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Eredményes volt a koronavírus elleni védekezés Péteriben
Ahogy az előző lapszámainkban írtuk, Péteri lakosai fegyelmezetten betartották az országosan és a helyben hozott
korlátozásokat és kéréseket a koronavírus járvány elterjedésének csökkentése érdekében. A veszélyhelyzet kihirdetése óta eltelt időszakban községünkben 21 fő számára rendeltek el a hatóságok házi karantént. Többségük külföldről érkezett haza, de akadt olyan lakosunk, aki covid-19 megbetegedéses érintettel találkozott, s a biztonság kedvéért
két hétre otthoni karantént jelöltek meg számára. Településünkön csupán 1 fő betegedett meg koronavírus fertőzéssel, de öröm, hogy pár hetes otthoni gyógyulás után ismét egészséges lett. Köszönjük minden karanténra kötelezett lakosunknak, hogy megértve a rájuk nehezedő felelősséget, valóban otthon, mindenkitől elzárva töltötték el a
hatóság által megjelölt időszakot!
Péteri Község Önkormányzata a hatósági házi karanténra kijelölteken túl 15 fő idős lakosról gondoskodott a veszélyhelyzet ideje alatt. A mindennapi élethez szükséges bevásárlásokban, az ebéd kihordásban, gyógyszer kiváltásban, orvoshoz történő szállításban stb. segítették munkatársaim az időseket. A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől
és a Vecsési Bárka Baptista Gyülekezettől több alkalommal kaptak településünk rászoruló és nagycsaládos lakosai
élelmiszeradományt, melynek a családokhoz történő kiszállításában 10 helyi lakosunk nyújtott segítséget.
A Polgármesteri Hivatal munkatársai a veszélyhelyzet kihirdetése után is megfeszített ütemben látták el munkájukat,
hiszen a mindennapi feladataik mellett megindultak az idei évre tervezett beruházásaink, több pályázati kérelmet
nyújtottunk be határidőben, órára pontosan minden nap kötelezően adatokat kellett szolgáltatnunk a Helyi Védelmi
Bizottság részére, a korábbi évek beruházásainak elszámolásait kellett teljesítenünk alkalmanként nagyon rövidre
szabott határidőkkel.
A veszélyhelyzet ideje alatt a Képviselő-testület és a szakbizottságok nem tarthattak üléseket. Az Önkormányzat
működőképessége érdekében azonban a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése biztosított a polgármestereknek lehetőséget arra, hogy
saját jogkörben eljárva olyan döntéseket is meghozhassanak, amelyekre normál körülmények között a szakbizottságok és a képviselő-testület jogosult. Természetesen ebben az esetben még nagyobb a polgármester felelőssége egyegy döntés meghozatala során. A jogszabályok adta felhatalmazással élve 2020. március 30. és június 10. között
összesen 37 alkalommal kellett polgármesteri döntést hoznom, azonban minden egyes döntés előtt a képviselőtestület online értekezletet tartott és informálisan megvitatta a felmerült kérdésköröket.
Településünk minden lakója nehéz hónapokon van túl a legkisebbektől egészen az idősekig. Az online iskola nehézségei minden szülőre jelentős terhet róttak. A gyermekek oktatásának figyelemmel kísérése mellett sokan otthon
végezték el munkahelyi feladataikat. Sajnos számottevő azoknak a száma is, akik elvesztették munkahelyüket, vagy
éppen csökkentett munkaidővel dolgoztak, s ez nagymértékben megváltoztatta mindennapjaikat. Az elmúlt négy
hónap sokáig nyomot hagy még életünkben, de reméljük soha többet nem lesz szükség hasonló megszorításokra!
Köszönjük lakosainknak, hogy példaértékűen és türelemmel élték meg a rendkívüli helyzetet, s fegyelmezettségükkel hozzájárultak lakótársaik, családtagjaik egészségének megtartásához!
Köszönöm segítőink és munkatársaim erőfeszítéseit, hogy a közösség érdekeit szem előtt tartva részt vettek a vírus terjedésének megakadályozása érdekében tett munkában. Mindannyian sokat tanultunk magunkról, egymásról, hiszen valóban voltak nagyon feszült és nehéz pillanataink, amit ha nem is könnyedén, de egységben gördülékenyen meg tudtunk oldani.
Bízunk benne, hogy végleg túl vagyunk a koronavírus okozta tömeges megbetegedéseken! Köszönjük
együttműködésüket, továbbra is vigyázzunk egymásra, vigyázzanak magukra!
Petőné Vizi Valéria
polgármester
Impresszum - Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos, közéleti, tájékoztató lapja. Ingyenes kiadvány. Kiadó: Péteri Község Önkormányzata Elérhetőségek: tel/fax: 29/314-070, email: hirlevel@peteri.hu. A kiadásért felel: Petőné Vizi Valéria polgármester. A megjelentetni kívánt írásokat a hirlevel@peteri.hu email
címre várjuk! A beküldött írások, olvasói levelek stilizálásának és (az eredeti mondanivaló meghagyásával történő) rövidítésének a jogát fenntartjuk! Ha településünket
érintő észrevétele van, kérjük, jelezze felénk a peteri@peteri.hu email címen. Kiadványunk a www.peteri.hu honlapon a „Legfrissebb Péteri Hírlevél” menüpontban is
elérhető!

Elhunyt Dr. Szászik Károly Péteri egykori polgármestere, településünk díszpolgára
Április 27-én este, tragikus hirtelenséggel távozott közülünk Dr.
Szászik Károly, településünk egykori polgármestere. Felsorolni
is nehéz, hogy mennyi mindent tett munkatársaival Péteriért,
azért, hogy gyermekeink ebben az iskolában tanulhassanak,
hogy közművekkel rendelkezzenek otthonaink, a település hagyományainak és emlékeinek őrzéséért.
Szászik Károly 1944. október 9-én született Péteriben. 1990. október 1-jén lett a rendszerváltás után önállóvá vált Péteri község
polgármestere, mely hivatásában 18 évig, 2008. november 30-ig
szolgálta településünket.
1991-1992-ben régi álma teljesült a községnek, átadásra került
az új öt tantermes iskola, s vezetésével 1993-ban a régi iskolából
óvodát alakítottak ki.
Dr. Szászik Károly vezetésével újraélesztésre került a nagypakai testvérkapcsolat, s felvették a kapcsolatot
Illésfalvával, ahol 1992. október 3-án emlékoszlopot avattak.
1993 szeptemberére épült meg a faluban a teljes gázhálózat, s decemberben megszólaltak a régen várt telefonvonalak
is. 1994 decemberében az egészséges ivóvizet és tűzbiztonságot jelentő Vízmű került átadásra.
1997-ben a kitelepítés 50. évfordulóján emlékmű-együttest avattak az 1947-es fájdalmas események emlékére. 1999ben kiépült a Haleszi kert elektromos hálózata és közvilágítása.
1992-ben és később bővített kiadásként 2001-ben szerkesztésével került publikálásra a Péteri történelmét feldolgozó
Szülőfalunk Péteri című könyv, mely remekül foglalja össze elődeink eddig az esztendőig tartó történelmét.
2001-2003-ban valósult meg a csatorna- és tisztítómű rendszer. Ekkor az utak többsége aszfaltborítást kapott. 2004ben került rekultiválásra a szemétbánya és újra a község birtokába került a laktanya területe, ugyanebben az évben
állították fel a víztornyot is.
Településvezetői szolgálata iskolaépítéssel kezdődött és azzal is fejeződött be, 2008. augusztus 20-án került felavatásra a korszerű, hat tantermes új iskolarész konyhával, ebédlővel, tornateremmel.
Az Önkormányzat 2012-ben Dr. Szászik Károlyt a település érdekében egész életpályája és munkássága során végzett kimagasló társadalmi és közéleti tevékenysége elismeréseként, mint Péteri hírnevét öregbítő, maradandót alkotó
személyt településünk újratelepítésének 270. évfordulóján Péteri Község díszpolgárává avatta.
Dr. Szászik Károlyt Péteri Község Önkormányzata saját halottjának tekinti, a járványügyi helyzetre való tekintettel
a temetés szűk családi körben történt. A későbbiekben családjával közös megemlékezést tartunk.
Péteri község egykori polgármestere az alábbi szavakkal üzent korábban számunkra: „Jelet kívánunk hagyni, s üzenetet az új évezred gyermekeinek. Magam a kettőszáz esztendeje született Goethével üzenem a XXI. század emberének: "a boldogságot nem lehet ajándékba kapni. Egyetlen titka: adni, mindig csak adni. Egy jó szót, mosolyt, hitet,
bátorítást, és sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet." És még valamit: az életet élni kell és ragaszkodni áldásaihoz, békében egymással és együttérzésben a világgal.”
Köszönjük Dr. Szászik Károly Péteri községért végzett elhivatott szolgálatát, áldozatos munkáját! Emlékét és munkásságát szívünkben és községünk történelmében megőrizzük, fájdalommal és tisztelettel búcsúzunk tőle, családjának erőt és vigasztalódást kívánunk!
Petőné Vizi Valéria
polgármester
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Támogatást nyert Péteri orvosi és védőnői eszközök fejlesztésére
A veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesteri hivatal munkatársai minden munkanapon keményen dolgoztak azért, hogy a járványügyi helyzet mellett továbbra is segítsék a képviselő-testület településfejlesztő törekvéseit. Az elmúlt
három hónapban nyolc pályázati kérelmet nyújtottunk be.
Az első támogatási kérelmek döntését most tette közzé a Miniszterelnökség,
mely alapján az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat eszközeinek fejlesztésére 2.998.151,- Ft-ot nyert településünk!
Az orvosi rendelő előtetőjének cseréjére és a környezete rendezésére is kértünk
támogatást (az orvosi rendelő 2017. évi felújításakor forráshiány miatt a régi
vázzal került az előtető vissza, amiért a korszerű épület ellenére erős kritikát
kaptunk), de sajnos ez a pályázati kérelmünk most nem járt sikerrel.
Köszönjük a Magyar Falu Program eddigi támogatásait!

Szúnyoggyérítés lesz Péteriben
Az idei száraz tavasz nem kedvezett a szúnyogok kifejlődésének, azonban a csapadékos nyárkezdet során ismét megjelentek az egyre kellemetlenebb csípéseket okozó szúnyogok. Lakosaink kérésének megfelelően az Önkormányzat idén is megrendelte a szúnyoggyérítést.
2020-tól szúnyogirtás földi eljárással úgynevezett
melegköddel végezhető, légi úton már nem. Az eljárás lényege, hogy a melegköd beteríti a bokrokat és a
növényzetet, és a ködfelhőben lévő szúnyogirtó anyag elpusztítja a vérszívókat. 2018-ban a játszótereken és a Kastélykertben végeztünk már ilyen szúnyoggyérítést. Ez a szúnyogirtási módszer azonnal csökkenti a területen lévő
szúnyogok számát, ezáltal azonnali hatással van a szúnyogok keltette kellemetlenségekre is. Fontos tudni, hogy teljesen szúnyogmentes terület nem létezik. A szúnyogok egyedszámát lehet csökkenteni, de megszüntetni teljesen
lehetetlen szúnyogirtási eljárással. A szúnyogok folyamatosan kikelnek a tenyészőhelyeken az időjárás és egyéb körülmények függvényében. A felhasználásra kerülő szúnyogirtó szer emberre és melegvérű állatokra veszélytelen,
azonban a méhekre veszélyes. Az Önkormányzatnál regisztrált méhészeket külön értesítjük az irtás időpontjáról. A
gyérítési munkákat kisteherautón elhelyezett melegköd-képző generátorral végzik az esti, éjszakai órákban.
Az otthoni környezet szúnyogmentesítése is elengedhetetlen az eredményességhez. Kérjük, szüntessék meg a kerti
szúnyogkeltetőket. Ha vannak a kertben állandóan vizes részek, például egy itató, akkor az folyamatosan vonzza a
szúnyogokat, s a lárváik a vízben fognak kikelni (az itatók vizét cseréljük le naponta). Az esővízgyűjtő berendezéseknek fedettnek kell lennie, különben abban is szúnyoglárvák fognak kikelni. Vízzel teli vödrök és kannák ne álljanak a kertjében. Nyírják gyakran a kerti füvet és a sövényeket. A hosszúra hagyott fűben megmarad a nedvesség
(szúnyoglárva-veszély) és a hatalmasra burjánzó bokrok és bozótok is kiváló búvóhelyet kínálnak a szúnyogoknak,
akik az ápolt kertben kevésbé érzik jól magukat.
A szúnyogirtás pontos időpontja még nem ismert, de a következő napokban várható. Amennyiben a vállalkozó tájékoztatja az Önkormányzatot az irtás időpontjáról, akkor a www.peteri.hu oldalon és a község
facebook oldalán tájékoztatjuk lakosainkat.

Hulladékszállítási információk augusztus végéig
Augusztus végéig a zsákos hulladékok elszállítási ideje:
Csomagolási hulladék (sárga zsák): 07.24., 08.19.
Zöldhulladék (zöld zsák): 07.23., 08.18.
Lomtalanítást továbbra is az 53/500-152-es és az 53/500-153-as telefonszámon rendelhetnek évente 2 alkalommal.
A DTKH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát Péteriben a Polgármesteri Hivatalban személyesen az alábbi időpontokban érik el:
2020.07.06. 9.00 -13.00
2020.08.03. 9.00 -13.00
2020.09.14. 9.00 -13.00
2020.10.12. 9.00 -13.00
2020.11.09. 9.00 -13.00
2020.12.07. 9.00 -13.00
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Fergeteges két hetet zárt az önkormányzati tábor
A nyári szünet első két hetében az önkormányzat által szervezett
táborban vehettek részt a péteri általános iskolás gyermekek.
Husvéth Csaba az önkormányzat munkatársa, a művelődési ház
közösségszervezője, Otrokocsi Réka, Kovács-Szurok Bettina és
Szondi-Dajka Éva a Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola pedagógiai asszisztensei nagyszerű hangulatot
varázsoltak gyermekeinknek. Péteri Község Önkormányzata mellett a Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat anyagilag támogatta a tábort, településünk civil szervezetei érdekes és izgalmas
foglalkozásokat tartottak a gyerekeknek: Péteri Polgárőr Egyesület, Péteri Ízőrzők Gasztronómiai Egyesület, Péteri Nyugdíjas
Klub, Péteri Varrókör, TETE Helyőrség.
Köszönjük a lebonyolítók és a támogatók összefogását és
munkáját!
Még egy tábort szervez az önkormányzat nyáron, július 27-31. között. Péteri gyermekek jelentkezését
még fogadjuk a muvhaz@peteri.hu mail címen és a 20/290-82-09-es telefonszámon!

Mesés környezetben várakozhatnak gyermekeink a védő néninél
A Péteri Gyermekekért Közalapítvány kurátorainak és lelkes támogatóik fáradozásának köszönhetően elkészült a védőnői váró
dekorációja. A várakozó gyermekek a helyiségbe történő belépés
után azonnal mesebeli környezetbe találják magukat. Köszönjük Molnárné Horák Bernadett, Szabó Andrea, Varga Beáta, Seprős Anna, Molnár Viktória, Mándics Nikolett,
Baláti-Kiss Éva, Csucs Gergő, Molnár Patrik, Drozdik Katalin, Sárközy Petra, Varga Emma, Fejszés Zsófi munkáját!

Megrongálták a kastélykerti játszóteret
A Kastélykertben található játszótér vár alagútjában gyújtogattak vélhetően nagyobb gyerekek. Sajnos ezzel teljesen
tönkretették és balesetveszélyessé vált az alagút használata, melyet ezért le is kellett zárnunk. A játszótér egykori
kivitelezője hamarosan megoldja a problémát, azonban tudni kell, hogy hiába a 10 évig tartó garancia, a gyújtogatás
miatti kár javítását az Önkormányzatnak ki kell fizetnie.
Péteriben a vandalizmus nem szokás, szerencsére nem szoktunk hozzá, nem is szeretnénk hozzászokni.
Kérjük a szülők segítségét és figyelmét az esetleges rongálások elkerülése érdekében. Amennyiben bármilyen
problémát, hibát, hiányosságot vesznek észre a játszótereken, azt haladéktalanul jelezzék a
peteri@peteri.hu e-mailcímen vagy a 29/314-070-es telefonszámon!
Köszönjük együttműködésüket, reméljük az érintett fiatalok is magukba szállnak és többé nem csinálnak
ilyen butaságot sehol.
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Számos játszótéri játékot kaptak a péteri gyermekek
Egy helyi vállalkozó támogatásának köszönhetően nagyon sok
játékot helyeztünk el Péteri mindkét játszóterén, mellyel a legkisebbjeink bátran játszhatnak úgy, hogy utánuk más is tudja azokat használni.
Kérjük a szülőket, hogy csak fegyelmezett játékot engedjenek
gyermekeiknek, illetve a játszás után minden alkalommal tegyék
vissza a gyerekek a játékokat a tárolásra kihelyezett dobozokba!
A játékok épségének hosszú távú fenntartása miatt a nagyobb
gyermekeknek ne engedjék, hogy a kisebb korosztálynak való
játékokkal játszanak.
A játékokat csak akkor tudjuk a játszótereken tartani, ha a használók ügyelnek a rendre és a játékok épségére!
Hálásan köszönjük a támogató önzetlenségét, mellyel ismét hozzájárult ahhoz, hogy a péteri gyermekek
még nagyobb örömmel tölthessék el idejüket a játszótereken!

A szennyvízszolgáltató DAKÖV Kft. felhívása
A vezetékes szennyvízcsatorna Péteri településen a kommunális szennyvíz elvezetését szolgálja. Ez azt jelenti, hogy
a szennyvíz hálózatot, valamint az átemelőket úgy méretezték a tervezők, hogy az a lakosságnál, intézményekben,
valamint gazdálkodó egységeknél keletkező kommunális szennyvíz elvezetésére legyen képes. Ez nagyvonalakban
annyit tesz, hogy az ingatlanon keletkező WC használatból, mosásból, mosogatásból és tisztálkodásból keletkező
szennyvizek elvezetésére készült.
NEM szabad a szennyvízcsatornába bevezetni a csapadékvizet, mert ezzel hirtelen nagy terhelést idézünk
elő a hálózaton, amit a szennyvíz hálózat, valamint az átemelők nem tudnak elvezetni, hiszen nem erre
lettek tervezve, méretezve. Ez okozza a szennyvíz kiöntéseket esők után, többek közt a Péteri tónál lévő
átemelőnknél is. Környezetünk, természeti értékeink védelme érdekében tartózkodjunk az ilyen károk
okozásától, hiszen jó lenne, ha unokáink is élvezhetnék e tó által biztosított környezet pozitív hatásait.
Ezért ismételten kérjük a lakosságot, NE VEZESSÉK A SZENNYVÍZCSATORNÁBA A CSAPADÉKVIZEKET. A kiöntéseken túlmenően ez jelentős többletköltséget okoz cégünknek, hiszen a szivattyúknak és a szennyvíztisztító telepnek a gépészete jelentős többletenergiát kénytelen elfogyasztani. Ezek a többletköltségek más szükséges beruházások fedezetét emésztik fel.
A DAKÖV Kft. a jövőben ellenőrizni fogja az illegális csapadékvíz bebocsátásokat és a törvényben és üzletszabályzatunkban biztosított lehetőségekkel élni fog. Ennek értelmében ahol a tető, vagy udvari térburkolat
által összegyűjtött csapadékvíz bele van kötve a szennyvízcsatornába, ott kiszámolják a csapadékvizet összegyűjtő
felületet, majd azt a Statisztikai Hivatal által közzétett éves csapadékmennyiséggel megszorozva megkapják az éves
bebocsátott csapadék mennyiséget. Ezt 5 évre visszamenőleg kiszámlázzák csatorna pótdíjként az illegálisan csapadékvizet bebocsátó felé. Ez akár többszázezer forint is lehet!
Kérjük ezért a lakosságot, hogy a csatorna használata során a fent említett rendellenességeket igyekezzenek kiküszöbölni és a helyes szennyvízcsatorna használat gyakorlatát kövessék. Ezzel sok kellemetlenséget előzhetünk meg,
valamint sokat tehetünk környezetünk megóvása érdekében.

Péteri Nyugdíjas klub hírei
Tisztelt Nyugdíjasok!
Örömmel tudatjuk, hogy hosszú hetek után végre találkozhatunk.
Klubnapjaink újra szerdánként 18 órakor kezdődnek.
Keddenként 14 órától folytatjuk „Szeniortánc”óráinkat.
Mindenkit szeretettel várunk kortól függetlenül.
Mielőbbi viszontlátásra:
Nyugdíjas Klub Vezetősége
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Új álláslehetőségek Péteriben
Az elmúlt napokban több új álláslehetőség is meghirdetésre került az Önkormányzatnál és intézményeinél.
A Péteri Aprók Háza Óvoda 2 fő óvodapedagógust, és 1 fő óvodai dajkát keres.
A jelentkezési határidő: 2020. július 15.
A Péteri Polgármesteri Hivatal 1 fő hatósági ügyintézőt keres. A jelentkezési
határidő: 2020. július 15.
Péteri Község Önkormányzata a napokban meghirdeti az új bölcsőde álláslehetőségeit 1 fő bölcsődevezető, 6 fő kisgyermekgondozó és 3 fő bölcsődei dajka
munkakörre.
Kérjük, az érdeklődők kísérjék figyelemmel a www.peteri.hu honlapot.

Péteri Gyógyszertár hírei
Tisztelt Péteri Lakosok!
Márciusban megnyitottuk Péteri Fiókgyógyszertárunkat!
A koronavírus korlátozások nehézségei ellenére is, ami a gyógyszerellátást is komolyan érintette folyamatosan fejlesztettük gyógyszerkincsünket.
 Hosszabb nyitva tartás, (csütörtökön is nyitva) mely összhangban van dr. Berényi Zoltán háziorvos rendelési
idejével,
 Magasabb gyógyszerkészlet,
 Közvetlen gyógyszer nagykereskedői kiszolgálás, másnapra rendelési lehetőség,
 Magisztrális gyógyszerkészítés, rövid határidőre,
 Szélesebb babaápolási, babagondozási, étrend-kiegészítő kínálat,
 Bankkártyás fizetési lehetőség,
 Egészségpénztári fizetési lehetőség (OTP EP, Prémium EP, MKB EP stb..).
Hétfő: 8.00- 12.00 Kedd: 12.00 – 16.00 Szerda: 8.00- 12.00
Csütörtök: 12.00 – 16.00 Péntek: 8.00- 11.00
Várjuk kedves betegeinket!

Péteri Hagyományőrző Egyesület hírei
Kedves Hagyományőrző Klubtársak!
A 2020-as évad nem úgy alakult, ahogyan elterveztük. Év elején fellépésekkel készültünk, hosszas egyeztetésekkel, lelkesen próbáltunk a szokásos rendezvényekre.
De közbeszólt az élet!
Hála Istennek jól tűrtük a bezártságot, volt bőven elfoglaltság az otthonunkban.
Ki a családot látta el, ki a kertet, házat tartotta rendben, ki dolgozni járt, ugyanúgy,
mint régebben.
Mégis nagyon hiányzott a közös együttlét, éneklések, vidám beszélgetések, heti
összejövetelek.
Szerencsére minket elkerült a betegség és most már újból tudunk találkozni.
Továbbra is várunk minden egyesületünk iránt érdeklődőt keddenként 17 órától a Művelődési Házban, remélve,
hogy ezután is a megszokott lendülettel és lelkesedéssel tudjuk folytatni hagyományőrző tevékenységünket.
Hagyományőrző Egyesület Vezetősége

6

Péteri Evangélikus Gyülekezet hírei
Ígéret Napközis Tábor Péteri 2020.
Hála Istennek újra együtt lehettünk. A hosszú bezártság után sok minden átértelmeződött. Nagyobb értéke lett a
szabad játéknak és a személyes találkozásnak. A táborban, minden nap 9 órától hangzott Isten üzenete Ábrahám,
József, Dávid, Péter történetein keresztül. Mi a közös bennük? Isten megígért nekik valamit, bár várni kellett, hogy
beteljesedjen.
Isten ígéretei ma is, ránk is érvényesek. Megszólít, velünk van életutunkon, és vár az út végén. Isten szeret. Téged,
engem, mindenkit. Amikor még az ellenségei voltunk, akkor küldte el bűntelen egyetlen fiát. Ő bűnhődött helyettünk. Miután Jézus meghalt értünk, és feltámadt, ott ül az Atya Isten jobbján. Azt ígérte nekünk, ha ezt hisszük,
akkor Isten befogad családjába, és örök életet ad. Ez az üdvösség ígérete.
Bízunk-e ígéretében? Mi a válaszunk Isten hívására?
A délutáni programok 14 órától kezdődtek. Vendégeink voltak a Péteri Gyerekekért Alapítvány, Hadar Tímea festőművész, Angyal József cserkész parancsnok, Dudás Réka, aki fürdő bombát készített, Ducsai Jutka tanító néni, az
Imádság Háza ifjúsága, Husvéth Csaba, a művelődési ház vezetője. Zenészeink voltak Takáts István, Horváth és
Köves család. Táborzárónk július 3-án volt 16 órától a templomban, utána szeretetvendégség.
Köszönjük az Önkormányzatnak a régi óvoda fatornyos csúszdáját.
Köszönet mindenkinek, aki munkájával, adományával hozzájárult a táborhoz.
Reméljük, hogy a gyerekek nemcsak jól érezték magukat, hanem Isten szeretetét is megérezték. Imádkozunk, hogy
elfogadják azt és örök életük legyen.
Templomszentelés ünnepe
Augusztus 30-án 10 órától a templom felszentelésének 190. évfordulóján gyülekezeti napot tartunk. Reménység
szerint elkészül a ravatalozó, ekkor lesz az avatása, és Dr.Foltin Brunó síremlékének felállítása. Mindenkit szeretettel
várunk erre az ünnepre!
Esküvők 2020
Augusztus 29. Tanács Péter és Gyöngyösi Noémi
Szeptember 5. Kardos László és Legendi Noémi
December 19. Egri Márton és Rónyai Fanny
Isten áldja meg közös életútjukat!
Isten a mi erősségünk!
Óvári Péter lelkész

A 1121. Földváry-Boér Cserkészcsoport hívogatója nyílt napra
Cserkészcsapatunk szeretettel meghívja nyílt napra a cserkészet iránt érdeklődő gyermekeket és szüleiket Tanyázásunk 2. napján 2020.07.28-ÁN AZ ÓHEGYRE
Programok:








9:30 Terepen való foglalkozások:
o nyomkeresés, talált nyomok kiöntése gipsszel
o égtájak meghatározása, térképészet
o íj- és nyílkészítés
o lövészet légpuskával céltáblára
12:30 Ebéd – A cserkészek szívesen vendégül látják az érdeklődőket, de esetleges hozzájárulást köszönettel
fogadunk (üdítő, zöldség-gyümölcs, rágcsálnivaló)
14:00 Tábortűz előkészítése – tűzifa gyűjtése, tűzgyújtási szabályok, tűzrakás lépéseinek ismertetése
15:00-18:00 Játékok – pl. számháború
18:10-től vacsora (benne nyárson sütögetés: szalonna, kolbász, virsli)
20-tól nagy tábortűz, cserkész dalok éneklése

Találkozz a 1121. Földváry-Boér Cserkészcsoport Péteri és a Péceli cserkész örs tagjaival, és tölts el velünk egy
napot! Bővebb információért Angyal József cserkészparancsnoknál érdeklődhetnek: 20/389-2914
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Ismét várja olvasóit a péteri könyvtár
A veszélyhelyzet visszavonását követően ismét a megszokott nyitva tartási idővel várja olvasóit a péteri könyvtár:
A könyvtár nyitva tartása:
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 14.00-18.00
Csütörtök:14.00-18.00
Péntek: 15.00-19.00
Elérhetőségek:
Telefonszám: 06-30-850-6167
Cím: 2209 Péteri, Földváry-Boér park 1.
E-mail cím: konyvtar@peteri.hu
Július 14-17. között a könyvtár állományába már nem szereplő könyvekből vásárt tartunk! A könyvek díjmentesen
vagy jelképes támogatásért a nyitva tartási időben elvihetők.
Vitényi Rozália, könyvtáros

Péteri Ízőrzők Gasztronómiai Egyesület hírei
A Péteri Ízőrzők Gasztronómiai Egyesület sem tétlenkedik a nyári szünetben.
Ezúttal Péteri Község Önkormányzatának napközis táborában népszerűsítettük az
egészséges táplálkozást. A nyers zöldségkombinációk mellett kenyérlángost gyúrtunk, majd sütöttünk a gyermekekkel, illetve a laktanyai kirándulásuk során közösen
főztünk bográcsgulyást.
Köszönjük a gyerekeknek a szeretetteljes fogadtatást!
Július 4-én Dömsödön népszerűsítettük településünket, a Mátrix club szervezésében főzőversenyen vettünk részt. Verseny témánk Zöldséges shitaki gombás marhapofa ragu káposztás lángos fészekben volt, melyet a zsűri különdíjjal jutalmazott.

Megnyílt az orvosi rendelő mellett a Kerti büfé
Helyi vállalkozó üzemeltetésében az orvosi rendelő
szomszédságában (Petőfi Sándor u. 82.) megnyílt a Kerti
büfé július 1-jén. A falatozó egyelőre hétfőtől péntekig
6-18 óra között van nyitva.
Az alábbi ételekkel várják kedves vendégeiket:
Lángos:
390 Ft
Sajtos-tejfölös lángos:
550 Ft
Gyrossal töltött lángos tzazikival:
950 Ft
Virslivel töltött lángos:
690 Ft
Csirkeburger:
590 Ft
Extra marha hamburger:
950 Ft
Hekk 10dkg:
370 Ft
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