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Megkezdődtek a Magyar Falu Program nyertes pályázatainak megvalósításai
Ahogy korábban hírt adtunk róla, az Önkormányzat öt pályázatot nyert a
Magyar Falu Program támogatási keretből. Lakosaink is tapasztalhatták már,
hogy elsőként a megnyert eszközök beszerzését kezdtük meg az orvosi és a
védőnői vizsgálóba, illetve a művelődési házba. Az elmúlt héten
megkezdődött az orvosi rendelő és védőnői váró klímaberendezésének
beszerelése.
A támogatások közül a művelődési ház tetőcseréje és a klímaberendezés
kiépítése hosszabb időt vesz majd igénybe. Várhatóan 2020 áprilisában és
májusában a művelődési ház ideiglenesen bezárásra kerül, ekkor csak az
épület belső udvarában előzetes egyeztetést követően lesz lehetőség program
megvalósítására, a tánctermet és színháztermet nem lehet majd használni. A
Könyvtár a jelenlegi nyitvatartási rend szerint változatlanul üzemel ebben az
időszakban is (kedd 8-16, szerda 14-18, csütörtök 14-18, péntek 15-19).

Ideiglenesen bezár, majd új üzemeltetője lesz a gyógyszertárnak
Ez év januárjában jelezte számunkra a Paracelsus Gyógyszertár, hogy 25 év szolgáltatás után 2020. március 1-jétől
befejezi a fiókgyógyszertár üzemeltetését Péteriben. Ennek megfelelően március 2-tól (várhatóan 1 hét
időtartamban) ideiglenesen zárva lesz a Kossuth Lajos u. 2. szám alatt működő gyógyszertár.
Az Önkormányzat felkereste a környező települések
gyógyszertárait a fiókpatika üzemeltetési lehetőségével,
tekintettel arra, hogy fiókgyógyszertárat csak
közforgalmú gyógyszertárat működtető gyógyszerész
létesíthet. A gyógyszerészekkel folytatott tárgyalásokat
követően a Képviselő-testület a 13/2020. (I.30.) számú
határozatában döntött arról, hogy a fiókgyógyszertárat
2020 márciusától a monorierdői Iris Gyógyszertárat
működtető
Monovit
Bt.
üzemeltesse.
A
fiókgyógyszertár a szükséges hatósági engedélyek
megszerzését követően várhatóan 2020. március 9-én
(hétfőn) nyit ki újból.
Az új üzemeltetővel történő megállapodásunk
szerint
a
fiókgyógyszertár
nagyobb
gyógyszerkészlettel és munkanapokon 4 órában a
háziorvosi rendelési időhöz igazodva várja majd a
betegeket.
A megnyitás pontos időpontjáról a gyógyszertár ajtaján, a www.peteri.hu oldalon és településünk
facebook profilján adunk tájékoztatást.
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Behajtási engedélyek által befolyt összegek felhasználása
A Képviselő-testület 2018. január 1-jei hatállyal döntött arról, hogy az Önkormányzat törzsvagyonának részét
képező helyi közutak és műtárgyaik állagának megóvása, fenntartása, a helyi közutakon a biztonságos közlekedés
biztosítása céljából, a település egyes területeire 3,5 t felett súlykorlátozást rendel el.
A rendelet hatálya kiterjed minden olyan járműre, járműszerelvényre, amelynek a megengedett legnagyobb
össztömege a 3,5 tonnát meghaladja (hulladékszállító konténer, építőanyag szállítás stb.).
A rendelet megalkotásakor célul tűzte ki a Képviselő-testület, hogy a behajtási engedélyekből befolyt összeget
külön kezeli, s azt csak a helyi közutak fejlesztésére fordítja. Ennek megfelelően tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
2019-ben nettó 1.349.000,- Ft összeg került befizetésre e célból, melyet egyrészt a Dózsa György utca
útpadkájának felújítására, másrészt a tavaszi kátyúzásokra fordít az Önkormányzat. Az új óvoda
átadásával jelentősen megnőtt a Dózsa György utca forgalma. Már több alkalommal nyújtottunk be pályázatot az
útfelület felújítására és padka építésére, de sajnos ezek nem kerültek támogatásra. A megnövekedett forgalom
hatására azonban a jelenlegi aszfaltos út széle jelentősen letöredezett, két autó már csak úgy fér el egymás mellett,
ha a sok helyen hiányos és kikátyúsodott padkát használják. Ezzel sajnos tovább törik az aszfalt széle és tovább
romlik az út minősége. A Képviselő-testület egy reménybeli pályázati támogatásig ideiglenesen azt a megoldást
választotta, hogy a nemespadkát megújítja, így a kátyúk megszűnésével legalább a jelenlegi aszfalt nem töredezik
majd tovább. A beruházás összege 698.500,- Ft. A fennmaradó 650.000,- Ft behajtási díj jelentős részéből hideg
aszfaltot vásárolunk, s a régi utakon megjelent kátyúkat javítjuk majd ki tavasszal.
Sajnos több alkalommal tapasztaltuk, hogy egyes érintett lakosok és vállalkozók nem tartják be a rendelet
szabályait, és behajtási engedély nélkül közlekednek az általuk rendelt 3,5 t össztömeg feletti tehergépjárművek a
helyi utcákban. A Péteriben adózó 3,5 t feletti tehergépjárművek továbbra is mentességet kapnak a díjfizetés alól,
noha a gépjárműadóból befolyt adóbevételek csupán 40%-a marad az önkormányzatoknál. Az Önkormányzat
továbbra is mindent megtesz azért, hogy a helyi közutak minél jobb állapotban legyenek, ezért
tisztelettel kérjük lakosainkat és a helyi vállalkozókat, hogy egyetértve településfejlesztő törekvéseinkkel,
3,5 t feletti tehergépjármű rendelése esetén kérjenek behajtási engedélyt, melyet 1 munkanap alatt
állítunk ki az igénylők részére.
Köszönjük azon lakosaink és vállalkozóink hozzáállását, akik nem kockáztatták meg a közúti
ellenőrzést, hanem megértve fejlesztési céljainkat, a rendeletnek megfelelően jártak el!

Az Önkormányzat gazdálkodásának fenntarthatósága Állami Számvevőszéki vizsgálat
Az Állami Számvevőszék a múlt év végén ellenőrzést tartott az
Önkormányzatnál. Az ellenőrzés tárgya volt az önkormányzati
gazdálkodás fenntarthatósága, a törvényben előírt feladatok ellátása, az
önkormányzatnál esetleg észlelt negatív tendenciák okainak feltárása. Az
Állami Számvevőszék a kettő önkormányzat alkotta közös
önkormányzati hivatali székhellyel rendelkező, összesen 216 község
településtípusba tartozó önkormányzat gazdálkodásának a kockázatait
értékelte.
A megvizsgált főbb kérdéskörök voltak:
Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodásának fenntarthatósága biztosított volt-e?
Fennállt-e az önkormányzatok eladósodásának kockázata?
Az önkormányzatok vagyongazdálkodása során biztosított volt-e a vagyon értékének a megőrzése?
Az Állami Számvevőszék Péteri Község Önkormányzata kapcsán az alábbi megállapítást tette:
Az ellenőrzés értékelte a pénzügyi gazdálkodás, az eladósodás és a vagyongazdálkodás kockázatait. Az
ellenőrzés a 2017. évi beszámoló adatok értékelése alapján az önkormányzatnál pénzügyi egyensúlyt
veszélyeztető lényeges kockázatot nem tárt fel.
Ahogy az Állami Számvevőszéki jelentés is megállapította, Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
gondos gazda módjával bánik a település vagyonával és figyelmet fordít a pozitív gazdálkodási folyamatok
fenntartására.
Köszönjük a Polgármesteri Hivatal munkatársainak a mindenkori precíz és szakmailag kiváló munkáját!
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Forgalombiztonsági intézkedések a Péteri-Gyömrő közötti kanyarban
A Magyar Közút Pest Megyei Igazgatósága február
10-én érkezett levelében az alábbi tájékoztatást adta
az Önkormányzatnak: "Az érintett szakaszon a
forgalombiztonság növelése érdekében ún. grooving
vágást (burkolat rovátkolást) fogunk végezni,
melynek következtében a burkolat csúszásellenállása
javulni fog. Továbbá az ívben 40 km/h-s
"Sebességkorlátozást" vezetünk be, a "Négyzet alakú
iránytáblákat" pedig fluoreszkáló neon zöld (ún.
FNS) háttérrel látjuk el."
Köszönjük a Magyar Közút Pest Megyei
Igazgatóságának a forgalmi rend soron kívüli
felülvizsgálatának elvégzését és a balesetmentesség
érdekében való konstruktív együttműködését!

A 3111-es út 9+930 km szelvényben található
kanyarban Péteri és Gyömrő között az elmúlt
időszakban több személyi sérüléses és anyagi kárral
járó baleset történt. Péteri Község Önkormányzata
megkereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Megyei
Igazgatóságát annak érdekében, hogy kerüljön
felülvizsgálatra az érintett Péteri és Gyömrő közötti
kanyarban jelenleg alkalmazott forgalmi rend. Az
Önkormányzat kérése volt, hogy a közút kezelője
vizsgálja meg a majdnem derékszögű kanyar
útfelületét, a kihelyezett forgalomtechnikai táblákat,
gondoskodjon további figyelemfelhívó jelzésekről és
az útfelület csúszásmentessé történő kijavításáról
annak érdekében, hogy ezzel megelőzhetőek
legyenek a további személyi sérüléses és anyagi káros
balesetek.

Átadásra került az M4-es út Péterit érintő szakasza
2020. február 7-én átadásra került az M4-es
autóút Üllő és Albertirsa közötti 30 kilométeres
szakasza, így mostantól biztonságos úton
lehetséges az eljutás Budapestről Ceglédre. Az
Üllő-Albertisra közötti szakasz építése 2017
áprilisában indult. Ettől kezdve jelentősen
megnövekedett településünkön a teher- és
személygépjármű forgalom.
Több olyan
kezdeményezése volt az Önkormányzatnak,
amely arra irányult, hogy az új út átadásáig
valamelyest csökkenjen lakosaink forgalom által
okozott terhe és a mindennapi gyalogos és
kerékpáros közlekedés biztonságosabbá váljon:
- 2017 novemberében kértük a Magyar Közút Zrt-t, hogy Péteri területére vezessen be súlykorlátozást a 12
tonnát meghaladó tehergépjárművek számára. Az akkori úthálózat ezt nem tette lehetővé, hiszen a monori
székhelyű vállalkozások teherforgalmi ellátása a Péteriben bevezetett súlykorlátozás miatt hátrányba került volna.
A Magyar Közút Zrt. ígérte, hogy az M4-es út átadása után ismét megvizsgálja a Petőfi Sándor utca és a Bereki
utca tekintetében a súlykorlátozás bevezetésének lehetőségét (2020. február 5-én ismét kértük a súlykorlátozás
bevezetését).
- Az M4-es út üllői csomópontjának építésekor tovább növekedett a Péteriben átutazók száma, s sajnos megnőtt
a gyorshajtók jelenléte is. Ezt tapasztalva az Önkormányzat kérte a Rendőrségtől, hogy heti több alkalmas
sebességméréssel segítsen a biztonságos közlekedési morál fenntartásában. Mivel a kérésünk megalapozott volt,
rendszeressé vált a sebességmérés településünkön, ezzel csökkent a gyorshajtók száma. Köszönjük a Rendőrség
együttműködését!
- Az M4-es út építésének megkezdésekor tapasztaltuk, hogy az útépítés céljából közlekedő tehergépjárművek a
Bereki úton és a Petőfi Sándor utcában közlekedtek. A Képviselő-testület 2019. április 10-i ülésén határozatba
foglalta, hogy kéri a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t, hogy az organizációs tervben ideiglenes
megközelítő útként feltüntetett és a beruházás folyamán megrongált útszakaszokon (Bereki utca) végezzék el az új
aszfaltszőnyeggel való helyreállítást. A határozatnak megfelelően az Önkormányzat a fenti feltétellel járult hozzá az
M4-es út műszaki átadás-átvételéhez és forgalomba helyezéshez. Bízunk abban, hogy kérésünk elfogadásra kerül,
hiszen aki a Bereki utcán közlekedik, láthatja, hogy jelentősen megrongálódott az útfelület az elmúlt 3 évben.
Az elmúlt három év közúti közlekedés nehézségei minden lakosunkat érintették, köszönjük türelmüket és a cél
érdekében történő megértésüket!
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Új vezetők az általános iskolánk élén
A Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére kiírt intézményvezetői pályázat sikeresen
lezárásra került. Ennek értelmében 2020. január 25-től az intézmény vezetésére Takács Péter kapott
megbízatást. Helyettese Rőthiné Lauf Csilla 2020. január 27-től tölti be a tisztségét. Megbízatásuk 2024.
június 30-áig tart.
Takács Péter intézményvezető bemutatkozása:
Békés megyében születtem Szeghalmon, általános iskolai tanulmányaimat a Kossuth Lajos
Általános Iskolában kezdtem meg, amikor családommal Monorra költöztünk. Az egyetemi
évek után a tanítói pályám a Monorierdei Fekete István Általános Iskolában indult és a
monori Kossuth Lajos Általános Iskolában töltött 11 év után kezdtem el munkámat
testnevelőként a Pittner Dénes Általános Iskolában. A testnevelés és a sport mindig nagy
szerepet játszott az életemben, ezért a tanítói végzettségem műveltségi területeként is
testnevelést választottam. Ezenkívül 13 éve kosárladba szakedző vagyok és a Monori
Sportegyesület kosárlabda szakosztályának az elnöke 1 éve. Két gyermek édesapja vagyok.
Végzettségeim: 2000-2004: Kölcsei Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen
Általános tanító - Testnevelés és sport műveltségi terület, 2002-2004: SOTE TF-TI
Általános sportedző, Kosárlabda szakedző, 2010-2013: Eszterházy Károly Tanárképző
Főiskola Eger Testnevelő tanár MSC – Pedagógia tanár MSC.
Intézményvezetőként szeretném a péteri Pittner Dénes Általános Iskolát méltó helyére emelni a község egyetlen
oktatási intézményeként.
Rőthiné Lauf Csilla intézményvezető-helyettes bemutatkozása:
Az iskolában történelem és angol nyelv tantárgyakat tanítok, osztályfőnöke vagyok a
jelenlegi 7. osztálynak. Felsőfokú végzettségeim a következők: történelem szakos bölcsész
(BA), történelem és angol nyelv tanára (MA, egyetemi mesterképzés), teológus (pünkösdi
jellegű). C1 felsőfokú angol nyelvvizsgával rendelkezem.
A péteri iskolába 2017-ben érkeztem, ahol egyből megragadott az intézmény otthonos,
bensőséges légköre. Pedagógus pályámat ugyanis hasonló, szeretni való kis településen
kezdtem, ahonnan kitérőt tettem a középiskolák világa felé is. Pályám során több helyen
részt vettem a helyi diákönkormányzat szervezésében, szívesen készítettem, mint
Péteriben is, minőségi iskolai és községi műsort. Szívesen foglalkozom a kiemelkedő
képességű diákokkal, így csoportjaimat gyakran viszem versenyekre.
Péceli lakos vagyok, négy gyermek édesanyja, kevés szabadidőmben csakis csendes
tevékenységet igyekszem végezni, mint az olvasás, kertészkedés vagy úszás.
Érdekelnek az ókori nyelvek, kultúrák és filozófiai irányzatok, illetve szeretek utazni,
városokat felfedezni, múzeumokba és színházba járni.
A gyerekeket teljes értékű Embereknek tartom. Nevelőmunkám során nagy hangsúlyt helyezek a demokratikus
elvek tanítására, az igazság, becsület értékelésére. Tanítványaimmal való kapcsolatom rövid mottója is ilyesmi,
persze a betartandó szabályok, illendőség és a házirend figyelembe vétele mellett: „Élni, és élni hagyni…”
Vezetői munkájukhoz további sikereket, kitartást és jó egészséget kívánunk!
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A Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hírei
A decemberi Hírlevél cikkünk óta iskolánkban sikeresen lezártuk az első félévet, az osztályfőnökök megtartották a
szülői értekezleteket, értékelték az eddigi eredményeket.
Amit már nem tudtunk tavaly publikálni, de nagyon
büszkék vagyunk rá, az a színvonalasan megrendezésre
került karácsonyi műsorunk volt decemberben. A
látványos színházi előadást Nagy Kinga tanárnő és
Szurok Bettina rendezte, és a negyedik osztályos
nebulók adták elő. Tanítóik elmondása szerint a „Láss a
szíveddel” című dráma betanulása, ami több mint két
hónapig tartott, nagyon jó hatást gyakorolt az osztály
közösségi életére és erkölcsi felfogására. A tanáraink
által megírt színmű magas szintű toleranciára tanított. A
színművet az iskola tanulói és a község előtt is
bemutatták, mely nagy sikert aratott kicsik és nagyok
körében egyaránt.

Leé Mira, Csodaszarvas

Januárban a félévzárást követően került megrendezésre Művészeti Iskolánk félévi Gálája, melyen minden tanszak
képviseltette magát. A művelődési ház tánctermében Hadar Tímea festőművész tanárnő diákjainak fantasztikus
képzőművészeti kiállítása volt látható. Timi néninek köszönhetjük a Gála dekorációjának elkészítését is. A
színházteremben néptáncosaink és zenész növendékeink léptek fel. Felemelő volt látni, ahogy a kezdő zenészek is
ügyesen szerepeltek, a haladóknak pedig az eddig elért fejlődését csodálhattuk meg.
Köszönjük zene- és néptánc tanárainknak a felkészítést:
Sánta Ferenc – fúvós, Szilágyi Tamás – furulya, szolfézs, Danilás- Tóth Melinda – gitár, Perjési Istvánné Marika
néni – zongora, Pálné Mezei Márta – szolfézs, Husvéth Csaba – néptánc.
Végül februári farsangi mulatságunkat említjük meg, melyre a
gyerekek és egész tantestületünk is nagy erőbedobással készült.
Az osztályprodukciók remekül sikerültek, a felkészülés időszaka
is jó szórakozás volt az összeszedett munka mellett. A
rendezvényt zenés bulival zártuk. Szuper volt a hangulat!
Köszönjük a helyi szülői munkaközösség szíves támogatását!
Nagy erőkkel folytatjuk a második félévet, reméljük, hogy a
következő beszámolónkban is színvonalas teljesítményekről,
kiváló versenyeredményeinkről számolhatunk be Önöknek.
Az iskola Vezetősége
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Aprók Háza Óvoda hírei
Az óvoda építését végző kivitelező megtartva ígéretét, a téli szünet ideje
alatt ajándékkal lepte meg a péteri ovisokat. Már nyáron terveztük, de
most volt rá alkalom, hogy kihasználva a hosszú és széles folyosó
lehetőségeit, az óvónénik által tervezett játékos elemek kerüljenek a
padló felületére (a burkolat játékos minták alapján történő felmarása
után színes hegesztő zsinórokat melegítettek a motívumokba). Az így
kialakított "pálya" hosszú évekig tartós lesz és a rajta történő játék
sokáig fejleszti majd az ovis gyermekek kombinációs- és
mozgáskészségét.
Sok színes programmal igyekszünk színesíteni
barátságtalan időjárást gyermekeink számára:

a

téli

szürke,

Január 27-én a Szegedi Látványszínház előadását láthattuk, melyben az
egészséges életmódra nevelés is szerepet kapott.
Február 12-én tartottuk az óvodás gyermekek farsangi mulatságát. 9
órára érkezett hozzánk a Gézengúz együttes, akik vidám, zenés farsangi
műsorral segítettek ráhangolódni az óvodás farsangra.
A műsor után a gyermekek jelmezes bemutatkozása következett, majd választhattak a sokféle tevékenység közül. A
tornaszobában just dance táncot gyakorolhattak, kézműveskedhettek, ügyességi játékokat játszhattak. Délre
alaposan el is fáradtak.
Ezúton szeretném megköszönni a Péteri Ízőrzők Gasztronómiai Egyesület kedvességét, hogy az ovis farsangra
frissen sütött, nagyon finom fánkkal és lekvárral kedveskedtek az óvoda összes gyermekének és dolgozójának.
Február 13-án a Kastély kertben Kisze bábot égettünk, igyekeztünk elűzni a telet. Köszönjük Husvéth Csaba és
Bódis Barbara közreműködését, valamint az óvónénik felkészítését.
Az anyák napi fotózás március 10-én és 11-én lesz óvodánkban, melyre be lehet hozni a testvéreket is.
Március 20-án a Víz világnapja alkalmából a Gyömrői tóhoz visszük kirándulni gyermekeinket.
Március 27-én, az Állatokért egyesület tart kutyás bemutatót
ovisainknak, melyben játékosan, bemutatóval egybekötve beszélnek a
felelős állattartásról.
Húsvéti szünet előtt tartjuk a már hagyományosnak mondható Nyuszi
– túránkat.
Április 9-én nevelés nélküli munkanapot tartunk.
Április 21-én a Vidám vándorok műsora lesz óvodánkban.
A kisgyermekek óvodai beíratása várhatóan 2020. április 22-én,
szerdán 8 – 13 óráig és április 23-án, csütörtökön 8 órától 13 óráig
lesz az óvodában.
Kötelező beíratni minden kisgyermeket, aki 2020. augusztus 31-ig
betölti a 3. életévét. Természetesen azokat a kisgyermekeket is be
lehet íratni, akik ekkor még nem töltik be a 3. évüket, de a kötelező
óvodába járás rájuk még nem vonatkozik.
Április 30-án köszöntjük az Édesanyákat Anyák napja alkalmából.
Bakos Tünde óvodavezető
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Anyakönyvi hírek
2019. ÉVBEN SZÜLETETT PÉTERI GYERMEKEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Szemők Lilla
Karsai Ádám
Urbanovics Róza
Kallós Zétény
Konkoly Dávid Zsigmond
Konkoly Eszter Margaréta
Benkő Ádám
Gerencsér Mátyás
Hatvani Zoé Lilien
Góczi Hunor Péter

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

Rékasi Zente
Sándor Kinga
Sebők Dezdemona Ella
Hrutka Anna
Tóth-Székely Dániel
Kiss Luca
Kecskeméti Csenge Szilvia
Szegleti Mihály
Varga Gergely
Szögedi Ádám Ezra

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.

Németh Flóra
Legendi Noel
Kovács Máté
Kovács Marcell
Virág Zoé
Dollák Angelika Zoé
Kolompár Gergő Attila
Székely László
Téglási Liza

Örömmel és szeretettel köszöntjük Péteri legifjabb lakóit, nagyon boldog, egészségben gazdag és
hosszan tartó életet kívánunk nekik és családjaiknak egyaránt!
2019. ÉVBEN PÉTERIBEN MEGKÖTÖTT HÁZASSÁGOK
Szőke Zsanett 💖 Szarka Viktor
Pásztor Anita Melinda 💖 Szőllősi Tamás
Tóth Fanni Zsófia 💖 Bók Bence
Brunczlik Ágnes 💖 Szűk Bálint
Fejes Szilvia Erika 💖 Hangonyi Gábor Zsolt
Révész Erzsébet 💖 Versegi-Molnár Sándor Zsolt
Gyenes Erzsébet 💖 Munkhárt Géza
Bánfalvi Kitti 💖 Hornyák Roland

Maka Molli 💖 Pángyánszki Máté Mihály
Kalina Bernadett 💖 Palásti Gábor
Bokros Beáta 💖 Legendi Roland
Pusztai Bernadett 💖 Horváth Krisztián
Hermann Nikolett 💖 Szlabonyi Gábor
Osztrozics Katalin 💖 Sági Béla
Bódis Veronika 💖 Takács László István

Gratulálunk a házasságkötésekhez, hosszú, boldog közös életet kívánunk!

2019. ÉVBEN PÉTERIBEN ELHUNYTAK
1. Pleininger Péter Györgyné, született: Szabó Erzsébet
2. Dobos Sándor
3. Varró István
4. Kadácsi Árpád Leontin
5. Komonyi György
6. Kertész Ferenc
7. Tóth Lászlóné, született: Sándor Zsuzsanna
8. Ringeisz Józsefné, született: Burján Erzsébet Lidia
9. Noszka Józsefné, született: Chovanyec Erzsébet
10. Tarjányi László
11. Magyar Istvánné, született: Hrutka Erzsébet
12. Bara Anna Mária
13. Kovács Sándor
14. Balogh Mihályné, született: Láng Éva
15. Mihalkó Lajosné, született: Mravik Rózsa
16. Piricz János
17. Venekei Attila
18. Sági Béla

élt 70 évet
élt 80 évet
élt 67 évet
élt 87 évet
élt 43 évet
élt 72 évet
élt 86 évet
élt 96 évet
élt 86 évet
élt 52 évet
élt 89 évet
élt 82 évet
élt 58 évet
élt 54 évet
élt 80 évet
élt 76 évet
élt 67 évet
élt 57 évet

Tisztelettel búcsúzunk, őszinte részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!
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A Péteri Evangélikus Egyházközség Hírei
A böjti időszakba léptünk, és figyelmünket Nagypéntek és Húsvét felé fordítjuk. Milyen böjt tetszik Istennek?
Ézsaiás próféta szavai adnak útmutatást: „Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt
vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha falatodat megosztod
az éhezővel, és jól tartod a nincstelent, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a
déli napfény. Az ÚR vezet majd szüntelen…” Ézs58
Evangélikus Gyülekezet programjai:
Március 1.
KÖZÖS HANG zenés délután 15 órától, Horváthné D. Leóna
Március 4. Böjti est 18 órától, Imádság háza, Gábriel Zoltán és ifije mutatkozik be
Március 8. Világimanap 10 órától a gyülekezeti teremben
Március 18. Böjti est 18 órától, Horváth István, Aliansz
Március 22. Ravatal alapkőletétel 10 órától a temetőben
Március 28. Hittanverseny, gyerek és családi nap, Alberti
Március 29. Zenés Istentisztelet, teológus érkezik, Farkas József gitározik, szeretetvendégség
Április 5.
Virágvasárnap, a maglódi Magdala kórus zenés műsora, húsvéti ünnepváró
Április 6.
2=1 jegyes, házas és szülői kurzusról információs est, 18 óra a parókián
Április 8.
Langham igetanulmányozás 18 órától a gyülekezeti teremben
Április 10.
Nagypéntek Passió 18 órakor
Április 12.
Húsvét 10 órától a templomban, zenélnek a művészeti iskola diákjai
Április 26.
Zenés Istentisztelet, Cursillo lelki gyakorlat bemutatása
1121. Földváry-Boér cserkészcsapat kéthetente a könyvtárban 16 órától Angyal József (+36203892914)
vezetésével.
Március 13. Alaki gyakorlat a kastély kertben
Március 27. Tavaszi történelmi séta a helyi emlékhelyekhez
Április 6.
Kirándulás az isaszegi csata helyszínére
Április 24.
Föld napja, "Te szedd magad" szemét szedés
Találkozások Háza:
2020. februárjától új tulajdonosa van az ingatlannak. Reménység szerint Németh Tibor és Hrutka Zsolt
munkálkodása nyomán valóban emberek „találkozásának háza” lesz a régen üresen álló épület.
Sok bölcsességet kívánunk munkájukhoz!
Ravatalozó Péteriben! (Fiers Márton tervező)
A Magyar Falu Program pályázatának keretében az Evangélikus Egyház elnyerte a temetőben egy új ravatalozó
építésének támogatását. Régóta hiányzott ez a fontos hely, ahol elhunyt szeretteinket méltó módon tudjuk
búcsúztatni. A Főépítészi konzultáció alapján modern stílus mellett döntöttünk. Elegáns megjelenésre, jó
minőségű anyaghasználatra törekedtünk. Maga a ravatalozó tér kőburkolatot kap, ólomüveg díszítés, illetve
alabástrom felülvilágító fogja kiegészíteni a méltóságteljes térkompozíciót. Szeretettel hívjuk a község polgárait az
ünnepélyes alapkőletételre, mely március 22-én vasárnap lesz a 10 órás istentisztelet keretén belül. A művészeti
alkotások, a bekötő út, és annak a megvilágítása nem része a pályázatnak, erre adakozási lehetőség van.
Síremlék: Az egy évvel ezelőtt elhunyt Dr. Foltin Brunó lelkész síremlékének elkészítésén fáradozunk!
Házasság sikeresen, 2=1 jegyes, házas és szülői kurzus
Több éve házaspárok hetente találkoznak, és tanulják, hogy Isten terve alapján építsék kapcsolatukat. Az egyik pár
véleménye: „A 2=1 házas kurzus által sokat épült a kapcsolatunk, megerősített abban, hogy szövetségestársak
vagyunk. Megláttatta, hogy Istennek jó terve van velünk és gyermekeinkkel. Isten számára nincs reménytelen
helyzet.”. Hisszük, hogy Isten megáldja a házasságokat és a családokat, ha az Ő tanácsait követjük.
Jelentkezni lehet a kurzusra: Óvári Péter lelkész 06208242058 peterierosvar@gmail.com
Óvári Péter, evangélikus lelkész
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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 (2020- ban a Nemzeti Tehetség Programnak).
Az 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2019-es személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be
– a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet elektronikus úton, vagy papír alapon 2020. május
20-ig. Részletes tájékoztató:
https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/tajekoztatok/Hogyan_rendelkezhet_a20200106.html
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 Nyugdíjas Klub
18205303-1-13
Péteri Polgárőr Egyesület
19185260-1-13
Magyar Rendvédelmi Szakgyűjtemény és Kiállítás Egyesület 18217397-1-13
Köszönjük felajánlásukat!

Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hírei
A Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Farsangi mulatságot rendezett 2020. 02. 08-án. Ennek keretében a
"Népmesemondó verseny" díjátadására került sor.
A Péteri Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyertes diákjai:
alsó tagozat: első helyezett: Veres Bendegúz,
második helyezett: Németh Boglárka,
harmadik helyezett: Birtalan Tünde,
felső tagozat: első helyezett: Konrád Henrietta,
második helyezett: Molnár Patrik,
harmadik helyezett: Óvári Mihály.
Gratulálunk a nyerteseknek! Csak így tovább!
Felkészítő tanárok: Gulyás Gáborné Kati néni, Nagy Kinga, Ducsainé Kazup Zsuzsanna.
Köszönjük nekik az önfeláldozó munkájukat.
Zsűri tagok: Tóth Ágnes elnök, Csorba Károlyné tag, Hejüsz Józsefné tag.
Köszönjük nekik, hogy elvállalták e nemes feladatot. Nehéz volt a munkájuk, hisz nagyon sok ügyes diák közül
kellet kiválasztaniuk a nyerteseket.
Köszönjük a Farsangi mulatságon résztvevő fellépőknek, lakosainknak, akik megtisztelték a rendezvényünket és
elősegítették, hogy megrendezésre kerüljön ez a hagyományos programunk.
Nem utolsó sorban köszönjük a külsős segítőinknek, hogy lelkesedésükkel mindenben segítettek.
Kedves Gyerekek!
Kedves Szülők!
Az idén is megrendezésre kerül a Húsvétváró rendezvényünk 2020. 04. 08-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Péteri
Művelődési Házban.
Sok érdekes játékkal és interaktív műsorral várunk mindenkit!
Misányi Istvánné elnök
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Péteri Ízőrzők Gasztronómiai Egyesület hírei

Péteri Borbarát Kör hírei
Mint minden évben, most is mozgalmasan indult az év. A legfontosabb, ami ilyenkor a borászatban történik, hogy
a pincében év végén fejtett, kezelt borokat már meg lehet kóstolni és értékelni. Ennek megfelelően el is indult a
borverseny szezon. A szokásoknak megfelelően először Péteriben, majd Monoron, Bényén és Kókán mérettük
meg borainkat. A Péteri borversenyen idén is átadásra került a Falu bora díj, amit az a bor kaphat, amelyik
helyben (és borvidékünkön) termelt szőlőből, helyi borász által készült és a szakmai zsűri értékelése
alapján a legtöbb pontot kapta. Idén László Péter Cabernet sauvignon boráé lett ez az elismerés.
Általánosságban elmondható, hogy minden megmérettetésen szépen teljesítettünk, sok kupát, arany, ezüst és
bronzérmet szereztek tagjaink, sőt az országos rosé borversenyre eljutott boraink is érmet érdemeltek.
A Strázsahegyen megrendezett Jégvirágtól Borvirágig elnevezésű országos rendezvényen ragyogó időben, mint
Péteri Borbarátok pincéje, egyesületünk idén is közkedvelt állomása volt a közönségnek.
Február 22-i Közösségi „Borbarát disznóvágásunk” éppen akkor lesz, amikor az újság a nyomdában készül, ezért
csak reménykedhetünk, hogy sokan leszünk ezen a jó hangulatú közösségépítő programon is.
Már elkezdtük a májusi Óhegyi Bornap és Főzőfesztivál szervezését, aminek jó színvonalú megrendezéséhez
szívesen vennénk támogató felajánlásokat és olyan személyek jelentkezését is, akik részt vennének a rendezői
feladatokban. Természetesen várjuk idén is azokat, akik főzőcsapatként vagy látogatóként szeretnének eljönni az
Óhegy ünnepére.
Végül pedig felhívjuk a kertészkedni szeretők figyelmét, hogy itt az ideje a szőlő metszésének, fagymentes
napokon pedig a lemosó permetezésnek.
Facebook oldalunkon és honlapunkon tájékozódhat programjainkról és mindennapjainkról!
Péteri Borbarát Kör Egyesület
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Péteri Sportkör Hírei
2019/2020 tavaszi félév
Felkészülési mérkőzések eredményei
Ssz.
1
2
3
4
5
6

Mérkőzés
Péteri KSK - Tápióság KSK
Pátyi SE - Péteri KSK
Sóskút SKE - Péteri KSK
Monor U21 - Péteri KSK
Péteri KSK - Pilisi LK II.
Erdőkertesi SE - Péteri KSK

Eredmény
4-0
2-7
0–9
0–2
4-3
0-5

II. osztályú felnőtt bajnokság, Déli csoport
Játékoskeret
Tövisháti Tamás, Horváth Szabolcs, Szalay Márk, Puskás Pál, Zentai Mihály, Kiss István, Oláh Emil, Hrutka
Gábor, Hrutka Zsolt, Légrádi Dávid Márk, Hajdú Krisztián, Tóth Dávid Gábor, Vers Norbert, Odrán Dávid,
Geér Attila, Bognár Ádám, Kalina Martin, Móni Zsolt Márton
Érkezők
Kablawi Mohamed (Újhartyán VSE), Kurucz Tamás János (Nyáregyházi SK)
Távozó
Riba Zoltán Dániel (Csep-Gól FC SE),
Forduló
Időpont
17.
2020.02.29 14:00
18.
2020.03.07 14:30
19.
2020.03.14 15:00
20.
2020.03.21 15:00
21.
2020.03.28 15:30
22.
2020.04.04 16:00
23.
2020.04.11 16:00
24.
2020.04.18 16:00
25.
2020.04.25 16:30
26.
2020.05.03 16:30
27.
2020.05.09 16:30
28.
2020.05.16 13:00
29.
2020.05.23 17:00
30.
2020.05.30 17:00
- változás joga fenntartva -

Mérkőzés
Péteri KSK - Örkény SE
Tápiószecső FC - Péteri KSK
Péteri KSK - Ráckeve VAFC
Tárnok KSK - Péteri KSK
Péteri KSK - Halásztelek FC
Aranyszarvas SE - Péteri KSK
Péteri KSK - Pereg SE
Tápiószelei SE - Péteri KSK
Péteri KSK - Újhartyán VSE
Bugyi SE - Péteri KSK
Felsőpakonyi KSE - Péteri KSK
Péteri KSK - Alsónémedi SE
Taksony SE II. - Péteri KSK
Péteri KSK - Üllő SE

Helyszín
Péteri sportpálya
Tápiószecső FC Sporttelep
Péteri sportpálya
Tárnok KSK sportpályája
Péteri sportpálya
Tápiószentmártoni sportpálya
Péteri sportpálya
Tápiószelei SE Sporttelep
Péteri sportpálya
Bugyi SE Sporttelep
Felsőpakonyi KSE Sporttelep
Péteri sportpálya
Taksony SE Révész utcai műfüves pályája
Péteri sportpálya

Péteri Nyugdíjas Klub hírei
A Nyugdíjas klub Senior Örömtánc csoportja egy évvel ezelőtt alakult meg. Tagjai között nem csak klubtagok
vannak. 2019-ben 10 alkalommal szerepeltünk nem csak Péteriben, hanem a környékbeli településeken és
VelkaPakán is. Mivel az Örömtánc az időskori egészségmegőrzést segíti, ezért felajánljuk ezt a lehetőséget minden
péteri lakosnak. A csoporthoz bármikor lehet csatlakozni. A táncórákat minden kedden 14.30-16.00 között tartjuk
a Művelődési Házban, részvételi díj 500 Ft.
A Péteri Nyugdíjas Klub azzal a kéréssel fordul mindazokhoz, akik támogatni szeretnék az idős korú nyugdíjas
klubtagjainkat, hogy a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítsék klubunkat. Adószámunk:
18205303-1-13.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Hudák Zsolt Úrnak, péteri polgártársunknak a klubtagoknak
ajándékként készíttetett pólóingekért. Ezzel elősegítette, hogy a klub egységes megjelenéssel és a "Péteri Nyugdíjas
Klub" felirattal öregbítse tevékenységünk hírnevét.
Köszönjük az értékes ajándékot!

Nyugdíjas Klub elnöksége
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