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Kedves Péteri Lakosok!
Jövő héten ismét a legszebb és legmeghittebb ünnepünkhöz, a
karácsonyhoz érkezünk. Mikulás napján intézményeinken kigyúltak
az ünnepi fények, munkatársaim feldíszítették a Kastélykertben
Péteri karácsonyfáját (köszönjük Veszteg Miklós családjának a
felajánlást), elkészült a karácsony legősibb jelképe, a betlehemi
jászol is. A közterület mellett látható, hogy házaink is szép díszbe
öltöznek, s bár még talán a készülődés lázában égünk, mégis
hamarosan megnyugvás és békesség száll otthonainkra.
Ismét eredményes és dolgos évet zárunk. Péteriben ebben az évben
is évtizedek óta várt fejlesztések valósultak meg. Megépítettük a
település első óvodai funkciójú épületét, minden buszmegállónkban
van most már szép és igényes buszváró. Idén is tíz felett van a
benyújtott pályázataink száma, melynek nagy része eredményes lett,
s már most látjuk a 2020. évi fejlesztéseinket. Ezek közül a
legfontosabb az, hogy egy éven belül Péteriben is lesz bölcsőde a
legkisebbek számára. Településrendezési eszközeink módosításának
előkészítését megkezdtük, hamarosan társadalmi egyeztetés
keretében vonjuk be lakosainkat a tervezésbe. Fontos lépéseket
tettünk a településközpont kialakítása és Péteri gazdálkodásának
biztos alapokra történő helyezése terén is. S mindeközben rengeteg
érdekegyeztetési folyamatban vettünk részt, vagy generáltuk mi
magunk (repülők, MÁV, M4 építés stb.).
E fontos fejlesztések mellett szinte észrevétlenül suhantak el az önkormányzati választás hetei községünkben.
Büszkék vagyunk településünkre, hiszen ezt az időszakot is a béke és a dolgos munkanapok jellemezték. Az Önök
bizalmának köszönhetjük azt, hogy megtartva a nyugodt, de mégis tevékeny hétköznapokat, kvázi változatlan
formában folytathatjuk a három éve megkezdett fejlesztési törekvéseinket.
Láthatják és érezhetik Önök is, hogy a község vezetése összetett, nem egyemberes munka. Támogatóink,
segítőink, munkatársaink lelkesedése és identitástudata nélkül szélmalomharcot vívnánk, s csak messziről
figyelhetnénk a környező települések fejlődését. Szerencsések vagyunk mi itt Péteriben, hiszen lakosaink nyitottak
az összefogásra, így közösen páratlan fejlődésnek lehetünk részesei.
Tisztelettel köszönjük a Polgármesteri Hivatal munkatársainak az egész éves szorgalmas, a kötelező hivatali
feladatokon túli munkákat a fejlesztések lebonyolítása során. Azt nem tudjuk idén sem megígérni a kollégáinknak,
hogy jövőre könnyebb lesz, de tudjuk, hogy elkötelezettségük, Péteri iránti kötődésük továbbra is segíti kitartó
munkájukat.
Már most lájuk, hogy 2020 sem lesz könnyebb éve Péterinek. A bölcsőde átadása, további, már elnyert
pályázataink megvalósítása (orvosi rendelő és a művelődési ház klimatizálása, utóbbi tetőszerkezetének felújítása,
óvodaudvar fejlesztése, járdaépítés a településközpontban stb.) számtalan feladat elé állítja ismét csapatunkat.
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Munkánkat a település fejlődésébe vetett hitünk továbbra is elősegíti, bízunk benne, hogy jövőre is sokan
csatlakoznak fejlesztő, segítő munkáinkhoz!
Kérjük, fogadják el és használják egészséggel 2020. évi naptárunkat, melyen megtalálják a közszolgáltatók, az
intézmények és egyéb, a mindennapi életünk szempontjából fontos elérhetőségeket, telefonszámokat, valamint
sárga illetve zöld színnel jelölve a szelektív és a zöldhulladék szállítási időpontokat is.
Kívánjuk, hogy az ünnepek alatt minden lakosunknak lehetősége legyen
megélni a család szentségét és örömét, a szerettek által nyújtott
megnyugvást és békét!
Péteri támogatóinak, lakosságának és vállalkozóinak meghitt, békés, boldog
karácsonyi ünnepet, egészséges, örömökkel teli, sikeres új esztendőt
kívánunk!
Petőné Vizi Valéria polgármester, Leé Robby Michel alpolgármester
Bódis Szilárd, Hrutka Gábor, Szigeti Zsolt, Varga Józsefné és Varga Zsolt képviselők

Kedves Péteri Polgárok!
Elérkezett az Advent, néhány hét múlva karácsony. A szeretet ünnepének
közeledtével ünneplőbe öltöztetjük nem csak a szívünket, de házainkat, utcáinkat is.
Ebben a meghitt időszakban többet gondolunk szeretteinkre, barátainkra, és
figyelünk arra, hogy mit nyújthatunk azoknak, akik fontosak számunkra.
A készülődés mellett ilyenkor átgondoljuk az elmúlt esztendő eseményeit,
történéseit, mind családi, mind közösségi szinten. Örömmel tölt el, hogy Péteri idén
is sikeres évet zárt, a település fejlődése biztosított és folyamatos volt.
A térség országgyűlési képviselőjeként az új esztendőben is minden lehetőségemmel
segíteni fogom a további előrehaladást és bízom benne, hogy együtt még több jót
tudunk tenni településükért.
Kívánok Péteri minden lakójának áldott karácsonyt és békés, boldog, eredményekben gazdag új évet!
Kívánom, hogy az elkövetkező 2020-as esztendőben is a közös építkezés, az együttgondolkodás jellemezze
mindennapjainkat!
Pogácsás Tibor
országgyűlési képviselő Fidesz-KDNP
önkormányzati államtitkár Belügyminisztérium
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8 felsőoktatási tanuló részesül Bursa Hungarica ösztöndíjban
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőfokú tanulmányainak támogatása.

Településünkön a tavalyi évben öt támogatási
kérelmet nyújtottak be a péteri lakóhellyel
rendelkező, felsőoktatásban részt vevő nappali
tagozatos hallgatók. Az idén nyolc fő nyújtott be
formailag megfelelő pályázatot.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos
helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak
folyósítható az ösztöndíj, akik a települési
önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkeznek,
felsőoktatási
intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A Képviselő-testület a 2019. november 28-i ülésén a
programban meghirdetett támogatási összeget
megemelte és az eddigi támogatását 7.000,- Ft / hó /
fő összegben fogadta el, s a formailag megfelelt
összes pályázó támogatásáról döntött.
Öröm, hogy Péteriben folyamatosan nő a
felsőoktatási hallgatók száma, s ennek megfelelően
minden évben egyre több fiatalt tud az
Önkormányzat támogatni céljaik elérésében!

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi
fedezetéül három forrás szolgál: a települési
önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint –
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi
költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.

Gratulálunk
a
péteri
főiskolásoknak
és
egyetemistáknak, a közeledő vizsgaidőszakhoz
minden jót kívánunk!

Élelmiszerbank adománygyűjtés
November 22-23-24-én, pénteken, szombaton és vasárnap csatlakozott településünk a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület karácsonyi adománygyűjtéséhez. Péteri önkénteseinek a monori Tescoban volt lehetőségük a rászorulók
részére élelmiszer támogatást gyűjteni.
A gyűjtés során az eddigi éveknél több, összesen 1194 kg (!) tartós élelmiszerrel támogatták a vásárlók településünk
rászoruló családjait, melyeket már átvehettek nehezen élő lakosaink.
Köszönjük munkatársainknak és azon péteri önkénteseknek, akik részt vettek az akcióban!
Köszönjük a Képviselő-testület tagjainak, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak és lakosainknak, hogy akik
tehették, vásárlásukkal támogatták településünk rászoruló családjainak karácsonyát!
A gyűjtésben, a szállításban és a pakolásban résztvevő munkatársaink és önkénteseink:
Bíró Istvánné,
Csucs Kinga,
Danyi Alexandra,
Danyi Dezsőné,
Danyi Richárd,
Fodor Józsefné,
Fógel Mária,
Frisch Zsófia,

Kedves Ágnes,
Kun Lászlóné,
Leé Robby Michel,
Losonci László,
Mandula Árpádné,
Méry Zoltánné,
Németh Katalin,
Sipos Éva,
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Pető Ádám,
Pető Ákos,
Petőné Vizi Valéria,
Szenyán Sándorné,
Takács Mária
Varga Kinga Zsuzsanna,
Varga Noémi Kitti,
Zsuppán Regina

Vállalkozói élelmiszertámogatás péteri családoknak
családok nevében is köszönetet mondunk neki(k) a
támogatásokért!
Köszönjük, hogy emberséggel és jólelkűen áll
hozzá településünk lakóihoz, kívánunk neki és
családjának szeretetteljes, békés, meghitt
karácsonyi ünnepet és sikeres, boldog új
esztendőt!

A korábbi évek nagylelkűségét és empátiáját
megtartva idén is 50 család részére ajánlott fel egy
helyi vállalkozó élelmiszercsomagot. Számára nem a
dicsőség, hanem a támogatottak öröme, a cél
nemessége a fontos, ezért idén is kérte, hogy ne
hozzuk nyilvánosságra kilétét. Természetesen
tiszteletben tartjuk kérését és a megajándékozott

75 év feletti lakosainkat köszöntjük Karácsony ünnepén
Az elmúlt évekhez hasonlóan a települési Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai és a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat delegáltjai idén is meglepetéssel kedveskednek Péteri 75 év feletti lakóinak. December 21-én,
szombaton a délelőtti órákban személyesen keressük fel idős lakóinkat.
2019 karácsonyán 142 fő 75 év feletti lakosa van Péterinek. Öröm számunkra és fontosnak tartjuk azt, hogy
személyesen köszönthetjük településünk legidősebb lakóit, s életük munkájának hálájaként személyesen adhatjuk át
meglepetésünket számukra.

Sikerek és kevésbé jó hírek a Magyar Falu Program pályázatairól
Nehéz időszakot zártunk augusztus végén és szeptember elején, hiszen az új óvoda átadása körüli rengeteg
teendőnk mellett továbbra is tartottuk magunkat ahhoz, hogy külső pályázatírói vállalkozás igénybevétele nélkül,
polgármester asszony és a polgármesteri hivatal munkatársai segítségével
nyújtottunk be öt új pályázatot a Magyar Falu Programra.
Örömmel adunk hírt róla, hogy az óvodaudvar fejlesztésére 4.999.545,- Ft.
támogatást nyertünk, melyből egy 3,5m magas mászópiramissal és egy
kombivárral tudjuk a gyermekek udvari játszóeszközeinek számát bővíteni
tavasszal. Sajnos az udvar gumiburkolatos kialakításának költsége
többszörösen meghaladta a maximálisan elnyerhető ötmillió forintos
támogatási keretösszeget, ezért jelen fejlesztés keretében erre nem volt
lehetőségünk.
Szintén támogatási nyertünk a település központi részén térkő burkolatos
járda kialakítására. Az elnyert 4.996.789,- Ft. forrásból a Petőfi Sándor utca
központi, legforgalmasabb részén tudunk jövőre több száz folyóméter
térkő járdát kialakítani.
Sajnos a belterületi közterület karbantartása céljából beszerezni kívánt kistraktorra és eszközökre (fűkasza,
ágaprító, fűrészgép stb.), a Széchenyi utca és a Rákóczi utca Gyömrő felőli szakaszának felújítására és a
polgármesteri hivatal külső homlokzatának helyreállítására, az épület vízszigetelésére és a tető héjazatának
lecserélésére forráshiány miatt most nem nyertünk támogatást. Pályázati kérelmeink tartaléklistára kerültek. De
tudjuk, hogy mind a három cél megvalósítása fontos Péteri számára, ezért amennyiben lehetőségünk lesz rá, ismét
támogatási kérelemmel fogunk fordulni az új pályázat kiírójához.
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Tíz új buszváróval gazdagodott településünk
November 20-án megtörtént az új buszvárók átadás-átvétele, így a téli
hónapokra már Péteri összes olyan buszmegállójában, ahol felszállás
történik, minőségi, a településképbe illeszkedő buszváróban
várakozhatnak az utasok.
Köszönjük szépen a Varró és Varró Kft-nek, hogy igényes, minőségi
munkát végezve lakókörnyezetünk, otthonunk utcaképe Péteri
településképébe illően méginkább esztétikus és rendezett lett.
Tisztelettel köszönjük a Településüzemeltetés munkatársainak, hogy
tevékenyen vettek részt az előkészületi munkákban. Számítunk rájuk
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a
továbbra is!
vidéki térségekbe beruházó Európa

Büszkék vagyunk Péterire, hiszen az elmúlt hetekben több nem helyi lakos és településvezető is elismerően szólt
az új, egységes buszvárókról és az ezáltal kialakult harmonikus településképről.
Köszönjük lakosainknak, hogy megértően és türelmesen álltak hozzá a kivitelezés által adódott nehézségekhez,
bízunk benne, hogy e korszerű és a funkciójukat maximálisan kielégítő buszvárók több évtizeden keresztül
szolgálják majd a péteri várakozókat és utazókat.

Évbúcsúztató és újév fogadó parti lesz a Művelődési Házban
Bulizzuk át az éjszakát és köszöntsük együtt 2020-at!
A 70-es, 80-as, 90-es évek zenéinek jó hangulatával, welcome drinkkel,
korlátlan étkezéssel, éjfélkor pezsgővel és
szerencsét hozó étellel várjuk kedves vendégeinket.
A belépő 6.000 Ft/fő, amelynek megvásárlására kizárólag elővételben,
2019. december 27-ig van lehetőség a Művelődési Házban
hétköznap 8-17 óra között és a korona Presszóban nyitvatartási időben,
ettől eltérő időpontban való jegyvásárlással kapcsolatban kérjük FB
üzenetben, a muvhaz@peteri.hu e-mail címen vagy a 06 20/ 290 8209es telefonszámon keressenek minket!

A Péteri Evangélikus Gyülekezet Hírei
Gondolatok 2019 Adventjén:
Advent Istenre való várakozás ideje. „Minek az ideje jött el számodra? Ki jött közel hozzád, akiért hálás vagy?
Minek az eljövetelét várod?” Készítjük a lelkünk a Jézussal való Találkozásra. Ahhoz, hogy helye legyen az
életünkben, rendet raknunk magunkban és magunk körül. A mi erőnk sokszor véges, szükségünk van az Ő
szeretetére, türelmére. Várjuk Jézust vissza, hogy helyre állítsa mindazt, ami nélküle nem működik. Legyünk
készen! "Gondoltad-e, hogy akit ott fekszik a jászolban az fog téged megmenteni?" Jó, ha újra átgondoljuk
mindazt, ami történt. Nem azért jött, hogy gyermek maradjon, hanem azért, hogy megváltson. Kívánom, hogy
tapasztaljuk meg Isten szeretetét és éljük meg az ünnepet, ne csak az ünnep hangulata miatt, hanem az üzenet
miatt. A fenyőfával együtt ne tegyük ki az Isten szeretetét. Legyen a családokban Isten szava erő, vigasz.
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Visszatekintés a 2019 évre:
„A Reménység nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt Isten szeretete..." Róm Örülünk, hogy jó kezekbe került
a találkozások háza. Sok türelem, kitartás kellett végigmenni azon az úton. Ha családok költöznek, másképpen, de
megmarad a cél, találkozások háza.
Jó volt látni a temetői megemlékezésen, hogy a péteriek tisztelik a lelkészeiket. Jó volt megélni együtt az
ünnepeket: a pünkösdi májfadíszítést, húsvéti feltámadás örömét, a konfirmandusok hitvallását, a táborokban a
gyermeki Istenre figyelést, a gyülekezeti nap összetartó erejét. Reméljük, hogy a lelkesedés folytatódik, mert az
Istenben való reménység nem szégyenít meg.
Kedves Péteri lakosok! A Péteri Egyházközség köszöni a gyülekezet tagjainak fenntartói hozzájárulásokat!
Köszönet a természetbeni, és pénzbeli adományokért, továbbra is számítunk támogató segítségre. Kérjük, ha még
nem fizette be az ez évi egyház hozzájárulást, tegye meg a parókián szerdánként 16 órától, vagy csekken, utalással:
Pátria takarék 65100015-10000207
Ha segíteni szeretné a Péteri Evangélikus Egyházat, élhet az adományozás lehetőségével!
Adventi, Karácsonyi gyülekezeti események
december 22., Adventi gyertyagyújtás 10 órától, gyülekezeti terem
december 20., Betlehemi láng továbbadás, 15 órától. Aki szívesen fogadja, jelezze!
december 24., Szenteste 17 órától, Templom, énekes betlehemes
december 25., Istentisztelet, Úrvacsora, Templom 10 órától
december 26., Istentisztelet, 10 órától, Templom
december 31., Óévi Istentisztelet, évértéklő gyülekezeti terem 16 órától, Közös Szilveszter 17 órától
január 1, Újévi Istentisztelet, Úrvacsora, Templom 10 órától
Temetői hírek:
2019. évben a temetőben az üzemeltető Szent Benedek Temetkezés Kft. első intézkedése alapján a temetőben lévő
hűtő felülvizsgálata felől intézkedett, megoldotta így nem szükséges máshol hűteni az elhunytakat, működik a
temetőben a hűtő. Az aktuális fenntartási feladatokon felül az evangélikus egyházzal közösen önkéntesek
segítségével a temetői padok, harangláb, pásztorbot konzerváló festését végeztük el. köszönjük az önkéntesek
munkáját! Ezen felül a szomszédos telekhatáron elkezdődött a kerítés oszlopainak lehelyezése, új kerítésdrót
kihúzása. A munkálatokat az időjárástól függően folyamatosan végezzük, így kitisztításra került a temetői erdőrész
széle, ahol folytatjuk a kerítést. Szükséges volt elhalt, beteg fák kivágása, az egészséges fák metszése, igazítása.
Az idei év legfontosabb híre a temetővel kapcsolatban: az üzemeltető és az egyházközség presbitériuma az ősz
folyamán kiírt Magyar Falu programban meghirdetett pályázaton a tulajdonos egyházközség Ravatalozó építésére
pályázott, amely pályázat elbírálása megtörtént és a pályázatot sikeresnek minősítették. Ennek köszönhetően az
elnyert támogatásból 2020. tavaszán elkezdődik az új ravatalozó építése, melynek átadása a kivitelezővel történt
egyeztetések szerint 2020. nyarán várható. Köszönet a pályázat kidolgozásában résztvevőknek!
Ezúton értesítjük a tisztelt temetőlátogatókat, hozzátartozókat, hogy az 1994. évben vagy azt megelőzően váltott
sírhelyek lejártak. Kérjük, hogy egyeztetés céljából, illetve az újraváltás miatt keressék az üzemeltetőt a 06-302553938-as telefonszámon. A lejárt, de újra nem váltott sírok a Temetkezési Törvény alapján megszüntetésre
kerülhetnek.

Áldott Ünnepeket Mindenkinek!
Óvári Péter, evangélikus lelkész
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A Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú művészeti Iskola hírei
A 2019/20-as tanév első felét sok előre betervezett programmal indítottuk.
A tanévkezdés utáni második héten, szeptember 9-től a 7. osztály Erdélybe utazott öt napra a Határtalanul
program keretében. A projektet az ecseri Laky Ilonka Általános Iskolával közösen valósítottuk meg. Az iskolai
csoportot Rőthiné Lauf Csilla és Bürgés Gábor kísérte.
Szeptember 16-tól az Európai Mobilitás Hete projektben vettünk részt, amely a Péteri Önkormányzat pályázati
programjaként valósult meg, így iskolánk jelentős mennyiségű oktatási segédeszközökkel, gyarapodott. Ezúton
megköszönjük a Péteri Önkormányzat nagyvonalú támogatását.
Gyűjtöttünk papírt és vasat, megemlékeztünk az 1956os forradalom és szabadságharcról a 8. osztály
előadásában. Táplálkozási vetélkedőt szervezett
Mihalkó Márta tanárnő, melyen az 5. osztály
jeleskedett a legjobban: Konrád Henrietta és Kelemen
Emese készítette a legfinomabb salátát. 
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat több színtéren
is támogatta iskolánkat: Mikulásuk minden tanulóhoz
eljutott egy kis ajándékkal, illetve a kiírt rajzpályázat is
lezajlott, melynek nyertesei értékes ajándékutalványt
kaptak: 1. helyezett: Lipták Anna 3. o., 2. helyezett:
Birtalan tünde 2. o., 3. helyezett megosztva: Németh
Zita 1. osztályos és Vági-Hallgat Emília 3. osztályos
tanulók.
A gyerekek nagy örömére alsós pedagógusaink többször szerveztek színház- és bábszínház látogatásokat, köztük
A kincses sziget országos premierjét is megtekintették.
Tanulóink jelentős versenyeredményeket értek el az első félévben.
Pál-Molnár Hanga Emília a Hebe Kft által kiírt országos olvasóversenyen kiemelkedő 1. helyezést ért el! Szívből
gratulálunk!
Részt vettünk a Bolyai matematika és anyanyelvi versenyeken 4 illetve 7 fővel.
Képzőművészeti eredményeink:
Gyömrő, területi verseny: 7. osztály: Gólent Dorka-1.hely, Németh Zoé-2.hely.
5-6. osztályos korcsoport: Kelemen Emese -1.hely, Molnár Patrik-2.hely
A Mátra természeti értékei című országos pályázat eredménye, melyre 396 rajz közül választották ki az arra
legérdemesebbeket: 1. díj: Németh Zoé, 2. díj: Pólus Eszter Emma! Köszönjük Hadar Tímea művésztanárunknak
a színvonalas felkészítést!
Most már mi is készülünk a karácsonyra, meggyújtottunk két adventi gyertyát a koszorúnkon! Ezúton
megköszönjük az Iskolai Szülői Munkaközösségnek a karácsonyi dekorációnk beszerzésében való segítséget!
Az iskola vezetése részéről minden kedves péteri lakosnak, szülőnek-gyereknek-pedagógusnak egyaránt
BÉKÉS, ÁLDOTT ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
Takács Péter mb. igazgató
Rőthiné Lauf Csilla igazgató-helyettes
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Péteri Nyugdíjas Klub hírei
A Péteri Nyugdíjas Klub Miklós nevű MIKULÁSA saját otthonukban
kereste fel a klub tagjait és ajándékcsomaggal kedveskedett az ünnep
alkalmából.
"Mindenki Karácsonya" rendezvényen a klub tagjai mindenkit szeretettel
várnak.
Péteri lakosságának békés, boldog új esztendőt kívánunk! A település
idős lakosait szeretettel várjuk 2020-ban is a Péteri Nyugdíjas Klub tagjai
között!
Körmendi András elnök

Péteri Gyermekekért Alapítvány hírei
Egész évben részt vettünk az Önkormányzat, a civil szervezetek, a Művelődési Ház programjain, készítettünk
finom gyümölcs-zöldségnyársat, kakaót-kalácsot, kézműveskedtünk és gyermekeink arcát díszítette sok-sok arc- és
csillámfestés.
A védőnői várót majdnem befejeztük. Ahhoz, hogy végezzünk még egy nekifutásra szükség lesz, a facebook
oldalon fogjuk közzétenni a január eleji festés időpontját, várunk minden lelkes felnőttet!
Az iskolába-óvodába vittünk 12 kg- 12 kg színes gyurmát, melyből gyönyörű alkotások születtek és még születni
fognak.
Az idei évben az SZJA 1%-ból az Alapítvány részére felajánlott összeg 314.000,-Ft volt, melyet a két péteri
gyermekekkel foglalkozó közintézmény egyenlő arányban meg is pályázott-pályázhat. Köszönjük az SZJA 1%-ot
felajánló adózóknak, hogy a péteri gyermekeket támogatták az adóbevallásuk során!
Ahogyan hálásak vagyunk azért is, hogy kaptunk színes asztalokat-székeket adományba, így kényelmesebben
tudunk munkálkodni programjainkon a gyerekekkel. Álljon itt az idén minket támogató önkéntesek névsora:
Legendi Katalin, Varga Noémi, Molnár Viktória, Tihanyi -Tóth család, Pál-Molnár család, Lipták család, Csucs
Gergő, Mándics Nikolett, Simon Rózsa, Németh család, Drozdik Katalin, Sárközi Petra, Baláti-Kiss Éva.
Köszönjük az egész éves munkát, a támogatást, segítséget. Jövőre újult erővel folytatjuk
Kívánunk mindenkinek békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új esztendőt!

Péteri Gyermekekért Közalapítvány kuratóriuma
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Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hírei
A Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat "Karácsonyi Álom" címmel meghirdetett rajzpályázatának
eredményhirdetése az ajándékutalványok, a Mikulás csomagok átadásával egy időben került átadásra 2019. 12. 06án az iskola aulájában.
I. helyezett Lipták Anna 3.osztályos tanuló
II. helyezett Birtalan Tünde 2. osztályos tanuló
III. helyezett megosztva kapta Vági-Hallgat Emília
3.osztályos tanuló és Németh Zita 1.osztályos
tanuló
Gratulálunk nekik és sok sikert a rajzoláshoz!
Köszönjük azoknak is, akik részt vettek a pályázaton
(lesz jövőre is), valamint a szülőknek, nevelőknek,
akik ösztönözték, segítették a gyerekeket!
Ezen a napon meglátogattuk a helyi óvodásainkat is. Mikulással együtt mentünk a csomagok átadására. Nagy volt
az öröm, az izgalom, sok csillogó szempár figyelte a Mikulást és a kapott ajándékokat. Ez az élmény mindent
pénzt megér! Jövőre ismét megyünk!
Kedves Gyerekek! Közeleg a Karácsony. Mindenkinek békés, boldog, meghitt ünnepeket, balesetmentes,
örömökben gazdag téli szünetet kívánunk!
A Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ismét részt vesz a Mindenki Karácsonyán. Sok szeretettel és sok
finomságokkal várjuk a kilátogatókat a sátrunknál!
Kedves Péteriek! Kedves Mindenki! E kis versikével kívánunk békés boldog ünnepeket!
" A hó alatt alszanak a házak,
az egész világ csupa varázslat.
S mint valami tündérálom,
jön el hozzánk Szentkarácsony."
Az eljövendő esztendőben jó egészséget, örömmel teli pillanatokat, valamint pezsgődurrogásban gazdag
szilveszteri mulatságot kívánunk!
Misányi Istvánné elnök

Az Iskolai Szülői Munkaközösség hírei
Szeretnénk ismét köszönetet mondani a szülőknek és a rengeteg támogatónknak. Kaptunk ismét virág felajánlást
virágárúsításra, melyből az Iskola részére karácsonyfát, adventi koszorút, díszeket és fejlesztő játékokat
vásároltunk. Hagyományainkhoz híven idén is az utolsó tanítási napon vendégül látjuk a gyermekeket karácsonyi
hangulatban, ahol kalácsot, kakaót és teát kapnak majd. Szeretnénk köszönetet mondani Rózsikának és a konyha
dolgozóinak, akik mindig rendelkezésünkre állnak az utolsó tanítási napon.
Áldott Békés Karácsonyt Kívánunk és Boldog Új Évet!
Az Iskolai Szülői Munkaközösség Tagjai
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Aprók Háza Óvoda hírei
Szent Márton napján, november 11-én tartottuk a már hagyományos Márton napi lámpás felvonulást a szülőkkel
közösen. Az óvodában készített lámpással vonultunk a temetőhöz, ahol Óvári Péter lelkész mesélt
mindannyiunknak Szent Márton életéről. A mécsesek meggyújtása után édességgel kedveskedtek a gyermekeknek,
szülőknek. A felvonulás végén visszatértünk az óvodába, ahol libazsíros kenyérrel, és forró teával kínáltunk meg
minden résztvevőt. A programot Bódis Barbara és Bódis Bianka gyermekekkel közös táncháza zárta.
Az Adventi időszakban minden hétfőn közös gyertyagyújtást tartunk. Mind a négy héten másik csoportunk készül
egy kedves kis műsorral. December 2-án gyújtottuk meg adventi koszorúnk első gyertyáját.
A Mikulás várást szebbé tették a zeneiskolás gyermekek, akik Sánta Ferenccel, és Danilás Tóth Melindával
érkeztek hozzánk.
December 6-án jött hozzánk a Mikulás, akit a gyermekek már nagyon vártak. Szeretném ezúton is megköszönni
Varga Zsoltnak, aki elvállalta ezt a szerepet, és segítő manóinak, Bódis Verának és Versné Gábor Diának a
munkáját. Nagyon sok örömet szereztek a gyerekeknek.
Szeretném megköszönni a Szlovák Önkormányzat kedvességét, akik minden óvodás gyermekünket
megajándékoztak egy mikulás csomaggal.
December 7-én vásároltuk meg a gyermekek karácsonyi játékait a Régió játékkereskedésben. Szeretném
megköszönni Önkormányzatunknak a játékok megvásárlására biztosított 400.000 Ft-ot.
Köszönöm a Péteri Gyermekekért Közalapítvány támogatását, akik 157.000 Ft-al támogatták a gyermekek játék, és
fejlesztő eszközeinek megvásárlását.
Karácsonyi ünnepélyünket december 17-én délelőtt tartjuk. Óvodánk az iskolai téli szünet idején zárva lesz.
„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon,
hanem a szívekben legyen karácsony”
Szilágyi Domokos soraival kívánok mindenkinek az Aprók Háza Óvoda Dolgozói nevében

Áldott boldog karácsonyt!
Bakos Tünde óvodavezető

Péteri Borbarát Kör hírei
Újra eltelt egy esztendő, ami egy rövid nyári szünet kivételével az előzőekhez hasonlóan nem volt unalmas az
egyesületünk életében.
A saját programjainkon kívül, jelen voltunk a településünkön szervezett közösséget érintő rendezvényeken, és a
környező települések programjain egyesületünk aktív részvételével Péterit is képviseltük. Igyekeztünk ott lenni,
ahol a Péteri bor népszerűsítésére lehetőséget láttunk.
Az idén második alkalommal készítettünk Egyesületi bort, amit közösségi eseményeken a borkedvelők is
megkóstolhatnak, mint ahogyan tehették ezt először a jó hangulatú borászbálon. Legközelebb pedig a Mindenki
Karácsonyán Ádvent negyedik vasárnapján nyílik rá lehetőség.
Január 25-én a Péteri borversenyre várjuk a borukat megméretni kívánó borkészítőket, és a társadalmi zsűribe
azokat, akik szeretnék minősíteni a nevezett tételeket. Hagyományőrző disznóvágásunk február 22–én lesz a
Művelődési ház udvarán. Péteri pinceként januárban a Monori a Strázsahegyen is ott leszünk a Jégvirágtól
Borvirágig tartó forralt boros kalandozáson.

Egyesületünk tagjainak nevében kívánok mindenkinek Áldott békés Karácsonyt, Boldog újévet, az
ünnepi asztalra pedig ha lehet, jó Péteri bort!
László Péter elnök
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Péteri Polgárőr Egyesület hírei
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Önöknek az egész éves bizalomért, támogatásért, nemcsak a
bűnmegelőzési munkánkban, hanem egyéb célok elérésében, egyben a 2019-es esztendőben nyújtott anyagi
segítségükért és az adó 1 %-os felajánlásokért.
A napi szolgálat az év kb. 350 napján alkalmanként négy vagy több órában rengeteg üzemanyag és egyéb járulékos
költséget eredményez. A hagyományos állami illetve önkormányzati rendezvények biztosítása mellett az idén is
természetesen biztosítottuk a helyi civil szervezetek rendezvényeit is. Mindez éves szinten 19.000 járőrözött km-t
jelent községünk útjain. A polgárőrök rengeteg időt, fáradtságot fektettek hosszú évek óta eme tevékenységekbe.
Az éjszakában testi épségüket veszélynek kitéve több ezer órát töltenek évente járőrszolgálatokkal. A szolgálatok
során - a rengeteg tapasztalatszerzés mellett - számtalan autófeltörést, lopást, garázda cselekedetet és egyéb
bűncselekményt hiúsítottak meg puszta jelenlétünkkel. Éppen ezért célunk a polgárőr mozgalom népszerűsítése,
továbbá a taglétszám folyamatos növelésével minél hatékonyabban fellépni lakókörnyezetünk, a községünk
lakóinak életfeltételeire kedvezőtlenül ható jelenségek távoltartásáért, megszüntetéséért.
Az Egyesület tagsága és a magam nevében kívánok Minden Kedves Péteri Lakosnak Békés, Boldog
Karácsonyi Ünnepet és Eredményekben Gazdag, Nyugodt Új Évet!
Köszönöm kitüntető figyelmüket! A szolgálatban lévő polgárőrök hívhatóak a +36 20/211 07 72-es
telefonszámon. Az egyesület elérhető a www.figyeloszem.hu internetes oldalon és a Facebookon is.
Varga Zsolt elnök

Péteri Hagyományőrző Egyesület hírei
Tisztelt péteri lakosok!
Köszönjük, hogy 2019-ben is megtisztelték rendezvényeinket!
Köszönjük támogatóink segítségét, mellyel hozzájárultak programjaink lebonyolításához!
A Péteri Hagyományőrző Egyesület nevében minden kedves péteri lakosnak áldott,
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!
Kellner Sebestyén elnök

Tájékoztató a kéményseprőipari szolgáltatás lakossági igényléséről
Időpontra lehet hívni a kéményseprőket a családi házakhoz!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2018. január elsejétől a családi házban (egy lakásos ingatlanban) élők közösen
egyeztetett időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A szolgáltatás igénylése az élet-és
vagyonbiztonság érdekében javasolt. Az ingyenes kéményseprőipari sormunka igénylése időpontfoglalással
történik, amelyre interneten, telefonon, vagy személyesen van lehetőség.
A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében korszerű internetes felületen is lehet időpontot foglalni kéményseprésre!
Interneten: http://kemenysepres.katasztrovavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken. E-mailben: levelét a
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve.
Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: a 1818-as hívószám tárcsázása után a 9-es, majd az 1-es nyomógombot
megnyomva, a jelentkező ügyintézőnél. Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel családi házak)
tulajdonosa egyeztethet időpontot az ingyenes kéményseprői sormunka elvégzésére.
A kéményseprőipari szolgáltatás a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon és a katasztrófavédelmi kirendeltségen
keresztül nem intézhető! Kérjük, megkereséseiket kizárólag a fenti elérhetőségeken tegyék meg!
BM OKF GEK Pest Megyei Kéményseprő Ellátási Csoport
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