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Kedves Péteri Lakosok!
Advent negyedik vasárnapja előtt, a karácsonyi készülődés, a várakozás
ünnepi perceiben köszöntöm Önöket!
A karácsony a legmeghittebb ünnepünk, ilyenkor van leginkább alkalmunk
arra, hogy a rohanó világunkban kicsit megálljunk, és szeretteink, barátaink
körében meghitten, békésen ünnepeljünk. Gondoljunk és törekedjünk arra,
hogy az ünnepek alatti figyelem és szeretet ne csak néhány napig éljen
szívünkben, ne csak pillanatokig legyen jelen közösségeinkben, hanem
életünk minden napjára tartson ki a karácsonyi ünnep meghittsége, merítsünk
erőt és vigyük tovább érzéseinket a jövő évre is.
Péteri Község Képviselő-testülete és a Polgármesteri Hivatal munkatársai nevében kívánok Péteri minden
lakójának áldott karácsonyt, békés, boldog és eredményekben gazdag újévet! Szeretnénk, hogy a 2017-es
esztendőben is az összefogás, az együttgondolkodás jellemezze közösségünket, melyhez lakóinknak,
partnereinknek és munkatársainknak békét, szeretetet, erőt, egészséget és kitartást kívánok!
Petőné Vizi Valéria
polgármester

Sok szeretettel hívjuk és várjuk Önt és családját a

2016. december 18-án vasárnap 16.00 órakor kezdődő
közös ünnepváró

Mindenki Karácsonyára!
Helyszín: Polgármesteri Hivatal előtti Főtér
Petőné Vizi Valéria polgármester és Óvári Péter lelkész köszöntője után a
Pittner Dénes Általános Iskola diákjai, civil szervezetek ünnepre hangolódó
műsorát láthatják és az adventi gyertyagyújtást követően forralt borral,
teával, forró csokival, halászlével, görhönnyel, sült almával,
mandarinnal és egyéb finomságokkal kedveskednek az érdeklődőknek a
péteri civil szervezetek, Péteri Község Önkormányzata és a Péteri Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat.
Hagyományainkhoz hűen idén is elhoztuk Péteribe a szeretetet és békét
jelképező Betlehemi lángot, melyet Ön is továbbvihet otthonába!

Impresszum - Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos, közéleti, tájékoztató lapja. Ingyenes kiadvány. Kiadó: Péteri Község Önkormányzata Elérhetőségek: tel/fax: 29/314070, email: hirlevel@peteri.hu. A kiadásért felel: Petőné Vizi Valéria polgármester. A megjelentetni kívánt írásokat a hirlevel@peteri.hu email címrevárjuk! 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!

Tisztelt Péteriek!
Az év végéhez közeledve mindannyian számot vetünk az elmúlt
esztendő történéseivel.
Ahogy egyéni életünket átgondoljuk, úgy a szűkebb környezetünk, településünk
gondjai és megoldott problémái, közös sikereink is eszünkbe jutnak. Örömmel tölt el,
hogy Péteri 2016-ban is sikeres évet zárt, a település fejlődése biztosított és az idei
eredmények alapján ez folyamatos lesz a jövőben is.
A térség országgyűlési képviselőjeként az új esztendőben is minden lehetőségemmel
segíteni fogom a további előrehaladást és bízom benne, hogy együtt még több jót
tudunk tenni településükért.
Péteri minden lakójának áldott, szeretetteljes, Békés Karácsonyi Ünnepeket és
eredményekben gazdag, Boldog Új Esztendőt kívánok!
Pogácsás Tibor
országgyűlési képviselő
önkormányzati államtitkár

Vásárlók jogairól
Karácsony előtt vagyunk. Ilyenkor általában többet vásárolunk, és nem árt tisztában lenni, milyen jogaink vannak,
ha a termékkel utólag gond van.
Vannak olyan termékek, ezek körét jogszabály is meghatározza, ilyenek különösen az értékesebb műszaki termékek,
amelyekre kötelező jótállás van. Egyebekben az eladó további időre, önkéntesen, esetleg plusz költségért is vállalhat
jótállást. Ennek határideje általában 1-2 év. A jótállást a köznyelvben garanciának hívjuk. Azt jelenti, hogy a jótállás
mindkét fajtájának teljes időtartama alatt a jótállásra kötelezett eladó csak akkor mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után (pl. a vevő általi nem rendeltetésszerű használat miatt) keletkezett.
Ettől eltérő a szintén ingyenes szavatosság kérdése. Ez azt jelenti, hogy az eladó szavatol azért, hogy eladáskor a
termék nem hibás, azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, ami azon fel van tüntetve, illetve jogszabály előír. Amely
termékekre nincs garancia (pl. általában ruhanemű, kisebb értékű műszaki termékek, stb.), azok tekintetében a
szavatossági igényünket érvényesíthetjük. A kellékszavatosság időtartama 1 év, de fogyasztó és vállalkozás közötti
szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.
Ez esetben a vásárló köteles bizonyítani azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem
a vevői rendeltetésellenes használat okozta. Fontos a fogyasztói szerződésekre vonatkozó, és a fő szabály alól
kivételt képező előírás, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén úgy kell tekinteni,
hogy a hiba oka már a tejesítés időpontjában is megvolt.
Tehát a jótállás időtartama és a szavatossági idő első 6 hónapja alatt egyaránt az eladót terheli a bizonyítás,
azaz csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás
közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek
kell tekinteni. Fontos dolog, hogy a kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a hibás teljesítésből eredő kárát,
kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti.
Olyan kötelező jogi megoldás sincs, hogy a hibás termék árát az üzletben le akarják velünk vásároltatni. Ez csak
trükk. Ehelyett a következő lehetőségek vannak:
- elsődlegesen kijavítás vagy kicserélés,
- ha az nem lehetséges, vagy a vevőnek indokolatlan hátrányt jelentene, vagy aránytalan hosszú ideig tartana, akkor
árból történő elengedés,
- és végül pénz visszaadás (elállunk a szerződéstől). Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye!
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az eladót terhelik!
Ha a terméket azért szeretnénk visszavinni az üzletbe, mert nem jó a méret, vagy az ajándékozottnak nem tetszik,
de egyébként a termék nem hibás, az eladó nem köteles visszavenni, vagy kicserélni, legfeljebb azt az eladó
méltányosságból megteszi.
Dr. Niklai Zoltán
ügyvéd

Élelmiszerbank adománygyűjtés
November 25-26-27-én, pénteken, szombaton és vasárnap csatlakozott
településünk
a
Magyar
Élelmiszerbank
Egyesület
karácsonyi
adománygyűjtéséhez. Péteri önkénteseinek Pilisen és Gyömrőn volt
lehetőségük a rászorulók részére élelmiszer támogatást gyűjteni.
Az akciót több fórumon is meghirdettük, mégis kevés helyi önkéntes csatlakozott a gyűjtésben
résztvevő hivatali dolgozókhoz, így voltak olyanok, akik mind a három napon segítették a
gyűjtést.
A gyűjtés során 930 kg (!) tartós élelmiszerrel támogatták a vásárlók településünk rászoruló
családjait, melyeket az értesítést követően az ünnepek előtt vehetnek át nehezen élő lakosaink.
Köszönjük munkatársainknak és azon péteri lakosoknak, akik részt vesznek az akcióban!
Bízunk benne, hogy jövőre még több péteri lakosnak lehetősége lesz a csatlakozásra!
A gyűjtésben részt vevő önkéntesek: Bakk Tünde Hajnalka, Békési Mária, Bonczidai Mónika, Csucs Gergő,
Danyi Alexandra, Danyi Dezsőné, Danyi Richárd, Faltuszné Szabó Nikoletta, Fógel Mária, Frisch Zsófia, Huszák
Gyuláné, Kun Lászlóné, Mandula Árpádné, Marek Móni, Méry Zoltánné, Molnárné Horák Bernadett, Nagy
Andrea, Nagyné Vincze Ágnes, Pető Ákos, Petőné Vizi Valéria, Pityi Mónika, Szenyán Gabriella, Szenyán
Sándorné, Varga Kinga Zsuzsanna, Varga Noémi Kitti, Zsuppán Regina.

Egymillió forint feletti tűzifa támogatás a péteri rászorultaknak
Péteri
Község
Önkormányzata
sikeres
pályázatának
eredményeképpen a Belügyminisztérium 1.120.140,-Ft értékű
tűzifa támogatásban részesítette településünket. A 63 erdei m3
tűzifát a KEFA-Brush Kefe- és Faipari Kft. telephelyén a Dózsa
György
utcában
tároltuk
díjmentesen,
melyet
a
Településüzemeltetés munkatársai szállítottak ki az 56 támogatott
család részére.
Köszönjük a Településüzemeltetés munkatársai fáradhatatlan
munkáját és Korsós István úrnak, hogy lehetőséget biztosított az
Önkormányzat számára a tűzifa tárolására!

Trükkös telefonhívással csalnak ki pénzt!
RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
Ismét leleményes trükkel próbáltak pénzt szerezni idős emberektől ismeretlen tettesek, akik több környéki
településen is feltűntek az elmúlt hetekben. Ravasz csellel próbálják megtéveszteni idős áldozataikat, - eddig
szerencsére kevés sikerrel - de sajnos előfordult olyan eset, hogy egy idős asszonytól 1 millió forintot csaltak ki.
A csalók módszerére jellemző, hogy az esti órákban vezetékes telefonon keresik fel az idős embereket, majd
magukat a sértett unokájának vagy fiának kiadva próbálják elkövetni a bűncselekményt.
Az egyik esetben feltűnt a sértettnek, hogy az igazi rokon hangjától eltérő orgánum szólt bele a kagylóba. Ekkor
azzal védekezett a hívó, hogy autóbalesetet okozott, amelyben megsérült, felrepedt a szája, emiatt változott el a
hangja. A történet folytatásaként az álunoka azt állította, az autóbaleset elszenvedői kigyúrt „nehézfiúk”, akik addig
nem engedik el a helyszínről, amíg a kárt meg nem fizeti. Ezért azonnal pénzre van szüksége, amiért elküld valakit
a nagyszülőhöz. Hogy a színjáték hitelesebbnek tűnjön, a hívó sírást imitálva tovább fokozta a hangulatot. A férfi
egymillió forintot kért a sértettől, állítása szerint ekkora összeg fedezte volna az okozott kárt. Előfordult olyan eset
is, hogy az egyik éjszaka négy alkalommal is próbálkoztak a bűnözők. Szerencsére azonban a kiszemelt áldozatok
gyanút fogtak, így sikerült elkerülni a bajt.
A rendőrség azt tanácsolja azoknak, akik hasonló helyzetbe kerülnek, hogy ne habozzanak felhívni a telefonáló által
hivatkozott unokát, gyermeket és ellenőrizzék le, hogy valóban megtörtént-e a baj. Ne higgyenek a csalóknak! Ne
adjunk ismeretlennek pénzt és hasonló esetben azonnal értesítsük a rendőrséget! Amennyiben bűncselekmény
áldozatává váltak, azonnal hívják a Monori Rendőrkapitányságot a 06-29/410-367-es telefonszámon vagy tegyenek
bejelentést az ingyenesen hívható 107-es, 112-es központi segélyhívószámok valamelyikén.

Péteri Evangélikus Egyházközség hírei
December 18-án, 10 órától Adventi Istentisztelet és Gyertyagyújtás. Énekel H. Dunaveczki
Leóna és A KÖZÖS HANG énekcsoport. Az Istentisztelettel párhuzamosan a gyerekek saját
kezűleg ajándék karácsonyi képeslapokat készítenek, amiket személyesen juttatunk el a
magányosokhoz.
December 22-én, egy régi szokást szeretnénk feleleveníteni. Házról házra járva, karácsonyi énekekkel áldott
ünnepeket kívánunk, a helyi hagyományőrzőkkel és az idősek klubja tagjaival együtt. Várjuk mindazokat, akik
szívesen csatlakoznak az éneklők csapatához. Gyülekező a templom előtt 14 órától!
December 24-én, 17 órától SZENTESTE az evangélikus templomban. A FIATALOK VERSES és a
GYEREKEK ÉNEKES MŰSORRAL SZOLGÁLNAK. December 25, 26-án, Karácsony 1. és 2. napján,
Istentisztelet 10 órától, a templomban. December 31-én, 17 órától, Óévi Istentisztelet a gyülekezeti teremben,
utána 18 órától Közös Szilveszter.
Január 1-jén, 10 órától, Újévi Istentisztelet a templomban.
Csütörtökönként Kreatív Varrókör 14 órától 18 óráig. Aki szeretne személyes ajándékot készíteni, várjuk
szeretettel. A kreatív varrókörrel kézzel készített termékeinek bemutatása és árusítása advent utolsó vasárnapján és
igény szerint a parókián.
Adománysziget kezdeményezés a parókián. Folyamatosan kapunk ruha, cipő, játék adományokat, amiket ezúton is
köszönünk, és mindenki számára megnyitunk és felajánljuk. Nyitva tartás igény szerint.
Áldott, békés ünnepeket kívánunk!
„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”
János 8,12

Péteri Polgárőr Egyesület hírei
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Péteri polgárainak az idei évben nyújtott anyagi segítségükért. Az Önök
által sárga csekken befizetett összegek, és az adó 1% felajánlások nagyban hozzájárultak Egyesületünk biztonságos
üzemeltetéséhez.
A szolgálatban lévő polgárőrök hívhatóak a +36 20 211 0772-es telefonszámon. Amennyiben valamilyen oknál
fogva nem elérhetőek a fenti számon, a +36 20 320 4176-os számon ügyeletet tartunk.
Az egyesület elérhető a www.figyeloszem.hu internetes oldalon és a Facebookon is.
Köszönjük megtisztelő figyelmét! Figyeljünk Egymásra!
Varga Zsolt
Péteri Polgárőr Egyesület elnöke

Péteri Hagyományőrző Egyesület hírei
A Péteri Hagyományőrző Egyesület nevében minden kedves péteri lakosnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánok!
Kellner Sebestyén
elnök

Vigyázzunk a szén-monoxiddal!
Ne adjon esélyt a csendes gyilkosnak! Itt a fűtési
szezon, vizsgáltassa felül kályháját,
konvektorait, kazánját!
A köznyelvben „csendes gyilkosnak” nevezett szénmonoxid veszélyessége abban rejlik, hogy színtelen,
szagtalan, szervezetre gyakorolt hatásai (rosszullét,
szédülés,
hányinger,
fáradtság)
könnyen
összetéveszthetőek más betegségek tüneteivel. Ez a
gáz a beltérben leggyakrabban előforduló toxikus gáz,
amely meggátolja a véráramban az oxigén szállítását.
Fontos azonban tudni, hogy a természetes szellőzésre
minden lakótérben szükség van, ezért már a
nyílászáró kiválasztásánál figyeljen a beépített
szellőzőkre, de a legfontosabb, hogy rendszeresen
gondoskodjon friss levegőről otthonában.
Az időszakos és kötelező felülvizsgálatok,
ellenőrzések
elvégzését
bízza
megfelelő
szakképesítéssel rendelkező emberre. Tegye lehetővé
a kéményseprők rendszeres ellenőrzését, és a feltárt

hiányosságok megszüntetéséről a lehető legrövidebb
időn belül gondoskodjon. A szén-monoxid-mérgezés
megelőzésének hatékony kiegészítő eszköze a
megfelelően
működő
érzékelő
berendezés.
Elhelyezése és használata előtt mindig figyelmesen
olvassa el a csatolt tájékoztatókat, útmutatókat.
Mit tegyünk, ha megtörtént a baj?
Amennyiben szén-monoxid-mérgezés tüneteit észleli
(fejfájás, fáradtság, szédülés, hányinger), azonnal ki
kell szellőztetni a lakást, nyisson ablakot, ajtót, a friss
levegő segíthet leghamarabb! Ezt követően
kapcsoljon le minden fűtőberendezést, hagyja el a
lakást, és hívja azonnal a 112-es segélyhívó számot!
Fenyőfa Vásár az orvosi rendelő mellett kialakított
parkolóban! Ezüstfenyő 1600,- Ft/db-tól, lucfenyő
500,- Ft/db-tól, Normand fenyő 2500,- Ft/db-tól.

