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Koronavírus - most még nagyobb a közösség felelőssége
2019-ben másodjára szavaztak a jelenlegi képviselő-testületnek bizalmat. Terveinket megosztottuk Önökkel,
rövid és hosszú távú céljainkat mutattuk be. Fejlesztéseket, fejlődést ígértünk, s azt, hogy folyamatosan törekedni fogunk lakosaink környezetének megújítására.
Céljaink megvalósítását folytattuk a választás után,
azonban mára teljesen más kihívás előtt állunk. Olyan
utat kell bejárnunk, amelyet nem ismerünk, nem tudjuk
milyen hosszú és hová vezet, mik lesznek a következményei. Egy biztos: ahogy eddig is, ezen az úton is
együtt kell és együtt fogunk végigmenni lakosainkkal.
Azt már látjuk, hogy most mindenkinek nehéz, vannak,
akiknek nagyon, vannak, akiknek kevésbé. Így azoknak,
akiknek lehetősége lesz, felelősek lesznek azokért,
akikre ez az időszak a legnagyobb terhet rója majd. Ez
a felelősség törődésben, gondoskodásban és tevőleges
segítségben kell, hogy megnyilvánuljon. Mi munkatársainkkal és önkéntes segítőinkkel készen állunk arra,
hogy ezt megtegyük. Településünk vezetőiként kollégáinkkal közösen nem csak az elmúlt évek sikereiért, hanem az elkövetkező időszak nehézségeiért is felelünk. A
már elindult önkormányzati beruházásokon túl segítő
kezet kell nyújtanunk azoknak a péterieknek, akik önhibájukon kívül sodródnak most nehéz élethelyzetbe.
Ebben az évben nem voltak és várhatóan még a nyáron
sem lesznek települési rendezvényeink, most a közösségek helyett az egyénen van a hangsúly. Önökön. Nem
tudjuk mit tartogat még ez az év, de most a tervek helyett az azonnali cselekvésnek van itt az ideje. Sajnos a
civil szervezetek támogatásáról, programok megszervezéséről le kellett mondanunk, leginkább a már elnyert
pályázati kötelezettségeinknek teszünk eleget (korábbi
eredményes munkánknak köszönhetően sok fejlesztési
feladatunk van idénre). A rendkívüli helyzet rendkívüli
intézkedéseket igényel. Egy vidéki kisközség vagyunk,
messze nem olyan széles lehetőségekkel, mint a városok, a főváros, de a magunk szintjén mindent megteszünk azért, hogy szükség esetén segítő kezet tudjunk
nyújtani.
Jelenleg megközelítőleg 70 millió forint tartalékkal rendelkezünk, melyből a településközpont fejlesztését reméltük. Soknak tűnik ez a pénz, de nem az. Most ebből
látjuk el a rendkívüli segítségnyújtást, ebből biztosítjuk

a kötelező pályázati önerőket, a rászorultak és idősek
fokozott házi segítségnyújtását, munkatársaink és önkénteseink védőeszközeit is ebből vásároljuk és viseljük
a napról napra jelentkező újabb feladatok költségeit.
Hétköznap és hétvégente is azon dolgozunk, hogy megoldásokat keressünk a Péterit érintő legsürgetőbb problémák kezelésére.
Településünkön az elmúlt hat hétben több hatósági házi
karanténra kijelölt lakosunk volt, akik mind szabálykövetően betartották azt, hogy a megjelölt időszakban
nem hagyhatják el otthonukat. Köszönjük fegyelmezettségüket! Péteriben tudomásunk szerint nincs még
visszaigazolt koronavírusos megbetegedés, de tudjuk
azt, hogy Pest megye a második legfertőzöttebb terület,
ezért nincsenek illúzióink arról, hogy elkerülhető lenne
településünkön is a fertőzöttség. Ez ellen csak egyénileg
tehetünk úgy, hogy aki megteheti a legtöbb időt otthon
tölti, amikor eljár vásárolni, dolgozni, akkor lehetőség
szerint védőfelszerelésben teszi ezt meg. Ha valaki
magára vigyáz, akkor környezetét is védi a koronavírus fertőzéssel szemben! Tegyék ezt Önök is, vigyázzanak magukra!
Büszkék vagyunk településünkre, büszkék vagyunk Önökre, hiszen megértve a járványügyi
helyzet súlyosságát, fegyelmezetten és tudatosan
betartják lakosaink a központi intézkedések által
hozott korlátozásokat. Sajnos van tudomásunk népes születésnapi összejövetelről is, de szerencsére
lakosaink többsége megértette, hogy most leginkább a türelem és a kitartás, a szabálykövetés vezet
eredményre. Éppen ezért eddig nem tartottuk fontosnak azt, hogy a hétvégékre a központinál szigorúbb korlátozó intézkedéseket vezessünk be, bízunk benne, hogy nem is lesz erre szükségünk a
jövőben sem.
Kérjük lakosainkat, hogy továbbra is tartsák be a
korlátozásokat és Önök is tegyenek meg mindent
azért, hogy megelőzzük a koronavírus járvány terjedését! Köszönjük együttműködésüket! Vigyázzunk egymásra, vigyázzanak magukra!
Petőné Vizi Valéria
polgármester
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Köszönjük a munkátokat, hálásak vagyunk a felajánlásokért!
A Hírlevél márciusi számában tettünk közzé felhívást,
miszerint várjuk azon önkéntes segítők jelentkezését,
akik az idősek gondozásába, ellátásába be tudnak kapcsolódni. Eddig tízen ajánlották fel, hogy erősítik az
idősellátást végző csapatunkat, viszont öröm, hogy
ezeken túli feladattal tudtuk megbízni önkénteseinket.
A Vecsési Baptista Bárka Gyülekezet és a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület az elmúlt hetekben már
több alkalommal ajánlott fel Péteri rászorulói és nagycsaládosai számára gyors lejáratú és tartós élelmiszereket. Az Élelmiszerbankkal történő eredményes
együttműködés egyik záloga, hogy még a gyorsan
romló zöldségek és gyümölcsök felajánlásra is azonnal reagálunk, így a mostani különlegesen nehéz helyzetben is tudunk élelmiszert juttatni lakosainknak. Mindezt csak azért tudjuk megtenni, mert munkatársaink, a szállítást végző helyi vállalkozó és önkénteseink valóban azonnal rendelkezésre állnak és akár munkaidőn túl, illetve
egyéb munkák mellett rögvest eljuttatják személyesen a támogatásokat (értelemszerűen, most nem kell az élelmiszerért a művelődési házba lejönni, ezt mindenkinek házhoz szállítjuk) a rászorulóknak. Köszönjük Losonci Gyula helyi
kertészeti vállalkozó, Berzi Tünde, Danyi Alexandra, Farkas László, Molnár Tamás, Molnárné Horák Bernadett,
Nász Mónika, Óvári Péter, Óváriné Urbán Anikó, Piriczné Váczi Virág, Takács István és Téglási Lajos önzetlen
munkáját, mellyel segítséget nyújtanak a védekezésben résztvevő munkatársainknak abban, hogy ilyen eredményesen
tudjuk eljuttatni rászorulóink részére az élelmiszereket!
Az élelmiszertámogatások mellett az elmúlt héten érkezett egy nagylelkű felajánlás az önkormányzat részére a péteri
székhelyű Amplicon Kft-től. Az idősellátáshoz és egyéb védekezési feladatainkhoz érintésmentes hőmérőket, FFP2es maszkokat és Covid gyorsteszteket kaptunk. Hálásak vagyunk érte, ezzel a felajánlással még hatékonyabbá tudjuk
tenni a járvány terjedésének megelőzésével kapcsolatos feladatainkat.
Batjargal Nominzul helyi lakos és dunaharaszti barátaink kérés nélküli felajánlásaképpen több mint száz darab saját
készítésű textil szájmaszkkal is rendelkezünk, melyet idős lakosainknak ajánlottunk fel elsősorban.
Köszönjük a hozzánk eljuttatott jó és a legtöbb esetben motiváló szavakat! Felelősségteljes, nehéz időszakon megyünk most keresztül, s túlnyomó többségében a legjobbkor érkezik a bíztatás!
A Képviselő-testület és lakosaink nevében is köszönöm a tárgyi felajánlásokat! Köszönöm az önkénteseinknek, hogy
velük együtt még eredményesebbek tudunk lenni és közösen még többet tudunk segíteni az arra rászoruló lakosainknak!
Petőné Vizi Valéria
polgármester

A tervezett ütemben halad a bölcsőde kivitelezése
Bár a tervezettnél csak később tudtuk elkezdeni a
bölcsőde kivitelezését, mégis mostanra visszatértünk az eredeti ütemtervre. Az épületen belüli bontások megtörténtek, az új válaszfalak az új helyiségek kialakítása érdekében felépültek. Az elektromos áram rendszere teljesen kiváltásra került új vezetékekkel, a részleges tetőfelújítás mellett most az
új gépészeti rendszer kiépítése történik.
Amennyiben a járványügyi helyzet nem hoz új
meglepetéseket és a kivitelezést nem kell leállítani,
akkor várhatóan szeptember 1-jétől fogadja a legkisebbeket Péteri első bölcsődéje. A nyitás pontos
időpontjáról és a jelentkezések menetéről akkor tudunk majd tájékoztatást nyújtani, amikor már biztosak leszünk az időpontokat illetően.

90. életévében elhunyt Fürt Ferencné, Péteri díszpolgára
Fürt Ferencné, Zsuzsi néni 2020. március 20-án elhunyt. 1957. októberétől
1985. júniusáig, huszonnyolc éven át magyar-ének szakos tanárként dolgozott a Péteri Általános Iskolában. Pedagógusi munkája mellett vidám kultúraesteket rendezett, a fiatalok kulturális életének szervezésébe aktívan bekapcsolódott.
Nyugdíjba vonulását követően férjével együtt szervezte meg és indította el a
ma is működő Nyugdíjas Klubbot. Szakmai irányításával a klubon belül népdalkórus, néptánc-színjátszó csoport szerveződött.
1990-től 1998-ig, két választási cikluson keresztül helyi önkormányzati képviselőként dolgozott településünkért, korelnök volt.
A Nyelvében Él a Nemzet Alapítvány alapító tagja volt és a Péteri Evangélikus Egyházközségben presbiterként tevékenykedett.
A Képviselő-testület 51/A/2000. (VI.28.) számú határozata alapján a 2000. november 1-jén megtartott ünnepségen
a Magyar Köztársaság Kormánya által adományozott millenniumi emlékzászló átadásakor a zászlóanya szerepét
töltötte be.
Munkásságának elismeréseként Péteri Község Önkormányzata a helyi kitüntetések adományozásáról szóló 6/1993.
(III.03.) számú rendelete alapján Fürt Ferencnét 2006-ban Péteri Község Díszpolgára erkölcsi kitüntetésben részesítette.
Zsuzsi nénivel március elején beszélgettem otthonában. Örömmel mesélt lánykoráról, ifjú pedagógus koráról, Péteriről, a péteriekről. Gyermekkorától vágyta a tudást, nehéz körülmények között már korán tanulhatott. Boldog volt,
hogy taníthatott és gyerekek, fiatalok körében dolgozhatott. Szerette a virágokat, kertjének még tavaly is gondját
viselte. Büszke volt családjára, két lányára és unokáira, akik sok örömet okoztak neki életében.
Köszönjük Fürt Ferencné, Zsuzsi néninek, hogy egész életében településünk közösségéért, Péteri gyermekeiért és
fiataljaiért dolgozott! Emlékét és munkásságát szívünkben és községünk történelmében megőrizzük, fájdalommal és
tisztelettel búcsúzunk tőle, családjának erőt és vigasztalódást kívánunk!
Petőné Vizi Valéria
polgármester

Folyamatban vannak a 2020. évi beruházásaink
Bár most a veszélyhelyzeti feladatok ellátása rendkívüli erőfeszítést és figyelmet kíván az önkormányzati munkatársak részéről, mégis fontosnak tartjuk, hogy az idénre kitűzött és a költségvetés átcsoportosítása után még megvalósítandó céljainkat ne adjuk fel, hanem minél többet elkészítsünk belőle.
Ahogy írtuk a Hírlevél 2. oldalán, a bölcsőde kivitelezése folyamatban van. A kivitelezést a közbeszerzésen legkedvezőbb árat nyújtó péteri székhelyű Imhotep-Invest Kft. végzi.
A Művelődési Ház nagyobbik szárnyának tetőhéjazat cseréje és az épület klimatizálása is hamarosan megkezdődik a
Magyar Falu program támogatásának köszönhetően. A kivitelezést a péteri székhelyű Imhotep-Invest Kft. és az
Aktív Klímatech Kft. végzi majd.
Az orvosi rendelő és védőnői szolgálat klimatizálása megvalósult, reméljük, hogy a nyári hónapok beköszöntével
már megfelelő hőmérsékletű épületben történhet a gyógyítás. A beruházást a Magyar Falu Program támogatásából
valósítottuk meg, a kivitelezést az Aktív Klímatech Kft. végezte.
Bár augusztusra terveztük, de az óvoda leállásával már most megtudtuk valósítani a Magyar Falu programban megnyert óvodaudvar fejlesztés projektünket. A játszóeszközök telepítését a legkedvezőbb ajánlatot adó Faberland Kft.
végezte. Köszönjük Paput Tibornak és Holló Márknak, hogy gépmunkával és föld szállításával segítséget nyújtottak
a játszóeszközök felületének előkészítésében. Mire a gyerekek (reméljük hamarosan) ismét oviba jönnek, már az új
játszóeszközökön is játszhatnak.
A péteri székhelyű Ép-Gép 2002 Kft. kivitelezésében elkészült a Dózsa György utcában az út menti nemespadka
feltöltése a többi utcához hasonlóan 50 cm szélességben zúzottkőből. A padka építésén túl az Ép-Gép 2002 Kft.
segítséget nyújtott az óvoda udvarán épülő sportpálya terep előkészítésében. Köszönjük a felajánlásukat!
Köszönjük munkatársainknak, hogy a jelenlegi helyzettől függetlenül továbbra is odaadóan mindent megtesznek
településünk mindenkori folyamatos fejlődéséért!

Péterit is jelentősen érinti a gépjárműadó bevétel járványügyi célra történő továbbutalása
Péteri község saját bevételeit a helyi vállalkozások által befizetett iparűzési adó és a gépjárműadó 40%-a alkotják. A
lakosságot terhelő egyéb helyi adót nem vetett ki az önkormányzat, a magánszemélyek jelenleg Péteriben nem fizetnek helyi adót (egyéb településeken kommunális adót, telekadót stb. fizetnek a lakosok). A központi költségvetésből
normatíva címen a kötelező feladatellátásra megcímzett és megkapott összeg sajnos nem finanszírozza teljes öszszegben a település működtetési költségeit, így a költségvetés megalkotásakor minden évben a község saját bevételeiből is kell pl. a közterületek fenntartására, óvoda működtetésére, kulturális programok szervezésére átcsoportosítani. Az ezután fennmaradó összeget tudjuk fejlesztésekre fordítani. Ennek megfelelően alkotta meg a Képviselőtestület 2020. március 5-én a település 2020. évi költségvetését.
A Kormány április 4-i döntésének megfelelően a lakosságtól és vállalkozásoktól befizetett gépjárműadó - eddig az
önkormányzatoknál maradó - 40%-át is 2020-ban tovább kell utalnunk a Járvány Elleni Védekezési Alapba. A március 15-i határidővel befizetett súlyadókat ennek megfelelően teljes egészében továbbutaltuk az állam számára, s az
ezt követően ebben az évben beérkező összegeket is kötelező lesz továbbutalnunk.
A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében 8.8 millió forint gépjárműadó bevétellel számolt, melyről most le
kell mondanunk a védekezéshez való hozzájárulás okán. Emellett jelentős költsége van a helyi járványügyi védekezésnek is (fertőtlenítőket, egyszer használatos gumikesztyűket, maszkokat vásároltunk eddig). Sajnos a felsoroltak
jelentős terhet rónak a településre, ami miatt a márciusban elfogadott költségvetésünket felül kellett vizsgálnunk. A
testület informális döntésének megfelelően az alábbi megszorításokat fogadtuk el:
- Civil szervezetek által benyújtott pályázatok közül kizárólag a Péteri Polgárőr Egyesület került támogatásra
tekintettel arra, hogy a nappali közös polgárőr-járőr és az éjszakai szolgálatellátások a bűnmegelőzés mellett
szükségesek a járványügyi védekezéshez is. A többi szervezet által benyújtott kérelem sajnos elutasításra
került.
- A 2020. évi járdaprogram a tervezettől ellentétben nem kerül meghirdetésre.
- A járványügyi kormányrendelet miatt több települési szintű rendezvényt nem tudunk megtartani, melynek
értelemszerűen a kiadásait sem kell kifizetnünk, azonban az ott keletkezett bevételekkel sem számolhatunk.
- Erre az évre terveztük a Művelődési Ház kifestését, az elmúlt években kialakult apróbb hibák kijavítását.
- A Pittner Dénes Általános Iskola részére céltaralékba helyeztünk 2 millió forintot azért, hogy a felsősök az
iskola által szervezett egy hetes erdei táborba vehessenek részt. Ennek Péteriben korábban hagyománya volt,
s életre szóló élményt adott a gyermekeknek az egy hét természet közeli helyen történő tanulás. Sajnos Igazgató úr tájékoztatása alapján bármennyire is örültek és szerették volna az eredei tábort idén megrendezni,
erre ebben az évben nem kerülhet sor.
- Kisebb belterületi fejlesztéseket is terveztünk (pl. művelődési ház előtti kandelláber sor ismételt üzembe
helyezése), amelyről ebben az évben le kell mondanunk.
A felsorolt tételek eltörlésével 7,4 millió forintot takarékoskodunk meg, mellyel enyhíteni tudjuk a gépjárműadó
hiányát és a védekezésre fordított kiadások terhét. Amennyiben további szigorító intézkedések kerülnek központilag
kiadásra, akkor is a fentieken túli további átcsoportosításokkal változatlanul számíthatnak lakosaink az önkormányzat segítségére.

Fontos számunkra időseink egészsége és biztonsága is
A Képviselő-testület döntésének
megfelelően Péteri Község Önkormányzata sebészeti szájmaszkokat
vásárolt 383 fő 65 év feletti, Péteriben állandó lakhellyel rendelkező lakosunk számára. Április 8-án minden
idősnek 2 darabot vittek házhoz az
önkormányzat munkatársai. Fontosnak tartjuk, hogy amennyiben idős
lakosainkhoz postás vagy egyéb személy érkezik, vagy mindenképpen el
kell hagyniuk otthonukat, akkor vegyék fel a maszkot annak érdekében,
hogy minél kisebb legyen a megfer-

tőződés esélye! A maszkokat a megfelelő egészségügyi óvintézkedések
betartása mellett csomagoltuk be a
borítékokba.
Továbbra is kérjük a 65 év feletti lakosainkat, hogy saját egészségük
megóvása érdekében ne hagyják el
otthonaikat! Kérjük, hogy amennyiben megtehetik, akkor kérjenek segítséget családtagjaiktól, ne menjenek el
bevásárolni (még a délelőtti órákban
sem)! Abban az esetben, ha valamely
65 év feletti lakosunknak nincs olyan
rokona, közeli családtagja, hozzátar-

tozója, aki segíteni tud a bevásárlásban, gyógyszerbeszerzésben, kérjük,
akkor se menjen el otthonról, az Önkormányzat változatlanul szívesen
segít a beszerzésekben. Továbbra is
vállaljuk alapvető élelmiszerek, tisztálkodó szerek és gyógyszerek megvásárlását, kiszállítását. Kérjük, hogy
amennyiben bármilyen segítségre
van idős lakosainknak szüksége ahhoz, hogy a veszélyhelyzet fennmaradásáig otthonlétük és mindennapjaik
biztosítva legyenek, keressék a
0620/290-8209-es telefonszámon az
önkormányzat munkatársait.

Vadkamerákkal az illegális hulladéklerakás ellen
Április elején áthelyezésre kerültek Péteri külterületén a tavaly vásárolt vadkamerák, melyek kihelyezésének elsődleges célja volt az illegális hulladéklerakók felderítése. Bosszantó és megdöbbentő tény, hogy 3 hét alatt hatszor értünk
tetten illegális hulladéklerakókat! Ami talán még meglepőbb és nagyon szomorú, hogy ebből 4 alkalommal helyi
lakos volt az, aki úgy gondolta, hogy szemetét nyugodtan leteheti a külterületen!
A Képviselő-testület a március 5-én elfogadott 2020. évi költségvetésében további vadkamerák beszerzéséről és az
üveggyűjtő sziget (csak üveg elhelyezése lehetséges!!!) mellett közterületi kamera kihelyezéséről döntött. A vadkamerákat megvásároltuk, az üveggyűjtő melletti kamera már májusban üzemelni fog.
Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy tilos és illegális az építési törmelék, a szemét, fanyesedék és zöldhulladék közterületen (bel- és külterületen) való elhelyezése! Kérünk minden lakosunkat, fogadják el azt, hogy azért mert külterületen járnak, nem azt jelenti, hogy szemetet lehet elhelyezni! Mindenki gondoljon bele abba, hogy mit szólna ahhoz,
ha az önkormányzat vagy bármelyik termőföld tulajdonosa beállna utánfutóval vagy kisteherautóval a kertjébe és
gondolkozás nélkül leborítanánk a sittes földet, a levágott gallyakat, az elégetett salakanyagot, pelenkákat és még
sorolhatnánk miket. Nyílván fel lenne háborodva, s jogos is lenne a mérge. Ugyanígy vajon miért gondolják azt
egyesek, hogy ha kimennek a település határán túlra, akkor teljes lelki nyugalommal elszórhatják azt, amire a kertben
vagy a házban már nincs szükség? Minden szemetet el lehet vinni hulladéklerakóba, a kommunális, a csomagolási és
a zöldhulladékot meg elszállítja a szolgáltató. Tudjuk, hogy a hulladéklerakók most nem üzemelnek, de miért nem
tudják a sittes földet tárolni pár hétig a kert végében és utána legálisan elvinni a megfelelő lerakóba? Tényleg nyugodt
az ilyen emberek lelkiismerete miután letették az erdőbe vagy az út mentén a szemetüket? Sőt valaki(k) (hamarosan
úgyis megtudjuk, hogy ki az) az önkormányzat földútját előzetes egyeztetés nélkül töltögeti(k) cserépdarabokkal,
kövekkel. Vajon az illető belegondol abba, hogy ez is illegális hulladéklerakásnak számít? S abba, hogy a törmelék
tönkreteheti más gépjárművét, kerekeit? Nem értjük ezt a hozzáállást és nem is fogadjuk el!
Tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy továbbra is minden egyes alkalommal megtesszük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az illegális hulladéklerakás büntetve legyen! Ahogy előző alkalmakkal, ezután is körzeti megbízott úr megteszi majd a rendőrségi feljelentést!
A 2012. évi II. törvény (Szabálysértési törtvény) 196. § (2) bekezdése értelmében, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, köztisztasági szabálysértést követ el. E szabálysértés jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság által kiszabott 150.000 Ft-ig terjedő
szabálysértési bírság.
Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely esetben a cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, bűntett miatt három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt veszélyes hulladékra követik el.
Kérjük lakosainkat, hogy védjék meg Önök is saját lakóhelyük környezetét és legális módon gondoskodjanak zöldhulladékuk, építési törmelékük, kitermelt földjük, csomagolási és kommunális szemetük ártalmatlanításáról, elszállításáról!
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Többfunkciós sportpálya épül az óvoda udvarán
Rendkívüli öröm településünk kisgyermekei számára, hogy az Irány a pálya program keretén belül a Péteri Aprók
Háza Óvoda udvarán egy 8 x16 méteres rekortán gumiburkolatú, többfunkciós sportpálya épülhet meg. A támogatás
100%-os, Péterinek csupán a tereprendezést kell biztosítania!
A Magyar Falu Program keretében megvalósuló beruházás alapvető célja, hogy a tervezett sportpálya a nagymozgásos, labdás játékok oktatását és megismertetését, az ügyesség illetve a készségek fejlesztését az ovis korosztály számára lehetővé tegye.
A sportpálya telepítéséhez szükséges minimális telekterület 13 x 22 méter, mely óvodánk hatalmas udvarán rendelkezésre áll. A beruházást megvalósító Beruházási Ügynökség műszaki ellenőre már járt a helyszínen és Polgármester
asszonnyal kijelölték a tervezett sportpálya helyét.
Jelen beruházással és az újonnan elkészült két játszóeszközzel szinte megtelik a 3000 nm-es udvarunk játékokkal.
Már nagyon várjuk az ovisokat vissza a birodalmukba, bízunk benne, hogy a sportpálya is hamarosan elkészülhet
számukra.

Szelektív hulladékgyűjtés tájékoztató
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. a szelektív hulladékok gyűjtésére szolgáló cserezsákok kiosztása tekintetében az alábbi tájékoztatást
adta:
A veszélyhelyzet ideje alatt azokhoz az ingatlanokhoz,
ahol sárga zsákos csomagolási hulladék kerül kihelyezésre, Péterit érintően április 17-én péntektől 1 db cserezsákot biztosít a szolgáltató. Amennyiben több szelektív hulladék keletkezik, úgy az ingatlanhasználók a
csomagolási hulladékot bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényezettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga
színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos

edényzetben is kihelyezhetik a megadott gyűjtési napon.
A zöldhulladék elszállítása egyelőre változatlan feltételekkel történik. Többletzsákot a Polgármesteri Hivatalban most nem tudnak vásárolni, de kötegelve vagy lebomló feliratú zsákban továbbra is elszállítja a zöldhulladékot a szolgáltató.
Lebomló és átlátszó zsákot a buszfordulónál található
boltban is tudnak vásárolni.
Május 1-jén a kommunális és a csomagolási hulladék
elszállításának időpontja nem változik.

Május 20-ig rendelkezhet személyi jövedelemadója 1%+1%-ról
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 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!

Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hírei
Legutóbbi nagy eseményünk a farsangi mulatság volt február közepén. Mi sem gondoltuk volna, hogy mennyire
megváltoznak körülményeink a következő Hírlevél kiadásáig.
Március elején már éreztük, hogy a diákok programjaiban nagy változások lesznek. Először a Lázár Ervin Program
szűnt meg, így a hetedik, negyedik és a hatodik osztály nem tudott filharmóniai előadásra illetve a Fővárosi Nagycirkusz műsorára eljutni. Ezt nagyon sajnáltuk.
Munkánkat nehezítette földrajz-történelem-informatika tanárunk, Beke Ferenc távozása intézményünkből, akinek
óráit és osztályfőnöki munkáját azonnal pótolni kellett. Szinte egy hét alatt összeállt a felmentő csapat. A hatodikos
osztályfőnökséget átmenetileg Takács Péter intézményvezető látja el. Földrajz és természetismeret tantárgyból
Bánszki Éva tanárnő segítette ki az iskolát. A március 15-i ünnepi műsor megalkotását Nagy Kinga magyartanár
vállalta el a hatodik osztállyal, mely műsor fantasztikusra sikeredett 
Március 13-a péntek volt az utolsó napunk az iskolában, amikor ünneplő ruhában, kokárdával ünnepeltünk az osztályokban, büszkék voltunk a műsorunkra, s elégedetten távoztunk haza hétvégére… Azóta se tértünk vissza.
Sokat dolgoztunk azon, hogy a távoktatás mielőbb megvalósuljon és abba minden egyes diákunkat be tudjuk vonni.
Büszkék vagyunk arra, hogy ez sikerült. Péteri község polgármester asszonyával és a helyi civil szervezetekkel együttműködve intézményünk informatikai berendezésekkel segítette a rászoruló gyermekeket a sikeres tanulás érdekében.
Az online oktatás módjáról weboldalunk Híreiben tájékozódhatnak bővebben.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket és az Érdeklődőket, hogy a veszélyhelyzet miatt iskolánkban az összes 2019/2020ra tervezett közösségi program feltehetően elmarad, ha a kormányrendelet a jövőben másként nem rendelkezik. Ez
érinti a következő programokat: tavaszi papírgyűjtés, kompetencia mérések, versenyek, osztálykirándulások, SzülőkNevelők bálja, Gyermeknap, Ballagás és Tanévzáró ünnepély. Amennyiben valamely program később pótolható, és
arra igény mutatkozik, a pótlás módja átgondolásra kerül. Informatikai problémákkal Fegyvernök-Kovács Bernadettet keressék: 30/792-8567. Takács Péter intézményvezető elérhetősége: 30/792-8536. Rőthiné Lauf Csilla intézményvezető-helyettes elérhetősége: 30/792-8546.
Újabb hírünk, hogy 04.28-án megindul a körzetes általános iskolai beiratkozás, melynek módjáról szintén az iskola
weboldalán tájékozódhatnak. Nagy Kinga tanító lesz az új elsős osztályfőnök, bemutatkozását ugyanitt találják. Nagyon várja már a tanító néni, hogy megismerkedjen új osztálya tanulóival, mert sajnos az idén elmaradtak az óvodai
látogatásaink. Kinga néni üzeni a nagycsoportosoknak, hogy meglepetéssel várja őket ősszel az iskolában!
Addig is jó egészséget és otthonmaradós, békességes tavaszi napokat kíván: az iskola vezetősége.
Rőthiné Lauf Csilla
intézményvezető-helyettes

Péteri Aprók Háza Óvoda hírei
Rendkívüli időket élünk. Olyat, amiben sem országos, sem helyi, sem egyéni szinten nincs tapasztalatunk. Intézményi
szinten is teljesen új feladatok hárulnak ránk a koronavírus járvány idején. Egyrészről védeni óvodás gyermekeink,
valamint dolgozóink egészségét, életét, másrészről valamilyen szinten irányítani, koordinálni a kialakult helyzetet. Az
első héten 3 napig láttunk el ügyeletet, utána nem volt szülői igény az ügyeletre, de kolléganőimmel igyekszünk azóta
is a folyamatos kapcsolattartásra a szülőkkel. Mi, az óvoda dolgozói két héten át fertőtlenítettük az épület minden
négyzetcentiméterét, hogy a járvány végeztével egy teljesen tiszta épületben fogadhassuk gyermekeinket. Közben
elkészült az udvaron az új kombivár, és a hálós mászóka, amiket majd birtokba vehetnek a gyermekek.
A leendő óvodás gyermekek beíratása az eddigiektől eltérő módon nem személyesen történik, hanem Péteri honlapján található jelentkezési lap kitöltésével, és elküldésével az ovoda@peteri.hu e- mail címre. Azok a kedves Szülők,
akik még nem íratták be gyermeküket az Óvodába, kérjük, hogy minél előbb tegyék meg. Azokat a gyermekeket is
be lehet íratni, akik 2021. februárig töltik be a 3. életévüket.
Sajnos az anyák napi ünnepségeket, a gyermeknapot, és a nagycsoportosok ballagását sem lehet megtartani, pedig
nagyon készültünk ezekre a szép alkalmakra. Nagycsoportosaink búcsúzását reményeink szerint az iskolába lépés
előtt meg tudjuk tartani.
Most nagy összefogásra, szolidaritásra, higgadt, felelősségteljes gondolkodásra van szükség, hogy egészségesen viszszatérhessünk a megszokott életünkbe.
Kívánom, hogy minden Szülő élje meg ezt az időszakot a gyermekével eltöltött ajándéknak.
Vigyázzon mindenki magára! Vigyázzunk egymásra!
Bakos Tünde
óvodavezető

Péteri Evangélikus Egyházközség hírei
Sokan próbálják megfejteni a mostani történések okát, miértjét, és bíznak abban, hogy erős az ember és megoldja
majd ezt is. Én azt látom, semmi sem lesz olyan, mint a vírus előtt. Másként kell gondolkodnunk és élnünk.
Tanuljatok a fügefa példájából: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. (Máté ev. 24,32) Jézus
akkor mondja ezt, amikor az Ő visszajöveteléről beszél. Ez az időpont pedig közeledik. Nem kell ettől félni, de
készülni igen. Olyan ez, mint Nóé idejében. Özönvíz lesz? Akkor hajót kell építeni a meneküléshez. Jézus azt
mondta, eljön az övéiért? Akkor érdemes az Ő nyájába tartozni. Jézus a Jó Pásztor pedig nem hagyja elveszni az
övét. Ha áldozatot hozott a benne bízókért, hogyne mentené meg őket az utolsó időkben is.
Azzal nem tudlak biztatni benneteket, hogy könnyebb lesz. De ezt a kényszerű otthonlétet, csendet ki lehet használni
arra, hogy rendezzük a kapcsolatainkat egymással és Istennel.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Vecsési Baptista Bárka Gyülekezet az Önkormányzat részére élelmiszeradományt nyújtott, melyet többen összefogva hordtunk szét a faluban. Láttam egyedül lévő embereket. Kérlek benneteket, senkit ne hagyjatok magára! Pályázati lehetőség nyílt élelmiszer adományra és egy zöldséges felajánlott
krumplit. Aki ismer olyan lakost, aki szívesen fogadja, jelezze telefonon vagy emailen.
"Mi ad erőt a mindennapokban?” címmel, Horváthné Dunaveczki Leona szerkesztésével szeretnénk egy hang vagy
videó anyagot összeállítani. A saját gondolatokat, verseket, írást, képet, hangot, videót a peterierosvar@gmail.com
címre kérjük. Reméljük minél többeknek ad reménységet és bátorítást!
Hittan tájékoztató
Az evangélikus hittan egy lehetőség arra, hogy a gyermekek idejében megismerjék azt, aki egész életükben a Gondviselőjük, Menedékük, Megváltójuk lesz. Mikor olyan helyzet van, mint most is, akkor lesz kihez fordulniuk. A bibliai
történeteken keresztül, Istenben való bizalmat és az ő szeretetét ismerhetik meg. A gyermekek is megtapasztalhatják
a megmentő kegyelmet, további életükben pedig bátrabban nézhetnek a nehézségek elé. Szeretettel várunk minden
nyitott gyermeket.
Emlékezés
„Hogy mindennek el kell múlni, S egyszer a mély sírba hullni, Fájdalmas végzet ez.”
Az idézet Csaba Gyula: Vége elmúlt életemnek című verséből való. Idén május 1-jén 75 éve, hogy gyilkosság áldozata
lett. Az 1992-ben állított emlékkövön a megbocsátás szavai olvashatóak. A Magyarországi Evangélikus Egyház a
Híd magazinban Mirák Katalin történész írásában emlékezik Csaba Gyuláról. Kérésre az újságot vagy a cikket eljuttatom. 2020. május 1-jén 9 órakor a temetőben az emlékezés virágait helyezzük emlékkövére.
Péteri Ravatalozó
Régóta hiányzott az a hely, ahol elhunyt szeretteinket méltó módon tudjuk
búcsúztatni. A Magyar Falu Program pályázatának keretében épül a ravatalozó Fiers Márton tervező, műszaki ellenőr és Patonai Zsolt kivitelező
vezetésével. A tervek szerint szeptemberre elkészül a modern stílusú épület.
Temetői hírek
Az 1995-ben vagy azt megelőzően váltott sírhelyek rendelkezési ideje lejárt. Kérjük az érintetteket az üzemeltetőt
keressék (+36302553938) a hosszabbításokkal kapcsolatban. A temetőben lévő sírok elektronikus nyilvántartásba
vétele megtörtént, a felmerülő eltéréseket egyeztetni fogjuk az érintettetekkel. A lejárt sírokra, illetve az egyeztetésre
szoruló sírokra jelölést fogunk kihelyezni.
Istentisztelet
Alkalmainkat skype rendszeren tartjuk. Istentisztelet vasárnap 10 órától, bibliaóra szerdánként 18 órától. Aki bekapcsolódna, elküldöm a skype csoport belépési kódját vagy küldje el email címét. peterierosvar@gmail.com Az igei
üzenet meghallgatható a Péteri Erős Vár youtube csatornán.
Aki beszélgetni szeretne, bátran hívjon: 20/8242058
Az Evangélikus Egyház technikai száma: 0035. A Péteri Evangélikus Egyházközség számlaszáma: 6510001510000207
A templom imádkozásra nyitva áll naponta 10-16 óra között.
Hordozzuk egymást imádságban! Isten a mi erős várunk!
Óvári Péter
evangélikus lelkész

A Péteri Polgárőr Egyesület hírei
A kialakult járványügyi helyzet ellenére is folytatjuk a munkát, sokszor csendben észrevétlenül,
mint a hétköznapokban már sok-sok éve.
A vidéki emberek fegyelmezettek, tapasztalataink szerint betartják a kijárási korlátozásokat. A társadalom túlnyomó része elfogadta, hogy a személyes kontaktusokat, találkozásokat minimálisra kell csökkenteni, és eleget is tesznek ezeknek az előírásoknak. Településünkön nem tapasztaltunk kirívó esetet, nem kellett senkit még figyelmeztetni sem. Az Önkormányzattal, a Pest Megyei
Polgárőr Szövetséggel és a Rendőrséggel szinte napi kapcsolatban vagyunk.
A Péteri Polgárőrség 25 fős kis csapata szeretné köszönetét kifejezni mindazért a sok szeretetért, megértésért és nem
utolsó sorban támogatásért, melyet Egyesületünkkel szemben nemcsak most a jelenleg kialakult helyzetben, hanem
az elmúlt években tanúsítottak. Jóleső érzés volt tudni azt, hogy ha kellett Önökre is számíthattunk, hiszen sok
esetben az Önök figyelem felhívása tette lehetővé, hogy megelőzzük a „bajt”.
A szolgálatban lévő polgárőrök hívhatóak a +36 20 211 07 72-es telefonszámon.
Az egyesület elérhető a www.peteripolgarorseg.eoldal.hu internetes oldalon és a Facebookon is. E-mail:
figyeloszem@figyeloszem.hu és a p.polgarorseg@gmail.com
Köszönjük megtisztelő figyelmét! Figyeljünk Egymásra!
Varga Zsolt
elnök

Segítsen, hogy segíthessünk!

Sokat gondolkozunk azon, hogy miként tudunk azoknak
a lakosainknak is segítséget nyújtani, akik a koronavírusjárvány gazdaságra gyakorolt hatásai miatt már elveszítették a munkájukat, vagy fizetés nélküli szabadságra kényszerültek, s most az átlagosnál jobban meg kell kurtítani
a családi költségvetést. Lakosaink mindennapjaira, problémáira nem látunk rá, csak akkor, ha bármilyen jelzés
érkezik hozzánk. Kis költségvetésből gazdálkodó településként az eddigieknek megfelelően továbbra is a lehetőségeinkhez mérten megpróbáljuk támogatni a nehézségekkel küzdő családokat. Kérjük lakosainkat, hogy ha

maguk, vagy akár szomszédjuk, ismerősük gondban van, akkor a peteriazotthonunk@peteri.hu mail
címen, vagy a 29/314-070-es telefonszámon keressenek fel minket! Tudjuk, hogy sokan nem szeretnek segítséget kérni, most mégis javasoljuk, hogy tegyék meg
annak érdekében, hogy együtt könnyebben vészeljük át a
járvány okozta nehézségeket!
Kérjük és köszönjük bizalmukat! Vigyázzunk egymásra,
vigyázzanak magukra!

Péteri Gyermekekért Alapítvány hírei
A rendkívüli helyzetre tekintettel az előre tervezett programjaink egyelőre elmaradnak, de bízunk benne, hogy még ebben az évben találkozunk Péteriben
kicsikkel és nagyokkal egyaránt . Terveink között szerepelt folytatni a Péteri
Családháló.pont által elkezdett rendezvénysorozatot októberben, valamint az
Önkormányzat által szervezett rendezvényeken a részvétel és a védőnői váró
festésének befejezése is erre az évre maradt.
Ahogy eddig is támogattuk Péteriben az óvodát, iskolát, az idei nevelési évre
is leadták/leadhatják az intézményvezetők a pályázatukat, melyben olyan célokat határoznak meg, mely a gyerekek javára válik. Az adózók 1%-os felajánlásait ezekre a célokra fordítjuk. Idén is szeretnénk kérni, hogy támogassák munkánkat a személyi jövedelemadó 1%-ával (adószámunk: 19183316-1-13). Az
előző években részünkre felajánlott összegeket hálás szívvel köszönjük! 
Péteri Gyermekekért Közalapítvány
kuratóriuma

Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Kedves Péteriek!
Sajnos az elmúlt hónapok nem úgy alakultak, hogy közösségbe együtt lehessünk, rendezvényeken részt vehessünk,
ünnepeinket méltón megünnepelhessük. De egyszer ez a járvány is el fog múlni és újból mindenkivel együtt lehetünk! Addig is tartsuk be kormányunk rendeleteit, MARADJUNK OTTHON! Tudjuk, nehéz kérés, de annál boldogabb lesz majd a találkozás, amikor a megszorítás feloldásra kerül!
Addig is jó egészséget, erőt, kitartást, türelmet kívánunk mindenkinek! Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!
Misányi Istvánné
elnök

Péteri Nyugdíjas Klub hírei
Kedves Péteriek és Nyugdíjasok!
Már a csapból is az folyik, hogy „Maradjunk otthon” és „vigyázzunk magunkra”, amit remélhetőleg mindenki betart. Ennek megfelelően minimalizáljuk a találkozást másokkal, és lehetőleg csak annyit menjünk közösségbe,
boltba, amennyi feltétlenül szükséges!
Nekünk vidékieknek ez még talán rosszabb mert hozzá vagyunk szokva a szabadsághoz.
Természetesen a bezártság és elszigetelődés senkinek nem tesz jót. Ezért ezekben az időkben nyugodtan használjuk ki a technika és média adta lehetőségeket a kommunikációra és a szabadidőnk hasznos eltöltésére.
- Olvassunk könyveket, híreket. Már rengeteg ingyen elérhető on-line könyv elérhető a neten.
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/1200-magyar-nyelvu-e-konyv-amit-ingyen-letolthetsz
- Most megnézhetjük fiatalkorunk összes filmjét az M5 csatorna válogatásában.
- Használhatjuk az internetes csevegők és közösségi oldalak adta lehetőségeket. Pl: Facebook:
- EFI monori járás egészségfejlesztési iroda adásait minden nap 17.órától láthatjátok.
- És most szabad a telefonon lógni is! Legegyszerűbb módja, ha a vezetékes telefonunkon naponta felhívjuk
egymást.
o Tudd meg, hogy telefonodon, mikor olcsóbbak vagy akár ingyenesek a percdíjak.
o Hívjuk egymást! Akár tervet is készíthetünk, hogy kit, mikor ki hív fel, akár csak egy „Hogy vagy?” kérdés
erejéig.
Lényeg, hogy beszéljünk egymással senki se érezze magát egyedül vagy elhanyagolva.
Reméljük, hogy hamarosan vége a bezártságnak és Péteri összes civil szervezete együtt ünnepel.
Mindenkinek JÓ EGÉSZSÉGET és kitartást.

Péteri Nyugdíjas Klub
vezetősége

Pest Megyei Kormányhivatal felhívása
Kormányablakok - Személyesen csak szükség esetén és csak időpontfoglalással, de inkább interneten intézzék az
ügyeket!
A kormányablakokban és okmányirodákban is korlátozásokat vezetnek be a koronavírus-fertőzés terjedésének mérséklése érdekében a kormányhivatalok. Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a lehető legkevesebb személy
tartózkodjon egyszerre. Az ügyfélszolgálatokon történő személyes megjelenés elkerülésével a megbetegedés kockázata és a járvány további terjedése mérsékelhető.
Az operatív törzs arra kéri a kormányablakok, okmányirodák ügyfeleit, hogy lehetőség szerint időpontfoglalással
menjenek ügyet intézni, e nélkül csak rendkívül indokolt esetben keressék fel személyesen a kormányablakokat. A
kormányablakok hétfőn nyitják meg az új foglalható időpontokat, ezzel párhuzamosan kevesebb olyan ügyfelet tudnak majd fogadni, akik időpontfoglalás nélkül érkeznek. Időpont ügyfélkapuval az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon,
ügyfélkapu nélkül a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon foglalható. A kormányablakokban, okmányirodákban
és más ügyfélszolgálatokon korlátozhatják a bent tartózkodók maximális létszámát. Kérjük ügyfeleinket, hogy az
ügyféltereken kívül, egymástól kellő távolságot tartva várják meg, amíg sorra kerülnek.
Az elkészült okmányokat az eddigiekkel ellentétben nem személyesen kell átvenni a kormányablakokban, okmányirodákban, illetve a postán vagy a kézbesítőtől, hanem levélküldeményként a postaládába kézbesítik azokat.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a 2020. március 12-t követően lejáró, a magyar állampolgárok Magyarország
területén hatályos valamennyi hivatalos okmánya a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényes. Az okmányok megújítására jelenleg tehát nincs szükség, azokat Magyarország területén továbbra is használhatják, külföldön
azonban nem érvényesek a lejárt okmányok. Azok tehát, akiknek külföldön is érvényes okmányra van szükségük,
lejárt okmányaikat meg tudják hosszabbítani a kormányablakokban.
Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok elsősorban a megújult magyarorszag.hu oldalon elérhető online ügyintézési lehetőségeket vegyék igénybe. A leggyakoribb 750 ügykörben elérhető az elektronikus ügyintézés (a bejelentkezés ügyfélkapu regisztrációval, elektronikus személyi igazolvánnyal, vagy telefonos azonosítással
történik), továbbá valamennyi ügyben lehetőség van a kérelem benyújtására ún. e-papír szolgáltatás használatával (a
bejelentkezéshez szintén ügyfélkapus azonosítás szükséges). Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek számos
ügyben postai úton is leadhatják kérelmüket. További információkért keressék fel a kormanyhivatal.hu oldalt, valamint hívják az ingyenesen hívható 1818 Kormányzati Ügyfélvonalat.

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai
Tűzgyújtási
tilalom;
az
erdőgazdálkodásért
felelős
miniszter
hirdetheti
ki,
tájékozódás:
www.katasztrofavedelem.hu és a www.erdotuz.hu weboldalon. Tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint
a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.
Szalonna sütés, bográcsozás saját ingatlanon lehet, a tűz eloltásához szükséges eszközök, anyagok biztosítása mellett.
A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést
befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt
ne jelentsen. Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

Legyél Te is tűzoltó
GYERE TŰZOLTÓNAK
SZERETED A KIHÍVÁST?
SZERETNÉL EGY JÓ KÖZÖSSÉG TAGJA LENNI?
AKKOR KÖZTÜNK A HELYED!!!
Tűzoltó lehet, aki

a 18. életévét betöltötte, és életkora a hivatásos szolgálat felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb

az adott beosztáshoz meghatározott iskolai végzettségű, szakképzettségű

a hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas

életvitele nem kifogásolható és hozzájárul annak a szolgálati viszony létesítését megelőző, valamint a szolgálati
viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez

elfogadja egyes alapvető jogainak törvény szerinti korlátozását

tudomásul veszi, hogy szolgálati viszonya fennállása alatt szolgálata törvényes ellátását tudta és beleegyezése
nélkül ellenőrizhetik
Az egészségügyi alkalmasság felmérése során az alábbi vizsgálatok elvégzésére kerül sor:
1. A jelentkezőnek háziorvosi igazolást kell kérnie a korábbi megbetegedéseivel kapcsolatban, valamint a fizikai alkalmassági vizsgálaton történő részvételhez.
2. Egy teljes laborvizsgálat elvégeztetése, melynek eredményét a jelentkezőnek a csapat-orvosi vizsgálatra magával kell hoznia.
3. 1 éven belüli, érvényes (negatív) tüdőszűrő lelettel kell rendelkezni.
4. Urológiai vizsgálat előzetes elvégeztetése, ennek eredményét szintén a csapatorvosnál kell leadni.
5. Csapat-orvosi vizsgálat (testsúly, testmagasság, testtömeg index, EKG, keringési,
légzési, hasi szervek, az idegrendszer, érzékszervek, valamint az ízületek, az izomzat és a csontrendszer vizsgálata, fül-orr-gégészeti, bőrgyógyászati, fogászati, szemészeti vizsgálat, hallásvizsgálat).
A pszichikai alkalmassági vizsgálatra az FKI TEPMEK Pszichológiai Osztályán kerül sor (1025 Budapest, Budakeszi
út 45.). Ennek keretében teljeskörű alkalmassági vizsgálatot végeztetünk, mely tesztekből, műszeres vizsgálatokból
áll. A pszichikai vizsgálat minimálisan 4 óra időtartamú, ezért azon kipihenten kell megjelenni!
A fizikai alkalmassági vizsgálatot a Pest MKI sporttisztje tartja a Rendészeti Szervek Kiképző Központjában. Ennek
helyszíne: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 11.
A vizsgálaton a 2000 méteres síkfutás teljesítése minden jelentkező számára kötelező, ezen felül a következő mozgásformák közül kell négyet kiválasztani és teljesíteni a résztvevőknek a megadott szintidőn belül:
 mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás
 4x10 m-es ingafutás
 hajlított karú függés
 helyből távolugrás
 fekvenyomás
 hanyattfekvésből felülés
Gere Imre tű. ezredes
Kirendeltség-vezető

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság felhívása - gyermekeknek
Mit tehetsz gyerekként a járvány idején?
1. Új napi rutin – új szokások
Alakíts ki egy napirendet, ami a tanulásod és az otthonléted segítheti, átláthatóbbá teszi a napodat! Így lesz időd
a tanulásra és a szórakozásra is. Gondold át és tervezz szüleiddel együtt!
 Fokozottan figyelj arra, hogy minél kevesebb időt tartózkodj a lakáson kívül!
Amikor a lakásból bármelyik családtagod elmegy, akkor hívd fel a figyelmét arra, mire ajánlott fokozottan figyelnie
(legalább 1,5 méter távolság betartása az emberek közt, a tömeg kerülése).
Bármilyen kérdés merülne fel benned, beszéld meg szüleiddel!
2. Segíts nagyszüleidnek, idős hozzátartozóidnak!
Beszélj velük minél többször telefonon, ezzel szerezve nekik örömöt. Egy-egy ilyen beszélgetés a lakásban töltött
időt is megkönnyíti számukra.
Segíts nekik a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában, vagy bármiben, amire esetleg szükségük lehet, annak
érdekében, hogy ne kelljen elmenniük otthonról. Mindig mondd el nekik: Maradjanak otthon! Ha szeretnének
valamit, rátok bátran számíthatnak.
Figyelmeztesd őket, hogy ha idegenek telefonon megkeresik kecsegtető ajánlattal, legyenek óvatosak, ne higgyék
el (koronavírus elleni oltóanyag, más gyógyászati segédeszközök), azonnal utasítsák el, majd erről szóljanak szüleidnek és a rendőrségnek.
Kérd meg őket, hogy ha egy idegen csönget az ajtón és bármiféle ürüggyel be szeretne menni a lakásba, ne engedjék
be! Ekkor is hívják szüleidet és mondják el, mi történt. Most neked és családtagjaidnak a nagyszüleidre és idős
hozzátartozóidra még jobban oda kell figyelnetek.
3. Internethasználat másképp
Tanítsd meg szüleidnek, hogy a tanáraid által küldött feladatokat hol és hogyan találhatják meg.
Figyelj arra, hogy ne töltsd az egész napot a gép előtt. Előre tervezd meg, hogy mennyi időt akarsz internetezéssel
tölteni aznap.
Ne feledd: a közösségi oldalakon – ahogy máskor is, most is – csak ismerőssel beszélgess, személyes adataidat
pedig senkinek ne add meg.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályához pedagógusként, szülőként és gyermekként is forduljon bizalommal!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Péteri vállalkozók hírei
Tisztelt Vendégeink!
A Magyar Kormány tegnapi döntése alapján, mely a kijárási korlátozást vezette be, éttermünkben a helyben fogyasztás átmenetileg megszűnt!
Előrendelést továbbra is tudunk felvenni elvitelre és kiszállításra is.
Rendelés felvétel: H-P 8:00-18:00 ig. Hétvégén: 9:00-18:00 ig
Kiszállítás: 12:00-20:00-ig Telefonszám: 29/322-414
Kedves Péteri Lakosok!
Faszénen sült kürtőskalács rendelhető, ingyenes házhoz szállítással
minden vasárnapra.
Rendeléseiket egész héten leadhatják a „Csuhás
Kürtős” facebook oldalán, illetve a 06/20-4139148-as számon.

