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Augusztus a beruházások hónapja lesz 2018-ban
Korábbi Hírleveleinkben beszámoltunk arról, hogy
Péteri Község Önkormányzata számos fejlesztési
forrást ért el az elmúlt két esztendőben. Több
fejlesztés előkészítése hosszú hónapokig, akár egy
évig is eltart, tekintettel a beruházás méretére,
jellegére. Az építések több esetben egymással
összefüggenek, amely megkívánja a gondos
előkészítést és az alapos, mindenre kiterjedő
koordinációt.
Legtöbb projektünk esetében a kiviteli tervek
elkészültek, a napokban fogjuk a közbeszerzési

eljárásokat megindítani. Ezek lezárulta után van
lehetőségünk a munkaterületek átadására. A
munkákat össze kell hangolnunk egymással, ezért a
kivitelező(k) kiválasztása után tudunk majd pontos
információt mondani a csapadékvíz elvezető
rendszer helyreállításának és kialakításának és az
útépítések utca szintű ütemezéséről, illetve a P+R
parkoló megvalósításáról. Az érintett lakosokat
minden esetben értesíteni fogjuk a munkák
megkezdéséről.
(folytatás a 2. oldalon)
P+R parkoló kiviteli terve
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Augusztus a beruházások hónapja lesz 2018-ban
Az alábbiakban bemutatjuk az egyes beruházások részleteit és azt, hogy a megvalósításra milyen ütemezéssel kerül
sor.
P+R parkoló
Ahogy korábban már hírt adtunk róla, a P+R parkoló előkészítési munkái már több mint egy éve tartanak,
azonban a háttérmunkák (telekvásárlás, telekátminősítés, üllői HÉSZ módosíttatása, tervezések, szakhatóságokkal,
köztük MÁV-val, Volánnal történő egyeztetés stb.) rengeteg, nem rajtunk múló időt vettek igénybe. Mostanra
elkészült az építési engedély alapján a kiviteli terv, így a P+R parkoló esetében is meg tudjuk kezdeni a
közbeszerzési eljárás lefolytatását. A kivitelezési munkák összehangolt ütemezése szerint a P+R parkoló
kivitelezését várhatóan szeptemberben tudjuk megvalósítani.
Csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása és kialakítása
A Pest megye területfejlesztésének megvalósításához nyújtott pénzügyi támogatás keretében finanszírozott
csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása és kialakítása településünk 16 utcáját érinti, amely által a beruházás
megvalósítása biztosítja a község komplex csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének kialakítását. A teljesen, vagy
részben érintett utcák a következők: Eperfa utca, Arany János utca, Bereki utca, Szent István utca, Tölgyfa utca,
Zöldfa utca, Táncsics Mihály utca, Diófa utca, Vörösmarty utca, Mátyás utca, Árpád utca, Dózsa György utca,
Petőfi Sándor utca, Akácfa utca, Rákóczi utca, Ady Endre utca.
A beruházás megvalósítására várhatóan július végétől kezdődően kerül sor.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2016. (VII. 07.) sz. önkormányzati rendelet szerint a
közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, az eredeti mélység megtartása, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása, a feliszaposodás megakadályozása és megszüntetése – az
ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége! A
csapadékvíz-elvezető árkok betemetéséhez, áteresz elhelyezéséhez az Önkormányzat engedélye szükséges. Ettől
függetlenül településünk számos pontján található olyan árok és áteresz, amely az elmúlt évtizedekben telítődött,
eltömődött, esetleg beszakadt, ezért a pályázati forrással támogatott fejlesztéssel egyidejűleg szándékunkban áll a
nem közvetlenül veszélyeztetett utcák vízelvezető rendszereinek felülvizsgálata is, illetve a Madách utca
csapadékvíz árkának a helyreállítása.
Kérjük, hogy amennyiben tud olyan belterületi átereszről, amely az elmúlt évtizedekben eltömődött,
beszakadt, vagy valahol nem funkcionál rendeltetésének megfelelően a csapadékvíz elvezető rendszer,
azt 2018. június 15-ig jelezze a peteri@peteri.hu mail címen vagy személyesen ügyfélfogadási időben a
Polgármesteri Hivatalban! A beérkezett észrevételeket szakember segítségével felülvizsgáljuk és
amennyiben indokolt és megvalósítható a fejlesztés, akkor gondoskodunk a helyreállításról.
Útfelújítások
A Belügyminisztérium és Pest megye területfejlesztésének megvalósításához nyújtott pénzügyi támogatásnak
köszönhetően településünk több utcájának felújítására nyertünk forrásokat. A fejlesztések értéke magas, ezért
közbeszerzési eljárást folytatunk le a kivitelező(k) kiválasztására.
Az útfelújításokat akkor tudjuk elvégezni, ha az érintett adott utca csapadékvíz elvezető rendszerének
helyreállításával és kialakításával végeztünk. A szolgáltatók tájékoztatása szerint a Szent István utcában legkésőbb
júliusban kerül sor a közművek bekötésére. A csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése és az útépítési munkák
utcaszintű összehangolására gondosan odafigyelünk annak érdekében, hogy minél kevesebb kellemetlenség érje a
lakosainkat.
Az utak felújítását várhatóan augusztus közepétől kezdjük meg.
Óvoda
Hamarosan elkészülnek az új óvoda kiviteli tervei, amelyet követően indíthatjuk meg a közbeszerzési eljárást a
kivitelező kiválasztása érdekében. A munkaterület átadására augusztus közepén kerülhet sor. Nagy öröm
mindannyiunk számára, hogy egy új óvodával gazdagodik településünk, s a következő generációk kisgyermekei egy
tágas épületben és zöldfelülettel rendelkező nagyméretű udvaron tölthetik hétköznapjaikat.
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Ismét Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár Péteri országgyűlési képviselője
2018. április 8-án zajlottak az országgyűlési választások. Településünkön a választásra jogosult 1804 főből 1225 fő
jelent meg a szavazáson, amely 68 %-os részvételt jelent.
Az egyéni választókerületi szavazás eredménye Péteriben:
Pogácsás Tibor
613 szavazat
Lendvay Endre
313 szavazat
Torzsa Sándor
194 szavazat
Lutter Ferenc
46 szavazat
Janzsó Miklós Csaba 13 szavazat
Papp Roland
10 szavazat

Lakos Menyhért
Rakita Andrea Éva
Szabó Attila
Galyas Zoltán
Seres Attila

Az országos listás szavazás eredménye Péteriben:
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt
Lehet Más a Politika
Demokratikus Koalíció
Momentum Mozgalom
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
Együtt - a Korszakváltók Pártja
Sportos és Egészséges Magyarországért Párt
Magyar Igazság és Élet Pártja
Iránytű Párt
Magyar Munkáspárt
Szegény Emberek Magyarországért Párt
Magyarországi Cigánypárt
Családok Pártja
Tenni Akarás Mozgalom
Közös Nevező 2018
Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja
Rend és Elszámoltatás Párt
Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt
Összefogás Párt
Net Párt
Kell az Összefogás Párt

8 szavazat
6 szavazat
5 szavazat
2 szavazat
2 szavazat

554 szavazat
262 szavazat
144 szavazat
80 szavazat
79 szavazat
26 szavazat
19 szavazat
9 szavazat
6 szavazat
4 szavazat
3 szavazat
3 szavazat
2 szavazat
2 szavazat
2 szavazat
2 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
0 szavazat
0 szavazat
0 szavazat
0 szavazat

Köszönjük településünk lakóinak, hogy ilyen sokan éltünk állampolgári jogunkkal és magas részvételi aránnyal
voksoltunk a választáson! Köszönjük szépen a választást lebonyolító kollégáink és a szavazatszámláló
bizottságokba delegáltak egész napos kitartó és megfeszített munkáját! Péteriben semmilyen rendkívüli esemény
nem történt a választás folyamán.
Gratulálunk a jelölteknek az elért eredményekhez!

Péteri országgyűlési képviselője továbbra is Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár, mely eredményhez külön is
gratulálunk!
Országgyűlési képviselői és államtitkári munkájához
egészséget, kitartást és a települések számára hatékony
együttműködéseket kívánunk! Folytatjuk közösen Péteri
fejlesztését és megerősítését!
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Ovi építés - Szaktervezőkkel egyeztettük az eddig beérkezett javaslatokat
Április 26-án tartottuk az új óvoda építésével kapcsolatos lakossági fórumunkat, majd április 27-én az óvoda szülői
munkaközösségének vezetőivel beszélgettünk a tervekről. Ezeken túl az óvoda mostani munkatársai és korábbi
vezetője is eljuttatta hozzánk gondolatait.
A beérkezett javaslatokat szaktervezőkkel, statikussal is átbeszéltük, több jó elgondolást meg is fogadtunk. Ezen
vélemények, javaslatok, gondolatok mentén a szaktervezők hamarosan elkészítik a kiviteli terveket, amely majd
alapja lesz a közbeszerzési eljárásnak és az új óvoda építésének.
Köszönjük, hogy sokan részt vettek a közös gondolkodásban, így lehet majd jól funkcionáló, minden igénynek
megfelelő szép, új óvodája gyermekeinknek! Amennyiben bármilyen további építő jellegű gondolat, kérdés,
felajánlás merül fel lakosainkban, vállalkozóinkban, akkor az ujovi@peteri.hu mail címen várjuk az építéssel
kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket!
Az új óvoda alapkőletételére 2018. augusztus 20-án kerül sor!
Szeretettel látjuk lakosainkat a mindannyiunk számára fontos eseményünkön!
Az ünnepélyes alapkőletétel részleteiről az augusztusi Hírlevélben nyújtunk tájékoztatást.

Aprók Háza Óvoda hírei
Május 31-én véget ért az Óvodában az oktatási év, és elkezdődött a várva-várt nyári időszak. Nagyon gyorsan eltelt
ez az év, sok programmal és munkával.
Szeretnénk megköszönni a sok segítséget, melyet az egész év folyamán kaptunk. Köszönjük az Önkormányzat
támogatását, Falugondnok úr és kollégái segítségét, az Általános iskolások szerepléseit óvodánkban, és a Szülők
áldozatos munkáját.
Az Adventi vásár bevételéből udvari játszóeszközöket vásároltunk, melyet Gyermeknapon vettek birtokba
óvodásaink.
Áprilisban 29 kisgyermeket írattak be szülei óvodánkba. Minden 3. életévét betöltött gyermeket sikerült felvenni,
így 100%-os kihasználtsággal működünk. A nyár folyamán, vagy év közben településünkre költöző gyermekek
felvétele már problémát okoz. Az új óvoda építésére elnyert pályázat a legjobbkor érkezett, mert jövőre már nem
tudnánk minden kisgyermek óvodai elhelyezését biztosítani.
Nagycsoportosaink június 1-jén ballagtak el az óvodából. Kívánunk Nekik és Szüleiknek sok sikerélményt az
iskolában.
Köszönöm kollégáim lelkiismeretes, és kitartó munkáját az egész év folyamán!
Az Óvoda valamennyi dolgozója nevében jó pihenést, kellemes kikapcsolódást kívánok!

Bakos Tünde
óvodavezető

Változik a zöldhulladék szállítás rendje
gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV)
Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Az Önkormányzat szolgáltatóval folytatott korábbi
tárgyalásainak
köszönhetően
Péteriből
a
kereskedelmi forgalomban kapható, biológiailag
lebomló zsákban kihelyezett zöldhulladékot is
korlátlan mennyiségben elszállítják. A biológiailag
lebomló zsákokat a péteri boltokban is várhatóan
hamarosan beszerezhetik.

A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Kft.
(DTKH Kft.) módosította a korábban meghirdetett
zöld zsákos hulladékelszállítási rendszert. Ennek
értelmében májustól alkalmanként térítésmentesen 2
db zöld színű, emblémás zsákot szállítanak el.
További DTKH emblémás zsákok igény szerint
megvásárolhatók az ügyfélszolgálatokon, amelyek
korlátlan számban kihelyezhetőek. A zsák átvételéhez
személyes okmányok szükségesek, mivel a
közszolgáltatás
ellenértéke
(kommunális
többlethulladékos zsák árával megegyező: 338
Ft+ÁFA/db) utólag, a Nemzeti Hulladék-

További tájékoztatást a DTKH ügyfélszolgálatán
kérhetnek a 06-53/500-152-es és a 06-53/500-153-as
telefonszámokon.
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Szelektív hulladékszállítási időpontok
Sárga zsákos hulladékgyűjtés időpontjai:
2018. június 15. és 29.
2018. július 13. és 27.
2018. augusztus 10. és 24.
2018. szeptember 7. és 21.
2018. október 5. és 19.
2018. november 2., 16. és 30.
2018. december 14. és 28.

Zöld zsákos hulladékgyűjtés időpontjai:
2018. június 30.
2018. július 28.
2018. augusztus 25.
2018. szeptember 29.
2018. október 30.
2018. november 28.
2018. december 31.

Civil szervezetek támogatása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018 februárjában a 3/2017. (III. 10.) számú rendelete
szerint pályázatot hirdetett a helyi civil szervezetek, alapítványok számára. A pályázat célja a rendelet hatálya alá
tartozó szervezetek tárgyév január 1. és december 31. között megrendezésre kerülő rendezvényeinek támogatása
valamint a működési költségekhez való hozzájárulás volt.
A Képviselő-testület a 2018. április 17-i ülésén döntött a támogatásokról, amelyek a következők:
• Alapítvány a Péteri Evangélikus Egyházközségért 140.000,- Ft cserkésztábor megrendezésére és játékok
vásárlására;
• Német Közösségépítő Klub 100.000,- Ft gyógyterápiás könyv beszerzésére és buszköltségre;
• Péteri Borbarát Kör Egyesület 350.000,- Ft a XI. Óhegyi Bornap és Főzőfesztivál megrendezésére;
• Péteri Faluszépítő Egyesület 70.000,- Ft temetőtakarításra, Magyarország legszebb konyhakertje
pályázathoz csatlakozásra illetve a Mi kertünk, mi falunk és a Szebb, virágosabb Péteriért pályázatok
meghirdetésére, lebonyolítására, díjazására;
• Péteri Gyermekekért Közalapítvány 140.000,- Ft nyári táborok, gyermeknap támogatására,
gyermekprogramok szervezésre a települési programokon illetve a Péteri Családháló Pont programjainak
támogatására;
• Péteri Hagyományőrző Egyesület 120.000,- Ft a Görhöny fesztivál és a Hagyományőrző Körök Estje
rendezvények lebonyolítására;
• Péteri Nyugdíjas Klub 130.000,- Ft a Bornapra kilátogatók vendéglátására, személyszállításra és
eszközbeszerzésre;
• Péteri Polgárőr Egyesület 600.000,- Ft működési költségre valamint a körzeti megbízottal közös nappali
szolgálat ellátásának költségeire.
A Péteri Községi Sportkör pályázati kérelmének elbírálása folyamatban van, a sportpálya fejlesztése céljából
631.923,- Ft TAO pályázati önrészt különített el a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben.

Péteri képzőművész alkotása a Vármegyeházán
A Pest Megyei Kormányhivatal szervezésében az Aszódi és a Monori Járás kortárs
képzőművészeinek kiállítása volt látható a pesti Vármegyeházán.
Péterit Veszteg Virág tervezőgrafikus képviselte, akinek munkájára többek között
Tarnai Richárd kormánymegbízott úr is felfigyelt. Virág munkáját nap, mint nap
láthatjuk településünk életében, hiszen az Önkormányzat által gyakran használt
péteri logó, illetve az iskola homlokzatán található iskolai logó is az Ő
kreativitását, fantáziáját és ötletgazdagságát dicséri.
Virág Kisherceg újragondolása című diplomamunkáját mutatta be a kiállításon.
Gratulálunk Veszteg Virág tervezőgrafikusnak, köszönjük, hogy képviselte
településünket, művészi munkájához további inspirációkat és sikereket kívánunk!
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Pittner Dénes Általános Iskola hírei
Az eltelt időszakban oly sok minden történt intézményünk falai között, hogy mindennek ismertetése túlnyúlna a
Hírlevél keretein, így csak néhányat említek a következőkben.
Az informatikai fejlesztések tovább folytatódtak, megérkeztek az ígért tabletek, a projektorok felszerelésére, a
szükséges vezetékezési-szerelési munkálatokra nyáron kerül sor.
A Péteri Gyermekekért Közalapítványnak köszönhetően, valamint az iskola Szülői Közösségének támogatásával 2
trambulinon is biztosított a gyerekek által igen kedvelt mozgási lehetőség.
Az éves munkatervünkben szereplő feladatok zömét megvalósítottuk, sőt, éltünk az idő közben adódó rendkívüli
lehetőségekkel is. Diákjaink meglátogatták a világhírű BODY kiállítást, ahol orvosi egyetemi képzéshez is méltó
szemléltetéssel szerezhettek tudást, tapasztalatot testünk felépítéséről, működéséről. Felsőseinket, a tudatos
pályaválasztás elősegítése érdekében, elvittük a Szakma Sztár fesztiválra, ahol számtalan foglalkozást tekinthettek
meg és próbálhattak ki saját maguk is.
Örömmel fogadtuk a meghívást a helyi önkormányzat szervezésében megtekinthető felújított Szaffi című
rajzfilmre, köszönjük a lehetőséget.
Hetedikeseink és néhány nyolcadikos diákunk is részt vett az erdélyi 5 napos kiránduláson a Határtalanul program
szervezésében. A minap vendégül is láttuk a programbeli társiskola tanulóit, akik elismeréssel nyilatkoztak mind a
községről, mind az iskoláról. A Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ötödikeseinket utaztatta Szlovákiába,
hogy megismerhessék Péteri régi családjainak származási helyét, rokonaikat. Köszönjük a lehetőséget, melyet
reményeink szerint hagyományként folytathatunk tovább. Számtalan versenyen szerepeltek eredményesen
diákjaink, melyekről iskolánk facebook oldalán tudósítunk. Nyílt napunkon a szülőket és a leendő elsősöket is
vendégül láttuk. Örömmel jelentem, hogy intézményünk népszerűségi görbéje felfelé ível, melynek egyik
bizonyítéka, hogy nemcsak megállt az elvándorlási folyamat, de a környező településekről is kérik felvételüket
intézményünkbe. Az első évfolyam várhatóan 24 fővel indul jövőre, melyből 4 fő bejáró. Magasabb évfolyamokra
is jelentkeznek, még nyolcadikra is, a jó magaviseletű, jó tanulókat szívesen fogadjuk.
Tavaszi papírgyűjtésünk eredményesnek bizonyult, plusz konténert kellett hozatnunk. A pontos eredményeket
még várjuk, a hatékony segítséget, a községbeliek vas-, papír hozzájárulását hálásan köszönjük.
Az idei központi pedagógus napon intézményünkből a nevelőtestület javaslatára Hadar Tímea kolléganő részesült
külön elismerésben, melyhez ezúton is gratulálunk. A szülői közösség és az önkormányzat a többi dolgozónak is
megköszönte az ez évben végzett fáradtságos és kitartó munkáját egy igazán színvonalas ünnepi műsorral és
ebéddel, melyért ezúton fejezzük ki köszönetünket.
Az évnek hamarosan vége, de még számtalan feladat vár ránk. Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 2018. június
16-án 9 órakor tartandó tanévzáróval egybekötött ballagási ünnepségünkre. A nyári táborok tekintetében örömmel
számolhatok be arról, hogy az Erzsébet programnak köszönhetően 4 turnus napközis tábort is tudunk indítani,
nyáron gyermekeink szép számmal mese-, sport-, öko-, és hagyományőrző táborban is részt vesznek majd. A
zánkai táborba sajnos többszörös a túljelentkezés, jelenleg várólistán vagyunk. Erre az időszakra plusz tervvel is
készültünk, így az 5. turnusban is lesz hol és kivel hasznosan töltenie az idejét a Pittner Dénes Általános Iskola és
AMI tanulóinak.
A további teendőkhöz erőt és kitartást kívánunk mindnyájunknak, az intézmény nevében erőt, egészséget minden
kedves olvasónak.
Barna-Pőcz Matild Mária
intézményvezető

Járdaépítés a Sportpálya mellett
A Képviselő-testület ígéretének megfelelően döntött a 2015-ben megszüntetett
Sportpálya melletti járda kiépítéséről.
A 130 m hosszú betonjárda építésének kivitelezését a Településüzemeltetés
munkatársai végzik előre láthatóan 2018. június 15-ig.
Kérjük, hogy az érintett járdaszakaszt az építés ideje alatt ne használják, helyette a
Petőfi Sándor utca páros oldalán szíveskedjenek közlekedni.
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!
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Környezetszennyezés Péteriben
2018. május 6-án a csapadékvíz elvezető árokban található vízre ismeretlenek használt gépolajat öntöttek.
Az Önkormányzat vezetése a facebookról történő értesülést követően azonnal megtette az ilyenkor szükséges
lépéseket. A Katasztrófavédelem munkatársai megállapították, hogy kb. 20 liter használt gépolajat öntöttek a
csapadékvízelvezető rendszerbe és felkértek, hogy intézkedjek a szennyezés megszüntetésének azonnali
megkezdéséről.
Tisztelettel köszönjük Paput Tibornak, Németh Tibornak, Losonci Gyulának, Kellner Sebestyénnek,
Béres Lászlónak, Szenyán Istvánnak, Paput Henriknek, Figur Lászlónak, Alapi Lászlónak és a
szomszédban lakóknak, hogy egy telefonhívás után, vagy csak azért, mert látták, hogy gond van a
Csemetekertben, az ünnepi vasárnap délutánjukat feláldozva csatlakoztak hozzánk, azonnal a település
segítségére siettek és eszközeiket, munkaerejüket önzetlenül ajánlották fel annak érdekében, hogy az
árok megtisztuljon.
Másnap délutánra a környezetszennyezést munkatársaink megszüntették, az olaj nem terjedt tovább, a
veszélyesnek számító anyagot és földet a szabályoknak megfelelő csomagolásban és módon elszállítottuk
Kerepesre, a befogadó helyre. Az Önkormányzatnak a szennyezett hulladék ártalmatlanításának költségeit ki kellett
fizetnie, amely 50 ezer forintba került településünknek! A Körzeti megbízott úr és a Polgárőrség hatékony
közbenjárásának köszönhetően a környezetszennyező személy kiléte rövid időn belül ismertté vált, köszönjük
segítségüket!
Bár a facebookon és ott a helyszínen szóban is kaptunk elmarasztaló és becsmérlő szavakat, mégis az
Önkormányzat munkatársai a legnagyobb igyekezetünk ellenére sem tudnak minden percben a település minden
négyzetcentiméterén jelen lenni, ezért tisztelettel kérjük a felnőtteket (leginkább a szülőket), hogy minden
pillanatban vigyázzanak gyermekeikre, mert egy péntek este eldobott üvegszilánk, egy évek óta ott húzódó árok
olajjal szennyezve, egy kő vagy fadarab, amely sérülést okozhat nem azonnal kerül a látókörünkbe, mindent egy
pillanat alatt megoldani képtelenség és nem is tudjuk ezt megígérni! A személyes információátadás sokkal
hatékonyabb, mint a szóbeszéd. Egy a célunk, Péteri fejlődése, de együtt könnyebb, kérjük nekünk jelezzék, ha
bárhol rendellenességet észlelnek, vagy olyan pozitív elképzelés merül fel, amelyet közösen meg tudunk valósítani!
Péteriben eddig nem tapasztalt kihívás elé néztünk újra május elején. Öröm az ürömben, hogy ismét összefogtunk,
s megmutattuk azt, hogy a tettek minden szónál többet érnek és hatékonyabbak.
Köszönjük az összefogást és a segítséget!
Petőné Vizi Valéria
polgármester

Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület hírei
A Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület március 24-én ismét megrendezte szokásos házi versenyét. Ezen a
versenyen ovisok nevezését is elfogadtuk és vártuk, hogy minél többen jöjjenek. Természetesen csak földharc
kategóriában nevezhettek a kicsik. Versenyzői nevezői létszám így 70 fölé emelkedett. Ez a létszám nagyon magas
egy házi versenyhez képest. Persze három településről jöttek versenyzők: Gyömrő, Mende, Péteri. A helyszín
Mende, Géza Fejedelem Általános Iskola volt.
A korosztály 3,5 éves kortól 19 éves korig bezárólag volt. A kategóriák a létszám miatt le lettek faragva.
Formagyakorlat, földharc, csapatföldharc és vegyes kéz-láb-földharc-dobás küzdelem.
Nagyon nagy örömünkre két díszvendég is megtisztelt jelenlétével. Dr. Mezey Attila Gyömrő Város Polgármestere
és régi mentorom, Hárshegyi János Sport- és Médiaszakértő. Az érmeket, okleveleket és kupákat a meghívott
vendégek adták át a gyerekek nagy örömére. Számtalan érem született Péteri részről. Mégis egyet kiemelnék. A
csapatföldharc eredményét. Itt első lett Péteri csapata! A csapat tagjai Németh Zsanett, Sárkány Bendegúz, Balogh
Krisztián, Molnár Patrik és Molnár Nándor. Gratulálok minden tanítványnak a sikeres eredményekért. Nagyon
nagy köszönet a szülőknek, hogy türelemmel, szorgalommal és kitartással támogatják gyermeküket ezen a nem
egyszerű és kimondottan nehéz sportágban! Köszönöm a támogatók és bírók segítségét, hogy hozzájárultak a
verseny lebonyolításához. Köszönöm Kerékgyártóné Maka Erzsébet Igazgatóasszonynak, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta az iskola sportcsarnokát. Köszönet a büfé finomságaiért Harangozó Tibornak és családjának.
Lozsi Ákos
edző
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Péteri Nyugdíjas Klub hírei
"A magányos ember semmi, csak az egyesületeknek van hosszú életük, igazi súlyuk." - Gróf Széchenyi István A Péteri Nyugdíjas Klub tagsága 2018. március 19-én megválasztotta új vezetőségét.
A klub szeretettel várja mindazokat a péteri lakosokat, akik szeretnék egy kellemes, barátságos társaságban jól
érezni magukat, megoldást találni a magányos órák hasznos eltöltésére.
Klubdélutánjainkat minden szerdán 18 órai kezdettel a Művelődési Házban tartjuk. Kérjük, jöjjenek el hozzánk és
legyenek tagjaink!
A klub vezetősége nevében üdvözlettel: Körmendi András elnök

Ismét nyári napközis tábor!
Hamarosan beköszönt a vakáció a gyermekek nagy örömére. A szülőknek
azonban komoly logisztikai feladatot és fejtörést okoz, hogyan oldják meg
gyermekeik felügyeletét közel 80 napig. A Pittner Dénes Általános Iskola
mellett ebben nyújt segítő kezet Péteri Község Önkormányzata, hiszen idén,
immáron 8. éve szervezzük meg a nyári napközis tábort. A táborlakóknak a
Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház ad otthont 2018. június 18-29. között.
A gyermekfelügyeletet és a szabadidős programokat (kirándulások, játék, fagyizás stb.) az önkormányzat
térítésmentesen biztosítja, a szülőknek a napi egyszeri meleg ebédet kell fizetnie. A táborról érdeklődni lehet Nagy
Andrea családsegítőnél a Polgármesteri Hivatalban.
Várunk minden kedves táborozó gyermeket!

Ismét kint vannak a játszótereken az apró játékok - vigyázzunk rájuk!
Május elején visszakerültek a télre beszedett kisebb játékok a játszóterekre. Ezeket a játékszereket tavaly ilyenkor
egy helyi lakos ajánlotta fel a péteri játszóterekre a péteri gyermekeknek. Öröm, hogy máig használni tudjuk őket!
Amennyiben Önnek is van olyan játéka, amelyet már nem használnak a gyerekek, unokák, kérjük, hogy hozza el
valamelyik játszótérre, hagyja a tárolórekeszben, hogy utána játszhassanak vele a kicsik (már vannak ilyen
homokozók, dömper stb., köszönjük!).
A szülőket arra kérjük, hogy a játékok használata után kérjék meg gyermekeiket a játékok rekeszbe
történő visszahelyezésére, vagy együtt tegyék ezt meg!
A Településüzemeltetés munkatársainak nincs lehetőségük napjában több alkalommal rendet rakni a használat
után, ezért csak addig tudjuk ezt a szabadon használható rendszert fenntartani, amíg a rend - a tavalyihoz
hasonlóan - működik, s például nem az egész Kastélykertből kell összeszedni a szétszórt kismotorokat, labdákat,
talicskákat stb. reggelente és délutánonként.
Továbbá kérjük, hogy csak a korosztályuknak megfelelő játékokat használják a gyermekek (pl. kismotorok)!
Vigyázzunk a játékokra, hiszen ezek közös értékek, de akkor is a miénk, péterieké! Vigyázzunk a rendre, hiszen mi,
péteriek élünk naponta e szép környezetben!
Köszönjük minden szülőnek és pedagógusnak az együttműködését!
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