barátainknak, s középiskolás diákjainknak az egész nap biztosított
segítséget!
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Felálló-befogadó sáv kialakítása Péteri irányából a 4-es úton
A nyári hónapokban jelentősen megnövekedett a Péterin átmenő gépjárműforgalom. Tapasztalatunk szerint a
Gyömrő-Üllő között kialakult közlekedési nehézségek és a Monorierdő-Monor-Üllő szakaszon a reggeli és
délutáni csúcsidőszakban létrejövő torlódások miatt számottevő személy- és tehergépjármű vezető választja Péterit
elkerülő célból még akkor is, ha a kerülőút hosszabb távolsággal jár.
Az elmúlt időszak forgalmi rend változásának hatásaként megnövekedett gépjárműforgalom sajnos jelentősen
negatív hatással van a 31112-es (Bereki út folytatása) út és 4-es főút csomópontjára.
Péteri felől a 31112-es útról Monor irányába szeptember végéig balesetveszélyes volt a kikanyarodás, hiszen a
jobbra és balra sorolók egymás mellé álltak a STOP tábla után, s ezért az ellenkező irányba történő belátás
nagymértékben nehézkessé vált. A balra kanyarodás szinte lehetetlen volt a mindkét irányból telített sávok miatt,
ezért gyakran előfordult a balesetveszélyes közlekedési helyzet.
Lakossági javaslatot követően kértük a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, hogy a 31112-es útról (Bereki út folytatása)
Monor irányába kanyarodók számára a 4-es úton az elzárt forgalmi sáv helyett egy felállósáv kerüljön felfestésre.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kérésünket támogatta, s szeptember 25-én a felálló-befogadó sáv felfestése és az
ehhez kapcsolódó jelzőtáblák kihelyezése megtörtént. Ezáltal most már gyorsabban ürül a 31112-es számú út,
csökkent a forgalmi torlódás és a gépjárművezetők kanyarodása könnyebbé vált, biztonságosan tudjuk Monor
irányába a kihajtást megvalósítani.
Köszönjük a Magyar Közút Pest Megyei Igazgatóság konstruktív együttműködését!
Lakosainknak további balesetmentes közlekedést kívánunk!

Rangos szakmai elismerést kapott Péteri a Virágos Magyarország versenyen
Ahogy korábban hírt adtunk róla, Péteri Község
Önkormányzata negyedik alkalommal nevezett be a
Virágos Magyarország országos környezetszépítő
versenyre.
A
településünket
érintő
regionális
eredményhirdetésen Petőné Vizi Valéria polgármester és
Kirrné Feicht Ágnes a Péteri Faluszépítő Egyesület
elnöke vett részt szeptember 7-én. A díjátadón
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Nógrád
megye települései vehették át az elismeréseket.
Nagy öröm számunkra, hogy Péteri környezetszépítő
munkáját ARANY VIRÁG díjjal jutalmazták,
amelyben azon települések közül részesülhettek, akik
az adott évben jól teljesítettek a szakmai zsűrizés
szempontjai alapján, fejlődési potenciált láttak
bennük, de eddig szakmai elismerést még nem
kaptak a versenyben. Településünk az elmúlt 3 évben
szponzori különdíjakban részesült.
A zsűri elismeréssel szólt a Péteri közterületeken jól
látható több éve végzett tudatos fejlesztésekről és a

jó színvonalú fenntartási munkáról, illetve arról, hogy
sok egynyári virággal kiültetett, díszített közterület és
utca van a településen. Kiemelték az egynyári
virágok, évelők, cserje felületek kombinációit is.
Az Arany virág díj mellett a Magyar Turisztikai
Ügynökség
a
magas
színvonalú
egynyári
növényalkalmazásért
oklevélben
fejezte
ki
elismerését.
Köszönjük a helyi virágkertészet önzetlen és
mindenkori virág és cserje felajánlásait! Köszönjük a
Településüzemeltetés
munkatársainak,
hogy
lelkiismeretesen gondoskodnak közterületeinkről,
parkjainkról és köszönjük a Péteri Faluszépítő
Egyesület településszépítő munkáját!
Büszkék vagyunk az elismerésre, hiszen az
önkormányzat, a lakosság, a vállalkozók és a civil
szervezetek összefogásának eredménye, hogy Péteri,
az otthonunk igazán impozáns, élhető, szép és
virágos település!

Péteri Gyermekekért Közalapítvány hírei
Augusztus végén megnyitott Péteri új óvodája, ebből az alkalomból megleptük az óvónéniket-gyerekeket 12 kg
színes, egészségbarát gyurmával. Reméljük, sok csuda dolog készül belőlük.
A szeptemberben megtartott Görhöny fesztiválon meghívottként volt jelen az alapítvány. Sok-sok egészséges
finomsággal és arcfestéssel-csillámfestéssel kedveskedtünk a gyermekeknek. Az adományba kapott színes
asztaloknak, székeknek ismét jó hasznát vettük, még egyszer köszönjük a felajánlást a Pál-Molnár és a Lipták
családnak!
Legközelebb decemberben találkozhatnak velünk a gyerekek a község Mikulás-ünnepségén.
Köszönjük az adományokat, támogatást mindenkinek!
Molnárné Horák Bernadett elnök
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Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Kedves Péteriek!
Köszönjük, hogy elmentek szavazni és ránk szavaztak! Így
ezáltal tovább tudjuk folytatni a már megkezdett
munkánkat. Igyekezni fogunk erre a megelőlegezett
bizalomra rászolgálni az Önök és Községünk javára!
Köszönjük!
Az új képviselő - testület tagjai:
Szenyán Sándorné,
Kalina Ferencné,
Misányi Istvánné.
A Képviselő-testület alakuló ülése 2019. október 24-én (csütörtökön) 11:00 órakor lesz a Péteri Polgármesteri
Hivatalban.
Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat pályázatai általános iskolás diákoknak
Karácsonyi Álom rajzpályázat
A gyermeki fantázia határtalan, most megmutathatod, hogy mennyire vagy képes ezt rajzban is kifejezni. Rajzold
meg karácsonyi álmaidat, vágyaidat és ne felejtsd el az elkészült rajzot leadni az iskola titkárságára.
Beadási határidő: 2019.11.29. 16.00
Eredményhirdetés: 2019. 12.06.
A rajzok hátoldalán tüntessétek fel a neveteket és az osztályotokat.
Az alsó és a felső tagozatosokat külön értékeli a zsűri.
Az 1-3. helyezettek értékes díjban részesülnek.
Mesélj nekünk népmesemondó verseny alsó és felső tagozatos diákok számára.
Jelentkezési határidő: 2019. 11.13.
A versenyre alsó és felső tagozatos diákok jelentkezhetnek, csak népmesével, melynek időtartama nem lehet több,
mint 6-7 perc. Az előadásokat zsűri értékeli. Mindkét csoport első három helyezettje értékes díjban részesül. A
verseny kétfordulós lesz.
Jelentkezésedet várjuk: a Péteri Község Önkormányzat titkárságán személyesen vagy telefonon (29/314-069),
valamint az Iskola titkárságán. Mindkét helyen munkanapon 16.00 óráig. Neved, címed és hogy hányadik osztályba
jársz kell megadnod a jelentkezéshez.
Érintsen meg benneteket a mese varázsa!
Misányi Istvánné elnök

Péteri Nyugdíjas Klub hírei
Egészségnap Péteriben!
A Péteri Nyugdíjas Klub tagjai az egészség megőrzését és a betegségek megelőzését nem csak önmaguk számára
tartják fontosnak. Ebből a gondolatból következett, hogy közös szervező munkával és az Önkormányzat
segítségével Péteriben először került megrendezésre Egészségnap. A lakosságot klubtagjaink minden házhoz
személyesen elvitt szórólapon értesítették a programról.
A részletes programról kihelyezett plakátokon is adtunk tájékoztatást, kértük Péteri felnőtt és fiatal lakosának
részvételét.
Az egészségügyi vizsgálatokat, tanácsadást, bemutatót a vendégül látott szakemberek örömmel és ingyen végezték.
A vizsgálatokon, tanácsadásokon közel 60 fő érdeklődő vett részt, közvetlenül is jelezte hasznosságát, hogy 2 fő
esetében sürgős orvosi vizsgálatot javasoltak.
Számunkra a program sikere azt jelenti, hogy a jövőben ismét sor kerülhet Egészségnap rendezésére.
Körmendi András elnök
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Átutalta az adóhatóság az 1%-os felajánlásokat
Az idén 138-an döntöttek úgy településünkön,
hogy a megfizetett adó 1%-át felajánlják egy
regisztrált civil szervezetnek. Az 1%-os felajánlást
a személyi jövedelemadó-bevallással együtt vagy
akár attól elkülönülten is meg lehetett küldeni az
adóhatóságnak elektronikus úton, vagy papír
alapon 2019. május 20-ig.
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 SZJA 1%-os
felajánlás!
Idén az alábbi civil szervezetek részesültek 1%-os
felajánlásban településünkön:
18721546-1-13

Péteri Borbarát Kör Egyesület

74.456,- Ft

15 felajánlás

18700712-1-13

Péteri Faluszépítő Egyesület

44.307,- Ft

4 felajánlás

19183316-1-13

Péteri Gyermekekért Közalapítvány

314.058,- Ft

60 felajánlás

19831648-2-13

Péteri Községi Sportkör

49.227,- Ft

10 felajánlás

19185260-1-13

Péteri Polgárőr Egyesület

194.050,- Ft

41 felajánlás

18217397-1-13
Magyar Rendvédelmi Szakgyűjtemény és Kiállítás Egyesület 33.650,- Ft 8 felajánlás
A péteri civil szervezetek nevében tisztelettel köszönjük azon 138 adózónak, akik 2019-ben személyi
jövedelemadójuk 1%-át felajánlották a helyi szervezetek munkájához!

Péteri Borbarát Kör Egyesület hírei
A Péteri Borbarát Kör Egyesület idén is Borász
vigadalmat szervez, már a tizenharmadikat!

A bőséges svédasztalos vacsorához az Újbor
versenyen induló finom borokat kóstolhatják meg,
amit tagjaink készítettek. (A verseny sorrendjét
természetesen idén is az önök szavazata dönti el.)

November 30-án 19 órától fogadópálinkával várjuk
vendégeinket, akik elővételben megvásárolták
támogatójegyüket
(Érdeklődés,
jegyvásárlás:
06302743062, 06309663237).
A Borászbálra várjuk azokat, akik szeretnék jól érezni
magukat – ezen a szokásosan jó színvonalú táncos
mulatságon, ahol az Óhegyi Bornap és
Főzőfesztiválon már nagysikerrel bemutatkozott
FRESH
LIVE
PARTI
BAND
zenéjére
táncolhatunk.

Természetesen a fentieket mind tartalmazza
egyesületünk számára fizetett 6000,- Ft-os
támogatásuk.
Aki más egyebet is szeretne fogyasztani, az a büfé
kínálatából válogathat.
Mindenkit szeretettel vár a szervező Péteri
Borbarát Kör Egyesület!

Az Iskolai Szülői Munkaközösség hírei

A szülői munkaközösség azt a célt tűzte ki, hogy az Iskola hangosítása minden iskolai rendezvényen megfelelő
színvonalon működjön. A végzős bál és a felajánlott egynyári virágok bevételéből sikerült az iskola hangosítását
megoldani. Ezúton szeretnénk megköszönni mind a péteri vállalkozók felajánlásait, mind pedig a virágfelajánlást!
Szeretnénk köszönetet mondani a szülőtársainknak is, akik munkájukkal hozzájárultak a kezdeményezéshez és
külön köszönet azoknak, akik vásárlással támogatták kezdeményezésünket.
Új célokat tűztünk ki, mellyel szintén az Iskolát és a gyermekeket támogatnánk különböző eszközökkel, ezért
ismét virágokat árulunk. Kérjük Önöket, hogy ha tehetik, ismét támogassák kezdeményezésünket virágvásárlással.
Helyszínek és időpontok: október 25., péntek, 14-től 16 óráig a péteri piacon, október 28., 29., 30., hétfő,
kedd, szerda 10-től 11 óráig a Bereki utcai kertészetben.
Az Iskolai Szülői Munkaközösség tagjai
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