PÉTERI HÍRLEVÉL

2011. évi 1. szám

Péteri Község Önkormányzatának hivatalos, közérdekű lapja

2011. április

Biztonságos gyalogút a Haleszi-kertbe
Örömmel tájékoztatjuk a
település és a Haleszi-kert
lakosságát, hogy a Képviselő-testület - a felvállalt
programjának megfelelően
- megvalósította a Haleszikert és Péteri belterületének közvetlen gyalogos és
kerékpáros
közlekedésre
alkalmas összekapcsolását.
Korábban a Haleszi-kert
lakói számára Péteri belső
részeinek és a buszmegállóknak a megközelítése balesetveszélyes volt. Az csak
a nagy forgalmú országos
közúton történhetett. A
Képviselő-testület döntésével, a helyi Ép-Gép 2002.
Kft. kivitelezésében kiépített, közel 300 méter hosszú,
murvás gyalogút költségeinek 30%-át a Haleszi-kert
lakóközössége biztosította.
A Horgásztóba futó csatorna felett átívelő fahíd dr.
Molnár Zsolt polgármester
úr adománya, a vízszolgáltatótól kapott felügyelőbizottsági tiszteletdíjából.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt április 23-án (szombaton) 16.00
órakor a gyalogút haleszikerti végébe a fahídhoz,
amikor az Önkormányzat
„hivatalosan” is Péteri és a
Haleszi-kert lakóinak illetve a Péteriben kirándulóknak a használatába adja a
gyalogutat.
Külön örömünk ugyanis,
hogy a gyalogút kiépítésével egyúttal a Verőcéről
Apajpusztára vezető 300
kilométeres, piros jelzésű
megyei túraútvonalanak a
Horgásztó feletti részét is
sikerült járhatóvá tennünk!
A túraút (amelynek a 7. számú szakasza esik Péteribe)
Pest Megyének a Dunától
keletre eső részét járja be.
Gyömrő felől érkezik hozzánk, a Laktanya alatt halad
el az erdőn keresztül, az ún.
Betyárúton ér be Péteribe,
áthalad a falu központján,
(a most kiépült gyalogúton)
felülről kerüli meg a Hor-

Ma már biztonságosan a Haleszi-kertbe

gásztavat, a tüzéptelepnél
fordul ki a Bereki útra, majd
a vasútállomás felé tart tovább Csévharasztra.
Az elkészült gyalogút
Péteriből egy másik túraútvonalhoz is közvetlenül
kivezet! A Haleszi-kertet
elérve a fahídon átkelve a
baloldali nagy fán látható
egy piros kereszt. Ez jelzi
azt a túrautat, ami éppen a

híd lábától, a fától indul el.
Ez a kirándulóút a monori kilátót, a Strázsa-hegyet és a Forrásvölgyet
érintve, a tetei völgyön
áthaladva Felsőfarkasdra
vezet, ahol belecsatlakozik
egy másik megyei túraútba, a zöld jelzésűbe.
Bódis Szilárd képviselő

Teri néni 100 éves

Péteri legidősebb lakója Galántai Józsefné, Teri néni április 13-án töltötte be 100. életévét!

Teri néni
Teri néni 1911-ben még a
„történelmi” Magyarországon született Szombathelyen. Fiatal lányként került
Péteribe, ahol a két hábo-

rú között a Földváry-Boér
család
alkalmazásában
megbecsült szobalány lett.
A nemesi család tagjaival
nagyon jó viszonyt ápolt:
Földváry-Boér Máriával a
mai napig tartja a kapcsolatot. Teri néni 1942-ben
férjhez ment Galántai Józsefhez, aki azután életét
vesztette a fronton.
Nagyon kevés embernek
adatik meg, hogy ilyen szép
kort élhessen meg. Magyarországon alig 200 száz
évnél idősebb polgár él.

Teri néni egészségi állapota szerencsére jól szolgál.
A rejtvényfejtés és a kerti
tevékenykedés tölti ki mindennapjait.
A ritka, de örömteli évfordulón a település nevében
dr. Molnár Zsolt polgármester úr és Petőné Vizi Valéria
alpolgármester asszony a
családtagjai körében köszöntötte fel Teri nénit.
Szívből gratulálunk Teri
néninek és Péteri egész lakossága illetve Péteri Község Önkormányzata nevé-

ben kiváló egészséget és
sok örömet, boldogságot
kívánunk a számára!
Kalina Enikő képviselő

Önkormányzati köszöntés

Péteri Hírlevél
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Péteri lányok a Ki-Mit-Tud győztesei!
A monori Vigadó Kulturális és Civil Központ által szervezett regionális tehetségkutató
verseny (Ki-Mit-Tud) döntőjében 2011. április
9-én néptánc kategóriában művészeti iskolánk
Kékibolya nevű néptánccsoportja I. helyezést
ért el.

A győztes csapat

A csoport tagjainak
(Bódis Bianka, Szenyán
Klaudia, Ducsai Eszter,
Ducsai Anna, Farnas
Hajnalka,
Mészáros
Eszter, Kovács Petra)
a döntőbeli siker után
Péteri Önkormányzata és Lakossága nevében polgármester úr és
Bódis Szilárd képviselő
úr a helyszínen különdíjat adott át. A döntőt a térségünkben élő
adásban közvetítette a
Gemini Televízió. Lányaink győzelmét így
több tízezren láthatták.

A győztes produkció
megtekinthető Péteri
és a Gemini Tv honlapján is.
A lányoknak és felkészítő
tanáruknak
– Balázs Péternek, az
iskola néptánc oktatójának – szívből gratulálunk!
Gratulálunk Sztupa
Ágnesnek iskolánk diákjának is, aki a vers
és próza kategóriában a sikeres elődöntő
után a döntőben - szoros versenyben - V. helyezést ért el.

ÚJ JÁTSZÓTÉR A SZÉCHENYI UTCÁBAN
Játszótereink állapotát
tavaly felmérő szabványügyi szakértő vizsgálata
alapján a Képviselő-testület tavaly a balesetveszélyes Széchenyi utcai játszótér elbontásáról döntött.
Az Önkormányzat az ez
évi költségvetésében új
játszótéri eszközök beszerzésére 1 millió forintos
előirányzatot
határozott
meg. E pénzből – a két önkormányzat közötti jó kapcsolatra is tekintettel - a
Gyömrői Városüzemeltető
Kft. hat játszóeszközből
álló, új játszóteret alakít ki
a Széchenyi utcában.
A játszótéren mászóka,
T-hinta, csúszda, forgó hinta, lánchíd és mérleghinta
kerül kihelyezésre. Az Önkormányzat egy ivókutat
és a tér megközelítését
megkönnyítő, a közterületi
árok fölött átívelő fahidat is
kihelyez.
A játszóterek kialakításáról szóló Európai Uniós
szabványok szerint a játszótéren és a közvetlen
környezetében nem lehet

Épül a játszótér

semmilyen szúrós, tüskés,
balesetveszélyes növényzet. Ezért a játszótér korábbi területét meg kellett
tisztítani az ilyen növényektől. Ezzel a területen a kullancsveszély is kisebb lesz.
A kivágott fák helyére Rada
Ferenc erdész, a NEFAG
Zrt. mendei csemetekertjének vezetője felajánlásából ezüst nyárfákat és
hegyi juharfákat telepít az
önkormányzat.
Amennyiben a közeljövőben azt az önkormányzat

anyagi forrásai lehetővé
teszik a játszótér köré kerítést, a játszótérre pedig árnyékot adó, fedett pihenőt
építünk.
A játszótér átadására
április 30-án (szombaton)
16.00 órakor kerül sor,
amelyre szeretettel várjuk
az érdeklődőket, családokat és a játszani vágyó
gyermekeket. Az átadáson
bohóc,
gyermekműsor,
ügyességi vetélkedők, lufi
hajtogatás szórakoztatja
majd a kíváncsi gyerekeket.

Szeretnénk, ha a játszótereink ezentúl kedves, barátságos nevet viselnének.
Kérjük Önöket, hogy javaslataikkal segítsék elképzelésünket. Amennyiben
a játszótér elnevezésére
ötlete, javaslata van, azt a
hirlevel@peteri.hu e-mail
címre küldje meg.
Bízunk benne, hogy az
új játszótéren sok gyermekünk leli majd örömét!
Petőné Vizi Valéria
alpolgármester
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Idén először
nem zár be
az óvoda!

PÉTERI LÁNY A LEGSZEBBEK KÖZÖTT

Megoldódik az iskolás gyermekek
nyári napközbeni ellátása!

Országos gyakorlat az,
hogy a kistelepülések
egyetlen óvodája a nyár
folyamán bezár. Nyaranta az iskola utolsó tanítási napjától kezdve a
szeptemberi iskolakezdésig problémát jelent
a szülőknek, nagyszülőknek az iskolás korú
gyermekek napközbeni
felügyelete.
A gyermekek védelméről szóló törvény
minden
önkormányzat számára kötelező
feladatként határozza
meg a gyermekek napközbeni ellátásáról való
gondoskodást. Mivel a
Képviselő-testület – a
törvény betartásán túl
- fontosnak érezte azt,
hogy a dolgozó péteri
szülők válláról levegye
a gyermekek nyári időszakban történő napközbeni felügyeletének
megoldásának problémáját, az Önkormányzat
egységes programként
több döntést hozott e
kérdésben.
A szülők érdekeire figyelemmel a Képviselőtestület:
•
ebben az évben
nem engedélyezte az
óvoda nyári időszakban történő – korábban
„megszokott” – nyári leállását, bezárását,
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•
az iskolás korú
gyermekek
számára
egész nyáron át tartó
„napközis tábort” szervez az iskola pedagógusainak közreműködésével,
•
a programra az
Önkormányzat költségvetésében
megfelelő
összeget biztosított.
Ettől az évtől így az
iskoláskorú gyermekek
igény szerinti, napközbeni ellátásának biztosítását nyári napközis
felügyelet keretében, az
óvodás korú gyermekek
nyári felügyeletét pedig
az óvoda szünet nélküli
nyitvatartásával oldjuk
meg.
A testület döntését
többszöri egyeztetések
előzték meg Varga Jenő
iskolaigazgató úrral, aki
javasolta azt, hogy a
program az óvodában
és az iskolában is az ott
dolgozó pedagógusok
bevonásával valósuljon
meg, mivel a szabadságkeretük erre törvényes lehetőséget ad.
Az Önkormányzat előre is köszöni az ÁMK
pedagógusainak a segítséget, munkájukat és
együttműködésüket!
Faltuszné Szabó Nikoletta
képviselő

A Miss Alpok Adria
Nemzetközi
Szépségverseny Pest Megyei Döntőjébe
jutott a Péteriben élő Polák
Enikő.

Gratulálunk, további
sok sikert kívánunk!

Beadott pályázatok
Teniszpálya-felújítás és könyvtárfejlesztés
az elmúlt időszakban
több pályázatot készített elő és adott be.
Az egyik pályázat
a sportpálya salakos
teniszpályájának
a
felújítását, és a sportA Képviselő-testület pályán található kiigyekszik minden le- szolgáló épület (öltöhetőséget megragad- zők, zuhanyzók) teljes
ni azért, hogy Péte- felújítását
kívánja
riben, helyben minél megvalósítani.
széleskörűbb és minél
A másik pályázat a
magasabb színvona- könyvtár bútorzatálú szolgáltatások áll- nak teljes cseréjére
hassanak a lakosság irányul.
Reméljük,
rendelkezésére.
Az hogy pályázataink siÖnkormányzat ezért kerrel járnak majd!

GYERMEKORVOS PÉTERIBEN?
A
Képviselő-testület
programjában vállalta azt,
hogy Péteriben is megteremti az önálló gyermekorvosi rendelés feltételeit.
A ma hatályban lévő
jogszabályok szerint Péteri gyermeklétszáma nem
teszi lehetővé, hogy egy
önálló, csak péteri gyermekeket ellátó, ingyenes
gyermekorvosi szolgáltatás jöhessen létre. Az Önkormányzat ezért tárgyalásokat kezdeményezett
Gyömrő Város Önkor-

mányzatával arról, hogy
közös együttműködésben
biztosítsa a két település a
Péteriben működő gyermekorvosi ellátást.
A két önkormányzat vezetése közötti egyeztetések
várhatóan sikeresek lesznek és reményeink szerint
hamarosan Péteriben is
helyben lehet megoldott,
a felnőtt betegellátástól elkülönülten a gyermekorvosi ellátás.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester

Péteri Hírlevél
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AZ ÉREM KÉT OLDALA
A fej: „bolti” szórólap

A Hivatal (38 %) és az orvosi lakás (62 %)

Az írás: Pályázat korszerű Polgármesteri Hivatal kialakítására
A képviselő-testület álláspontja az, hogy a Polgármesteri Hivatal egységes, egész ingatlan. Ezen
az ingatlannak a jelenlegi
felépítményeket (hivatal,
lakás, rendelő) körülvevő része közfunkciót kell,
hogy betöltsön.
Az Önkormányzat a mai
kor igényeinek megfelelő,
akadálymentes, kulturált
polgármesteri hivatalt kíván kialakítani a hivatal
egész épületében.
A hivatali főépület nagysága összesen: 288 m2.
Ebből a Polgármesteri
Hivatal által használt terület: 110 m2. A község
háziorvosa által lakott terület nagysága: 178 m2.
A polgármesteri hivatal

használja az épület 38
százalékát, a háziorvosunk pedig a 62 százalékát. Ténylegesen (de
szerződéssel nem rögzítetten), a háziorvos használja a hivatal alatti teljes
pincét (kb. 50 m2) és a
hivatal udvarának szinte az egészét (kb.: 1000
m2).
A hivatali főépületben
hat fő dolgozik, az „orvosi
lakást” jelenleg tényszerűen két fő lakja.
Ma a Polgármesteri Hivatal indokolatlanul két
külön épületben működik. A pénzügyi csoport a
hivatal által használt jelenlegi szűkös terület miatt külön épületben kell,
hogy működjön. A hivatali

dolgozók nem járhatnak
át a hivatal önkormányzati tulajdonú kertjén. Ez
az állapot nagyban nehezíti a hivatali információáramlást, a hatékony
vezetői kontrollt és a hatékony munkavégzést. Ez
a helyzet sem az ügyfélfogadás, sem a szakmai
munka
szempontjából
nem tartható fent.
A Polgármesteri Hivatal
épületének belső kialakítása nem felel meg az
akadálymentesítési és
esélyegyenlőségi törvényi
előírásoknak.
A Hivatalban nem megoldott a mosdók elkülönítése és nemenkénti elválasztása.
A Hivatal egyetlen mosdóhelyisége közvetlenül
a konyhának kijelölt udvari szélfogóba nyílik. A
WC kézmosója egyúttal
a konyhai kézmosó és
mosogató is! Ez a helyzet
munkaegészségügyileg a
továbbiakban nem tartható fent.
A Hivatalban – helyhiány miatt - jelenleg nem
lehet kialakítani kulturált
ügyfélfogadási teret. Az
Önkormányzat ügyfelei
és tárgyalópartnerei így
kénytelenek egy szűk,

sötét, lehangoló hivatali
folyosón várakozni.
A jelenlegi ügyfélszolgálati helyiség, egyben
munkavégzési,
ügyintézési tér is, ahol egyszerre több ügyintéző
is intéz olyan ügyeket
(gyámügyek,
szociális
ügyek), amelyekben mindenképpen elvárás lenne
az „személyesebb” ügyintézési terek kialakítása.
Erre a Hivatal által jelenleg használt épületrészben nincs megfelelő hely.
A polgármesteri iroda
jelenleg egyben a bizottságok, a képviselő-testület és a kisebbségi önkormányzatok tárgyalóterme
is.
A Polgármesteri Hivatalnak egységes helyen,
egy épületben kell működnie.
Ehhez mindenképpen
szükséges a jelenlegi
185 m2 területű „orvosi
lakás” (vagy egyes részeinek) hivatali célú visszavétele, hasznosítása.
Nagyon határozattan
hangsúlyozzuk:
a
Képviselő-testület
NEM KÍVÁNJA A JELENLEGI HÁZIORVOS PRAXISÁT
MEGSZŰNTETNI!
NEM
SZÁNDÉKOZIK AZ OR-
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VOST PÉTERIBŐL ELKÜLDENI!
A testület szándéka
az, hogy Péteri lakói számára modern, korszerű,
higiénikus, kulturált ügyintézési teret, kulturált
polgármesteri
hivatalt
teremtsen. Olyan hivatali
teret, ami megfelel a XXI.
századi minimális elvárásoknak. Ahova a hivatal dolgozói és ügyfelei
(Önök) is szívesen térnek
be.
Háziorvosunk magánérdeke nem lehet akadálya annak, hogy a
polgármesteri hivatal jelenlegi elhelyezési problémái megoldódjanak és
a kulturált ügyfélfogadás
feltételei kialakuljanak!
A
Képviselő-testület
ezért úgy döntött, hogy
pályázatot nyújt be a Polgármesteri Hivatal teljes
épületének akadálymentesítésére.
Amennyiben a pályázat
sikerrel jár úgy:
•
A hivatal egy épületbe kerülhet.
•
Minden ügyintézőt egy épületben, megfelelő méretű irodában
lehet majd elérni.
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•
Esztétikus, tágas
ügyfélfogadási teret alakíthatunk ki az épületben, amelyből közvetlenül nyílnának a hivatali
irodák.
•
A hivatali udvar
közterületként megnyílna a lakosság előtt, ahol
parkolási lehetőséget is
biztosítanánk.
•
A hivatali épület
kívül és belül teljeskörűen
akadálymentesítésre kerülne.
•
Mozgáskorlátozott, gyengénlátó, hallássérült embertársaink
számára is akadálymentessé válhatna a hivatali
ügyintézés.
•
A jelenlegi „balkáni” körülmények helyett a
hivatalban kulturált ügyfél WC-k kerülnének kialakításra nemek szerint
elkülönítve.
A testület a fenti célok
érdekében dolgozik. A
képviselők a letett esküjük szerint minden más
érdek előtt Péteri, Péteri
lakosságának
érdekében dolgoznak és hozzák
meg döntéseiket.
Nem célunk az, hogy
háziorvosunk
elhagyja

Péteri Hírlevél

Péterit. Nagyra becsüljük
dr. Berényi Zoltán Péteriért végzett három évtizednyi munkáját. Mind
orvosi, mind pedig képviselői tevékenységét tiszteljük.
Van azonban olyan
helyzet, amikor a köz érdeke erősebb kell legyen
a magánérdeknél. Doktor
úr számára több megoldást is felkínáltunk már
eddig az „orvosi lakás”
további biztosítására.
Nincs ma Magyarországon olyan jogszabály,
ami kötelezővé tenné a
háziorvosok számára lakás, „orvosi lakás” (főleg
ilyen méretű és színvonalú lakás) biztosítását. Az
orvosi feladatok ellátása
nem kötődik önálló lakás
birtoklásának a jogához,
mint ahogy az iskolaigazgató, a jegyző, a védőnő,
vagy akár a polgármesteri hivatal dolgozói sem
igényelhetnek a munkájuk mellé külön lakást is.
Bár az orvosi munkaidő
letelte után a monori háziorvosi ügyelet biztosítja
Péteriben a sürgősségi
betegellátást, a Képviselő-testület is azt szeret-

né, ha a település orvosa helyben lakna.
Joggal várja el azonban a Képviselő-testület azt, hogy a település
háziorvosa több évtizednyi (igen kedvezményes!) szolgálati jellegű
lakáshasználat
után
képes legyen magának
saját tulajdonú ingatlant biztosítani a településen, mint ahogyan ezt
a községben élő emberek döntő többsége is
képes volt elérni.
Az éremnek, a dolgoknak, a döntéseknek több magyarázata
és értelmezése lehet.
Van lehetőség a dolgok tényeken alapuló, teljeskörű, objektív
bemutatására, de van
lehetőség ugyanazon
dolgok
elferdítésére,
magából való teljes kiforgatására,
szándékos
elcsúsztatására,
a lakosság szándékos
félretájékoztatására és
ezzel a felesleges indulatkeltésre.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester

Üzemel a bankautomata
Az Önkormányzat
és a Monor és Vidéke
Takarékszövetkezet
m e gá l l a p o d á s á n ak
eredményeképpen
2011. február 25-én,
napi 24 órában működő pénzkiadó ATM
automata került kihelyezésre az orvosi
rendelő
épületének
utcai homlokzatához
építve. Örömmel tapasztaljuk, hogy egy-

re többen használják
az új szolgáltatást.
Az automatából történő készpénz felvétel
a legtöbb esetben költséggel jár. Javasoljuk,
hogy érdeklődjön saját bankjánál a Takarékszövetkezet által
üzemeltetett ÁTM-ből
történő pénzfelvétel
díjairól.

Az üzembe helyezéskor polgármester úr
teszteli az automatát
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Folyamatban…
A Képviselő-testület
és a Polgármesteri Hivatal folyamatosan végzi a
munkáját. Vannak olyan
témák, amelyek csak
hosszas, hónapokig tartó előkészületek után
tudnak megvalósulni,
sikerrel járni. Bár mi a
hivatal falain belül, „hír
nélkül”, hosszasan dolgozunk ügyek tucatjain,
Önök csak a folyamatok
végén találkozhatnak az
eredményekkel.
Fontosnak
érezzük
azonban, hogy azon
ügyekről is tájékoztatást kapjon falunk lakossága, amelyek még
csak előkészítés alatt,
tárgyalási folyamatban
vannak. Szeretnénk, ha
hamarosan úgy írhatnánk e témákról, mint
megvalósult,
sikeres
projektekről:
•
Az Önkormányzat felvette a kapcsolatot egy szociális ellátásokat nyújtó nonprofit
gazdasági társasággal
azért, hogy az evangélikus egyház tulajdonában lévő, félkész „Találkozások Háza” ingatlant
felépítsék, befejezzék
és abban szociális ellátást (idősek otthona)
indítsanak be. Az Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri
az egyház és a szocális
szolgáltató tárgyalásait
az épület sorsáról. Mivel az épület a Péteri
Evangélikus Egyházközség tulajdonában áll, az

Önkormányzatnak nincs
döntési joga annak sorsáról. Információink szerint a szociális szolgáltató az egyház válaszára
és döntésére vár.
•
Péteri jelenleg
sajnos már nem rendelkezik szabad szennyvízcsatorna kapacitással
a monori szennyvíztelepen. Folyamatos és
sikeresnek ígérkező tárgyalásokat folytatunk
ezért több környékbeli önkormányzattal is
azért, hogy Péteri többlet szennyvíz-bebocsátási lehetőséget kapjon a
monori szennyvíz-tisztítóban.
•
Petőné Vizi Valéria
alpolgármester
asszony és Bódis Szilárd képviselő tavaly
óta tárgyal az evangélikus egyházzal a temető
rendezésével, szemétgyűjtők kihelyezésével
kapcsolatban. Új, szép,
környezetbe illő hulladékgyűjtőket
szeretnénk kihelyezni az egyház tulajdonában és
működtetésében
álló
temető több pontján.
Szeretnénk az egyházzal együttműködve rendezni a temető állapotát
is. Tárgyalásaink eddig
sajnos
még nem jártak eredménnyel. Továbbra is
várjuk a presbitérium
pozitív döntéseit javaslatainkra.
•
A Stratégiai és
Pénzügyi Bizottság Var-
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ga Józsefné elnök irányításával kidolgozta Péteri gazdasági programját
és fejlesztési koncepcióját. E program jelenti az
alapját a községünkben
a következő időszakban
bekövetkező
változásoknak. A programot a
Képviselő-testület várhatóan a következő ülésén fogja megtárgyalni.
•
A
Művelődési
Ház padlásán talált,
hangulatos kandelábereket szeretnénk áprilisban kihelyezni a Kastélykertben, illetve a
Művelődési ház előtt.
•
A jó idő beköszöntével befejeződik az
óvoda József Attila utcai
tűzfalának és homlokzatának külső színezése
és a Petőfi Sándor utcai
kerítés régi fadeszkázatának cseréje.
•
Losonci
Gyula
barátunk felajánlásaival
az idén is kivirágozik Péteri központja.
•
Polgármester úr
tárgyalásokat folytat a
vasútállomáson kialakítandó 40 gépkocsi
parkolására alkalmas,
kerékpártárolóval is ellátott, megvilágított, bekamerázott P+R parkoló
megépítéséről.
•
A Képviselő-testület döntése szerint
a Könyvtár pályázatot
nyújt be a bútorzatának
teljes cseréjére. Vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a Könyvtár
még ebben az évben
átkerülhessen a Művelődési Ház főépületébe, a régi „tornaszoba”

felújított helyiségébe. A
felszabaduló jelenlegi
könyvtár- és teleházhelyiség hasznosításáról
és funkciójáról a testület később hoz majd
döntést.
•
Tárgyalásokat
folytatunk a „nagybolt”
előtti „Főtér” esztétikai
rendezéséhez szükséges pályázat kidolgozásában az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program kereteiben. A
Képviselő-testület célja,
hogy végre Péterinek
is legyen kulturált, ízléses központja. Terveink
szerint a jelenlegi csak
parkolóként használt,
rendezetlen környezetet hamarosan felváltja
majd egy modern, de a
településképhez igazodó közpark.
•
Az Önkormányzat
elrendelte a közintézményei energiahatékonysági
felülvizsgálatát.
Amennyiben
ennek
eredménye azt mutatja,
hogy alternatív energiaforrások hasznosítása
nagymértékű megtakarításhoz vezetne, akkor
az Önkormányzat pályázatot nyújt majd be e
célból.
•
A
településen
történt garázda cselekmények miatt a Képviselő-testület térfigyelő
kamerák kihelyezésében gondolkodik a településközpontban.
Kalina Enikő
képviselő
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Személyi változások a Polgármesteri Hivatalban
A Képviselő-testület február végével közös megegyezéssel megszüntette dr. Guba
Zsolt jegyző közszolgálati
jogviszonyát.
Köszönjük
jegyző úr munkáját!
A Képviselő-testület alapvető célja az, hogy a Polgármesteri Hivatal törvényesen,
szakszerűen, emberségesen
és elhivatottan dolgozzon Péteriért és annak polgáraiért.
Alapvető célunk az is, hogy a
Testület határozatai, döntései
teljes egészében végrehajtódjanak és megvalósuljanak.
Amennyiben e célok valahol
elakadnak, akkor a Testület
ezután is meg fogja hozni a
legnehezebb személyi döntéseket. Ezt ugyanígy elvárjuk
az önkormányzati intézmények (iskola, óvoda és a Polgármesteri Hivatal) felelős
vezetőitől is.
Nem célunk az, hogy az
Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények személyi
állományában nagymértékű
mozgás és változás történjen,
mivel ez zökkenőket, vagy
fennakadásokat okozhat a
napi munka vitelében, a folyamatos intézményi működésben. Úgy érezzük azonban, hogy a mi felelősségünk
az, hogy Péteri közigazgatása,
törvényes működése, pénzügyi gazdálkodása és a lakossági alapellátások (iskola,
óvoda, egészségügy, közművelődés, szociális ellátások,
stb.) biztosítása olyan szakemberek munkájával történjen, akik szakmai tudásához,
elhivatottságához és Péterihez, illetve annak lakóihoz
való feltétlen kötődéséhez
nem fér kétség.
A közelmúltban a Polgármesteri Hivatalban komoly
személyi változások történtek. Dolgozóink közül néhányan máshol folytatják
tovább szakmai karrierjüket.
Van aki, egy fővárosi kerületi hivatalban teszi próbára

tudását, van, aki egy közeli,
másik hivatalban folytatja
majd munkáját, de olyan is
van, aki már pihenésre vágyik a nyugdíjas éveiben.
Egy kollegánktól sem válunk meg szívesen! Azonban
a fenti értékrendünk szerint
a Képviselő-testület ma új
elvárásokat fogalmaz meg a
Polgármesteri Hivatal felé.
Tesszük ezt azért, mert az általunk felvállalt és az Önök
által támogatott feladatokat véghez kívánjuk vinni!
Mindehhez azonban nagyon
fontos a hivatali apparátus
szakértő hozzáállása, nyitottsága és a település iránti
lojalitása. Éppen ezért olyan
szervezet, munkarend kialakítását tűztük ki célul, ahol a
kollégáink szakszerű munkavégzéssel minél teljeskörűbb,
minőségi szolgáltatást tudnak Önöknek nyújtani egy
kellemes hangulatú munkaközösségben dolgozva, ahol
minden dolgozó tudja és érti
is a feladatát. Ez sajnos néha
szükségszerűen együtt jár
személyi változásokkal is.
Ezért nem tudunk és nem
is akarunk például olyan hivatali vezetővel együtt dolgozni, aki képes megtenni
azt, hogy a saját kollegáira
maga kezdeményez hatósági vizsgálatot olyan ügyben,
amelynek a szakmai kezelése
és megoldása az ő hivatali feladata lenne. Olyan vezetővel
sem kívánunk együtt dolgozni, aki saját maga akarja
rávenni a dolgozókat arra,
hogy a péteri hivatalt elhagyva máshol vállaljanak munkát.
A Képviselő-testületnek joga
van megfogalmazni és megkövetelni az elvárásait, a hivatali
dolgozónak pedig joga van
megvalósítani az elképzeléseit, szakmai álmait. Ezúton
köszönjük meg minden távozó kollégánk munkáját, és sok
sikert, jó egészséget kívánunk
további életútjukhoz!

A terveink szerint a Polgármesteri Hivatal májustól
alapvetően megújult személyi összetétellel folytatja
a munkáját. A folyamatban
lévő jegyzői pályázat elbírálásával olyan jegyzőt szeretnénk a Hivatal szakmai
vezetőjének kinevezni, aki
kimagasló szaktudással, komoly közigazgatási tapasztalattal, nagyfokú vezetői
képességekkel rendelkezik
és egységes munkaszervezetként képes majd működtetni
a Hivatalt. A jegyző mellé új
pénzügyi vezetőt, új könyvelőt és új adóügyi szakértőt is
biztosít a testület.
Bízunk abban, hogy a

személyi változások pozitív eredményeit hamarosan
Önök is megtapasztalhatják
majd, amikor a Polgármesteri Hivatal munkájával kapcsolatba kerülnek.
„Ha csak azt tesszük, ami
nem esik nehezünkre, soha
nem leszünk sikeresek. Abból tudhatjuk, hogy jó úton
vagyunk a sikeres élet felé,
ha az út, amelyen járunk meredeken felfelé halad.” (Gary
Chapman)
Bódis Szilárd, Faltuszné
Szabó Nikoletta, Kalina Enikő, Varga Józsefné képviselők,
Dr. Molnár Zsolt polgármester, Petőné Vizi Valéria alpolgármester

Ilyen is van…

A fenti – néhány péteri lakos postaládájába kéretlenül is
eljuttatott - szórólap stílusával
sajnos visszatért Péteribe az
az intoleráns, (finoman szólva
is) igen egyszerű stílus, ami az
elmúlt hónapokban többször
is jellemezte és feleslegesen
terhelte falunkat. Ezt nagyon
sajnáljuk!
Véget ért az önkormányzati
választási kampány. Az emberek döntöttek. El kell tudni
fogadnia mindenkinek a lakosság többségének döntését
és véleményét.
A Képviselő-testület folyamatosan, becsületesen végzi
a munkáját és lépésről lépésre
valósítja meg azt a programot,
amire a választóktól, Péteri lakóitól tavaly ősszel egyértelmű

támogatást és felhatalmazást
kapott.
További - a programunkból
mindenki által megismert, tervezett - „rekordjainkat” Péteri
lakossága a következő években, az elképzeléseink megvalósítása folyamatában fogja
majd látni.
Mi a vitáinkat intelligensen
szeretnénk mindenkivel rendezni, az arcunkat, a nevünket
és a véleményünket is felvállalva.
Az ilyen stílusú névtelen, a
lakosságot feleslegesen zaklató
megnyilvánulásokkal a továbbiakban nem kívánunk foglalkozni. Ez a szórólap önmagát
minősíti.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester
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Diszfunkciók a Hivatalban?

„Rejtett örökségünk”
Az elmúlt hetekben egy
olyan dátum és aláírás
nélküli „munkaanyag” kezdett el terjedni a világháló
Facebook nevű oldalán,
melyet az akkor még a
Polgármesteri Hivatalban
dolgozó, jegyző-helyettesi feladatokat ellátó, jogi
végzettségű
kollégánk
osztott ki a március 24-i
képviselő-testületi ülésen.
A két oldalas, a hivatali
működés évtizedes problémáit leíró anyagban hiányosságként
szerepel
például az irattár rendezetlensége, a hivatali dolgozók létszámának elégtelensége, a dokumentumok
következetlen iktatása, a
hatósági ügyek intézésében a szakmai minőség hiánya, a személyi állomány
nagyfokú leterheltsége, a
pénzügyi csoport feladatellátásnak nehézségei, a
személyi feltételek hiánya.
A jegyző-helyettes úr által felvázolt problémákkal
már az előző vezetésnek
is tisztában kellett lennie
és megoltást kellett volna
azokra találnia.
A Polgármesteri Hivatal
működési zavarai évek
óta beszédtémát jelentenek. A probléma nem mai
keletű. A gyökerei sajnos
évtizedesek. A problémák alapja szakmai: a
szakmai vezetés és hozzáértés hiánya. Nagyon
nehéz egy kistelepülés
önkormányzati hivatalát
szakszerűen működtetni.
A legtöbb hasonló méretű
vidéki hivatalban sem a
szakemberállomány, sem
a lehetséges anyagi megbecsülés, sem pedig a professzionális szakmai vezetés nincs meg a minőségi
munka elvégzésére.

A péteri hivatal esete
sem különbözik e szempontból. Kollegáink többsége szakmailag minden
tőlük telhetőt megtett
eddig is a munkája színvonalas
elvégzéséért.
Jó hivatal azonban csak
kiváló képességű, szakmailag magasan képzett
jegyzővel, mint hivatalvezetővel tud hatékonyan,
eredményesen, jól működni. A polgármesteri hivatal
vezetője ugyanis: a jegyző.
Aki e tisztséget felvállalja,
tisztában kell lennie azzal,
hogy egy hivatal működésének az alapja a megfelelő és törvényes iratkezelés, a szakszerű hatósági
és igazgatási munka személyi és tárgyi feltételeinek a megteremtése és
megszervezése. A jegyző
feladata az, hogy biztosítsa az Önkormányzat
működéséhez szükséges,
felkészült pénzügyi szakszemélyzetet a hivatalban.
A jegyző feladata az is,
hogy a napi munka végzéséhez szükséges alapfeltételeket (hivatali takarítás, levélhordás, stb…) a
hivatalában megoldja. Ez
a jegyzői munkakör egy része: pontos rendben, szakszerűen dolgozó, hatékony
hivatal működtetése.
A jegyzőnek nem panaszkodnia kell, hanem
dolgozni és a problémákat szakszerűen tisztázni,
a képviselő testület felé
megoldási
javaslatokat
adni: szabályozni az iratkezelés belső rendjét,
szerződést kötni az irattár
rendbetételére szakértő
céggel, olyan kollegákat
olyan számban felvenni és
alkalmazni, akik alkalmasak a hivatali munka szak-

2011. április

szerű elvégzésére, megoldani a belső helyettesítés
rendjét, stb...
Ebben a jegyzőnek senkire nem kell várnia. Fel
kell tárni a problémát és
meg kell oldani azokat.
A jelenlegi Képviselőtestület az elé kerülő nehézségekre azonnal reagált: felhatalmazást adott
a polgármester számára
arra, hogy a Polgármesteri Hivatal irattárárnak
iratselejtezési,
komplex
iratrendezési és levéltárba
adási feladatainak azonnali szakszerű elvégzésére
szerződést kössön az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános
tartaléka terhére, s felhatalmazta a polgármestert
arra is, hogy megbízási
szerződéseket kössön a
hivatal pénzügyi feladatainak ellátására három
önkormányzati pénzügyi
szakemberrel.
A hivatal évtizedes problémáinak megoldásában
és egy összeszervezett, jó
hivatali szakmai csapat kialakításában a Képviselőtestület és a polgármester
továbbra is minden segítséget meg fog adni Péteri
következő (a reményeink
szerint hosszútávon Péteriben maradó) igazgatási
vezetőjének, jegyzőjének.
A hivatal jövője azon
múlik, hogy sikerül-e a
Képviselő-testületnek a
most futó jegyzői pályázaton olyan hivatalvezetőt
találnia, aki nemcsak a
munkaköri leírása szerint
jegyző, hanem a képességei és tudása szerint is az.
Bódis Szilárd, Faltuszné
Szabó Nikoletta, Kalina
Enikő, Varga Józsefné képviselők, Dr. Molnár Zsolt
polgármester, Petőné Vizi
Valéria alpolgármester

MEGVÁLTOZOTT
KÖZMUNKA
Az előző kormány „Út a
munkához” elnevezésű, döntő részben állami forrásból
működtetett közcélú munkaprogram keretében 2010ben Péteri Önkormányzata
21 szociálisan rászorult személynek biztosított folyamatos, napi 8 órás munkaviszonyban munkalehetőséget,
megélhetési lehetőséget. Közcélú munkásaink alapvetően
közterületi munkákat végeztek, melyek eredményeit naponta láthatták a településen
élők és áthaladók. Közmunkásaink külterület szépítő
munkája következtében került lefestésre a sportpálya
elhanyagolt betonkerítése,
a fa buszmegállók lefestése,
állagjavítása, a településközpont és a park virágosítása,
a sportpálya füvének nyírása
és locsolása, a lehullott hó
eltakarítása, hulladékgyűjtés
az utak mentén, közterületek rendben tartása, fűnyírás,
rendezvényeink előkészítése,
levelek kihordása, a temető
rendbetétele, stb…
A közfoglalkoztatás rendszerét január 1-től a kormány
alapvetően megváltoztatta.
A Nemzeti Közmunka Programnak elnevezett közmunka
keretében az önkormányzatoknak a közcélú munkásainak a létszámát a töredékére
kellett csökkenteniük. Országszerte több tízezer szociálisan rászorult embert
kellett az önkormányzatoknak elbocsátaniuk. Péteriben
januárban 2 fő kivételével
minden közcélú munkásnak
megszűnt a munkaviszonya.
A tavalyi 21, napi 8 órában
foglalkoztatott közcélú munkásunk helyett ma 1 fő napi 8
órában foglalkoztatott és 6 fő
napi 4 órában foglalkoztatott
közcélú munkása van az önkormányzatnak ugyanazon
feladatok ellátására.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester
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Testületi jegyzőkönyvek és határozatok a honlapon
A
Képviselő-testület nyilvános üléseinek
jegyzőkönyvei és a testület határozatai teljes
terjedelemben hozzáférhetőek az önkormányzat honlapján (www.
peteri.hu).
Ez irányú munkánkat
a Pest Megyei Kormányhivatal (Közigazgatási
Hivatal) is fontosnak
értékelte, mivel az év
elején „lakossági bejelentésre” e tárgykörben
átfogó, rendkívüli, külön célvizsgálatot tartott Önkormányzatunknál.
Örömünkre szolgál,
hogy a vizsgálat a jegyzőkönyveket
rendben
találta.

A Képviselő-testület döntéseiből

Lapunkban
igyekszünk minél átfogóbban
bemutatni az Önkormányzat és a Képviselő-testület munkáját. A

fontosabb döntéseknek
külön cikkeket szentelünk. Az alábbiakban
tájékoztatást adunk a
Képviselő-testület néhány olyan, fontosabb
döntéséről,
amelyről
lapunkban külön nem
olvashatnak. Összeállításunk tájékoztató jellegű. A Képviselő-testület
határozatait, azok pontos, hivatalos szövegét
és a nyilvános ülések
jegyzőkönyveit a Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási időben
bármikor megtekinthetik. Azok a www.peteri.
hu oldalon is hozzáférhetők.
A Képviselő-testület:
- a Péteri Polgárőr
Egyesület által előterjesztett kérelem szerinti sebességmérő készülékek
felszerelésének
költségeit (kb. 300.000
Ft) nem tudta támogatni. (3/2011.(I.27.))
- meghatározta a Pol-

gármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó
teljesítményértékelés
teljesítménycéljait.
(11/2011.(I.27.))
- a lakossági szilárd
kommunális hulladék
gyűjtésére és szállításra
vonatkozóan
közszolgáltatási szerződést kötött a KÖVÁL ZRt-vel
(26/2011.(II.24.)
- elfogadta a Monori Rendőrkapitányság
2010. évi beszámolóját.
(39/2011(III.25.))
- külön, kizárólagos
jogú helyiséghasználatot biztosított a helyi
Német Kisebbségi Önkormányzat
számára
a Polgármesteri Hivatal
melléképületében
található egyik irodahelyiségben. (45/2011.
(III.25.))
- felkérte a jegyzőt,
hogy az önkormányzatot illető adótartozások behajtásáról kéthavonként készítsen a

testület felé jelentést.
(6/2011.(I.27.))
- januártól kezdve a
tanév végéig szólóan
részt vesz az országos
iskolatej programban.
Ennek keretében az
Önkormányzat a SoleMizo Zrt-vel kötött
szállítói szerződést. A
megállapodás szerint a
cég a tanév minden tanítási napján tejet, kakaót vagy madártejet
szállít az iskola minden
tanulójának. (25/2011.
(II.24))
- felkérte a jegyzőt,
hogy a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat
által az iskolában és
az óvodában bevezetni
kért német nemzetiségi
oktatással kapcsolatos
kérelmet
szakmailag
dolgozza ki és döntési
javaslattal ellátva terjessze a testület elé.
(38/2011.(II.24.))

Törvényességi és szakmai vizsgálat az óvodában

Az
Önkormányzat
intézményrendszerének
és kötelező szolgáltatásainak megfelelő szintű
biztosítása érdekében a
képviselő-testület tovább

folytatja az önkormányzati ellátások áttekintését
és felülvizsgálatát. Ennek
keretében a képviselő
testület 2010. december
6-i ülésén döntést hozott

az Aprók Háza Óvoda
átfogó törvényességi és
szakmai ellenőrzéséről.
2011. február 24-én a
képviselő-testület megbízást adott egy, az Országos szakértői jegyzékben szereplő szakértőnek
a feladat elvégzésére,
aki a 2011. március 18.
- április 15. közötti időszakban tanügyigazgatás, nevelési folyamatok
irányítása, a humánerőforrás
intézményi
felhasználásának és fej-

lesztésének ellenőrzése,
értékelése, az intézmény
belső értékelési rendszerének elemzése és az
eredmények hasznosulása témákban tekinti át az
óvodai ellátást.
A vizsgálat eredménye várhatóan lapzártánk után jelenik meg.
A vizsgálati jelentés az
Önkormányzat honlapján (www.peteri.hu) lesz
elérhető.
Petőné Vizi Valéria
alpolgármester
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Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

A Képviselő-testület a törvényi határidőn belül fogadta el az önkormányzat 2011. évi költségvetését.
A Képviselő-testület a költségvetés bevételi főösszegét
265.301.000,- Ft-ban állapította meg, mely bevétel az
alábbi forrásokból áll:
Intézmények működési bevételei			
Helyi adók
				
Átengedett központi adók
			
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek
		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		
Támogatási értékű bevételeken belül:
Működési célú támogatás értékű bevételek
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek
Pénzmaradvány
				
Bevétel összesen:				

A rendelet megalkotása során a Képviselő-testület a település
pénzügyi stabilitását
tartotta szem előtt.
Míg 2009-ben még 55
millió forintos hián�nyal tudott a település gazdálkodni, addig
2010-ben a költségvetés már 27 millió forint
tartalékkal készült el.
A Testület 2011-ben
a kiadások mértékét
nem engedte elfutni a
tartalékok felélésével.
Így a tartalékok értéke
az idei költségvetésben
több, mint 32 millió forint.
A Képviselő-testület
a költségvetés összeállítása során az óvatosság elvét is kiemelten
kezelte. Tette ezt azért
is, mert bevételi oldalon az állami támogatás jelentős mértékben
csökkent. És tette ezt
azért is, mert 2011-ben
a következő beruházási, illetve fejlesztési
célokat kívánja megvalósítani:
• felújítjuk az iskola
előtti járdát,
• felújítjuk a Művelődési Ház tetőszerkeze-

24 349 000
12 150 000
87 784 000
74 050 000
5 732 000
25 342 000
3 841 000
2 512 000
29 541 000
265 301 000

tét és vizesblokkját,
• a Művelődési Ház
számára pénzt különítettünk el hangosításra és a rajztár felújítására,
• elvégezzük az óvoda épületének lábazati
vízszigetelését,
• felújítjuk a Széchenyi utcai játszóteret,
• kiépítjük a járdát a
Haleszi–kerthez és
• a temetőben új hulladékgyűjtőket helyezünk el.
Kiemelt cél a 2011-es
évben az óvodás és iskoláskorú gyermekek
nyári felügyeletének
biztosítása. A Testület ennek pénzügyi fedezetét a rendeletben
rögzítette, míg egyéb
feltételrendszerét jelenleg készíti elő.
A költségvetés az
útburkolat téli károsodásának javítására
– erejéhez mérten –
irányzott elő összeget.
Településünk úthálózatának korszerűsítésére és bővítésére azonban az önkormányzati
források nem elegendőek. Jelenleg nincs
tudomásunk
olyan

A Képviselő–testület kiadási oldalon a 265.301.000,Ft-os kiadási főösszeg felhasználását az alábbiak szerint állapította meg:
Önkormányzati költségvetési szervek
működési kiadásain belül
Önkormányzat/ Polgármesteri Hivatal
működési kiadásai
		
ÁMK működési kiadásai
		
Felhalmozási kiadásokon belül:
Beruházások
			
Felújítások
			
Hiteltörlesztés (beruházási hitel)
		
Hosszú lejáratú kötelezettség Gyáviv Kft felé
Támogatás értékű kiadások
			
Céltartalékok
				
Általános tartalék
				
Kiadás összesen:				

pályázati lehetőségről,
melyből ezt megvalósíthatnánk.
Már most ismertek
azonban olyan uniós, vagy más forrásból finanszírozott pályázatok,
melyeken
sportlétesítmények
felújításával, kialakításával, középületeink
akadálymentesítésével, energetikai korszerűsítésével
lehet
indulni. A Képviselőtestület eltökélt szándéka minden külső lehetőség megragadása,
mellyel lakosságunk
igényeinek kielégítését, vagy kiadásaink
csökkentését
biztosíthatjuk. A Testület
ezen külső források
gyors
bevonásához,
mint pályázati önrészre a költségvetésben
céltartalékot különített el.
A Testület a pénzügyi realitásokat figyelembe véve állította össze beruházási,
fejlesztési kiadásait,
mely kiadások mellett
a korábbi évekről ránk
maradt hiteltörlesztéseket is biztosítanunk

87 103 000
123 419 000
1 915 000
7 060 000
4 570 000
4 440 000
4 660 000
9 700 000
22 434 000
265 301 000

kell. A hosszú lejáratú
kötelezettségek között
található 4.440.000,forint a település az
elmúlt évtizedben a
Gyáviv Kft. felé felhalmozódott tartozásából
a 2011-es évi törlesztő
részletet tartalmazza.
Míg a 4.570.000,- forintos beruházási hitel
a szintén korábbi években az önkormányzat
által felvett hitel idei
törlesztő részlete. A település teljes adósságállománya 53.930.000,forint.
A 2011. évi költségvetés az óvatosság és
a pénzügyi stabilitás
jegyében készült el. A
Testület a kiadások
erős kontrolljával, az
önkormányzat
saját
bevételeinek
következetes
számonkérésével, a pályázati
önrészek hatékony felhasználásával
fogja
terveinek megvalósulását elősegíteni.
Varga Józsefné
Stratégiai és Pénzügyi
Bizottság Elnöke
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ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK A HELYI CIVILSZERVEZETEKNEK

A Képviselő-testület az
Önkormányzat éves költségvetésében 3,3 Millió
forintot tervezett a helyi
ilszervezetekcivilszervezetek
2011. évi támogatása.pdf 1 2011.04.21.
17:34:28
(egyesületek, társadalmi szervezetek, alapítványok, egyház) támogatására.
Összehasonlítva a hasonló nagyságú és anyaTámogatott
szervezet

Péteri Borbarát
Kör Egyesület

gi helyzetű önkormányza- azonban az ilyen arányú
tok ilyen célú kiadásaival, önkormányzati támogaelmondható hogy ez az tást, mert civilszervezeösszeg az Önkormányzat teink kiváló, lelkes, szinte
Civilszervezetek 2011.
évi támogatása.pdf 1 munkát
2011.04.21. 17:34:28
lehetőségeihez viszonyítpótolhatatlan
véva igen jelentős mértékű: geznek! Jelenlétük nélkül
körülbelül az Önkormány- Péteri egészen más hanzat teljes éves költség- gulatú, szürkébb telepüCivilszervezetek 2011. évi támogatása.pdf 1 2011.04.21. 17:35:38
vetésének a másfél szá- lés lenne.
zaléka. Nem sajnáljuk
A
Képviselő-testület

Támogatási cél

- IV. Óhegyi Bornap és
Főzőfesztivál
megrendezése

Támogatási
összeg

Támogatott
szervezet

450.000-Ft

Péteri Kultúráért
Péteri
Borbarát
Alapítvány
Kör Egyesület

- Szüreti Fesztivál és
Családi Nap
megrendezése

„Nyelvében él a
Nemzet”
Alapítvány

- Szüreti és Borász Bál
megrendezése

Péteri
Evangélikus
Egyházközség

- Mozart hangverseny
megrendezése

50.000-Ft

Péteri
Evangélikus
Péteri
Nyugdíjas
Egyházközség
Klub

- utcabútorok, táblák és
temetőkapuk festése

Péteri
Faluszépítő
Egyesület

- „Mi kertünk”
rajzpályázat szervezése

100.000-Ft

Péteri Polgárőr
Egyesület
Péteri
Faluszépítő
Egyesület
Péteri
Községi
Sportkör

- „Szebb, Virágosabb
Péteriért”
környezetszépítő
verseny megrendezése

Péteri
Gyermekekért
Alapítvány

- általános működési
költségek fedezése

80.000-Ft

Péteri
Gyermekekért
Alapítvány

Péteri
Hagyományőrző
Egyesület

- a pályázatban
megjelölt rendezvények
lebonyolítása

220.000-Ft

Péteri
Hagyományőrző
Egyesület

ebben az évben is pályázatot írt ki az összeg
szétosztására. Nagy öröműnkre ebben az évben
tíz civilszervezetet tudott
az Önkormányzat támogatni. A Képviselő-testület a helyi civilszervezeteket az alábbiak szerint
támogatást nyújtja:

Támogatási cél

IV. Óhegyi szervezése
Bornap és
- táncházak
Főzőfesztivál
megrendezése
- Liszt
Emlékhangverseny
- Szüreti
Fesztivál és
megrendezése
Családi Nap
megrendezése
- szavalóverseny
- Szüreti
és Borász Bál
megrendezése
megrendezése

- Mozart
hangverseny
- eszközbeszerzés
megrendezése
- Szlovák Falunap
megrendezése
- utcabútorok,
táblák és
- kirándulás
temetőkapuk festése
- szolgálati gépjármű
- fenntartása
„Mi kertünk”
rajzpályázat szervezése
- általános
„Szebb, Virágosabb
működési
Péteriért”
költségek
fedezése
környezetszépítő
verseny
megrendezése
- Sportpálya
működtetésével
kapcsolatosan
-felmerülő
általános közüzemi
működési
költségek
fedezése
díjak kifizetése

- a pályázatban
megjelölt rendezvények
lebonyolítása

Támogatási
összeg

50.000-Ft
450.000-Ft

50.000-Ft

50.000-Ft
220.000-Ft

450.000-Ft
100.000-Ft

1.400.000-Ft

80.000-Ft

220.000-Ft

Dr. Molnár Zsolt
polgármester
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ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK L O M T A L A N Í T Á S
Péteri Községi Önkormányzata az alábbi álláspályázatokat hirdeti meg:
• Intézményvezető (Általános Művelődési Központ)
• Jegyző (Polgármesteri Hivatal)
• Pénzügyi, gazdasági vezető (Polgármesteri Hivatal)

2011. április 29-én (pénteken)!

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás az alábbi álláspályázatot hirdeti meg:
• Intézményvezető (Kistérségi Családsegítő és Gyer
mekjóléti Szolgálat)
Az álláshirdetések teljes szövege a www.peteri.hu, valamint www.kozigallas.hu weboldalon tekinthetők meg.

Tavaszi Nagy Takarítás

Elolvadt a hó és „kivirágoztak a szemétdombok”.
Mindenki láthatta, hogy a
településünk felé vezető
utakon hihetetlen men�nyiségű szemetet dobáltak szét a környezetünkre
igénytelen embertársaink.

nek rendbe tételét vállalta fel. Segítségükre volt:
Ducsai család, Henke Zita,
Kalina Mihályné, Kirrné
Feicht Ágnes, Mihalkó
Lászlóné, Misányi Istvánné, Sajben Andrásné és
Zsoldi Józsefné.

Ezt az állapotot nem
tűrhette tovább az Önkormányzat, így a képviselők
szemétgyűjtési akciót kezdeményeztek. A kezdeményezéshez nagy számban
csatlakoztak a lakosok és
a helyi civil szervezetek is.
A március 12-i szemétgyűjtési akcióban a vasútállomástól településünkbe vezető út (Bereki út),
valamint a Haleszi-kerttől
a település központ felé
vezető út mindkét oldalát megtisztítottuk. Ennek
eredményeként 150! zsák
szemetet gyűjtöttünk ös�sze az utak mellől.
A Péteri Falszépítő Egyesület a Művelődési ház, a
Kastélykert, az Általános
Iskola, valamint a Bohus
Dániel tér vonzáskörzeté-

Az iskola, valamint a Polgármesteri hivatal előtti
virágtartókba ismét gyönyörű tavaszi színekben
pompázó virágok kerültek
Losonczi Gyula jóvoltából.
A munka végeztével
elérkezett a jól megérdemelt pihenés, finom
babgulyás várta a megfáradt dolgozókat, melynek
elkészítéséről a Nyugdíjas Klub hölgytagjai: Csák
Mártonné, Kalina Ferencné, Lendvai Józsefné és
Szenyán Sándorné gondoskodtak.
Péteri bebizonyította, hogy
lakói képesek összefogni
egy jó ügy érdekében. Külön örülünk annak, hogy sok
fiatal szakított időt környezetünk, településünk rendezettebbé tétele érdekében.

Értesítjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy az
éves lomtalanításra április 29-én (pénteken)
kerül sor! Kérjük, hogy
feleslegessé vált lomjaikat a forgalmat nem
akadályozó módon, reggel 7.00 óráig tegyék ki
ingatlanaik elé!
Felhívjuk a Tisztelt
Lakosság
figyelmét
arra, hogy a lomtalanításkor nem helyezhető
ki veszélyes hulladék
(pl. festék, olaj, ezek
göngyölegei, gépjárműgumi, traktorgumi, akkumulátorok, azbeszt
és cement alapanyagú
tetőfedő elemek és nem
azonosítható anyagok).
A lomtalanításkor nem
kerül elszállításra a
Köszönjük a közutak
melletti területek megtisztításában résztvevők munkáját is:
Balogh Krisztina, Balogh
Mihályné, Benke László,
Benyusovics Edina, Bódis
Szilárd, Bódisné Zölei Nikoletta, Bűdi Viktória, Czifra Ferenc, Dóka László, Dr.
Molnár Zsolt, ifj Szemők
Sándor, Kalina Enikő, Kalina József, Kalina Tiborné,
Kellner Sándor, Kovács
Hajnalka, Lovász László
Gábor, Lovász Gáborné,
Lovász József, Major József, Máté Béláné, Pál Gábor, Pólus László, Püspök

három méternél hos�szabb és az összességében egy köbmétert
meghaladó mennyiségű hulladék, valamint
az ipari és nagyüzemi
tevékenység hulladéka. Ilyen hulladék elszállításról az ingatlan
tulajdonosa
köteles
gondoskodni a saját
költségén.
Az Önkormányzat a
lomtalanítás napjára és
a megelőző napra fokozott rendőri jelenlétet
kért a település egész
területére. E napokra a
polgárőrség is rendkívüli szolgálatot ajánlott
fel.
Elektronikai hulladékgyűjtés
Az
Önkormányzat
idén is meg kívánja szervezni az elektronikai
hulladékok szervezett
begyűjtését. A begyűjtés időpontja egyeztetés
alatt áll. Az e-hulladékgyűjtés részleteiről a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.
János, Szemők Sándor,
Tarjányi László, Veszteg
Miklós, Veszteg Miklósné
és Veszteg Virág.
Bódis Szilárd képviselő
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Szelektív hulladékgyűjtés
Sikeres a zsákos szelektív hulladékgyűjtés
Sikeres volt a szelektíven gyűjtött háztartási
hulladék első zsákos elszállítása. Aki március
22-én végigjárta településünket jól láthatta, hogy
sokan próbálunk tenni
környezetünkért. Az ingatlana elé kihelyezett
sárga zsákot (vagy zsákokat) a Hírős Kft. legközelebb, május 24-én
(kedden), majd június
22-én (szerdán) szállítja el. A szolgáltató bármennyi sárga zsákot elszállít az ingatlan elől.
Zsákot a Polgármesteri
Hivatalban is ingyenesen
beszerezhet. A Hírös Kft.
a szállítási napon bármilyen más, a fent felsorolt

Hulladékgyűjtő sziget

hulladékokat tartalmazó,
áttetsző műanyag zsákot
is elszállít. A zsákot (akár
többet is) a gyűjtési napokon reggel 7,00 óráig
helyezheti ki az ingatlana
elé.
Hulladékgyűjtő sziget
kerül kialakításra a Dózsa György utca és az Ady
Endre utca kereszteződésénél, a „Kastélykert”
mögött. Itt négy darab
gyűjtőkonténerbe szelek-

Péteri Hírlevél

tíven, külön helyezhetik
el (a gyűjtőedényen található matrica jelzésének
megfelelően) az alábbi
hulladéktípusokat: papír,
műanyag és üveg.
Április 28-án (csütörtökön) indul a zöldhulladék
(komposztálható hulladék) gyűjtése is!
Az új hulladékkezelési
rendszer beindulásával
Péteriben is megkezdődik
az un. zöldhulladék háztartásoktól való begyűjtése. A Hírős Kft-től kapott
120 literes, zöld színű
zsákba növényi eredetű
hulladékot (levágott fű,
lágyszárú növények, kerti
gyomok, ágnyesedékek)
gyűjthet. A zöld zsákokat
a Hírös Kft. november
15-ig kéthetente szállítja
el az ingatlanok elől. Az

első elszállítás időpontja:
április 28. (csütörtök).
További elszállítási időpontok:
május 12. (csütörtök),
május 26. (csütörtök),
június 9. (csütörtök),
június 24. (péntek).
Az elszállított zsák helyébe Ön automatikusan
cserezsákot kap. A Hírös
Kft. bármilyen más, zöldhulladékot
tartalmazó,
áttetsző műanyag zsákot
is elszállít. A zsákot (akár
többet is) a gyűjtési napokon reggel 7,00 óráig helyezheti ki az ingatlana elé.
Ágnyesedék (legfeljebb 70
cm hosszú kötegekbe rendezve) külön is kihelyezhető a zsák(ok) mellé. A
zöld színű zsák ingyenesen a Polgármesteri Hivatalban is beszerezhető.

ÚJ CIVILEGYESÜLET PÉTERIBEN Adomány rászorulóknak
2011. január 14-én tartotta alakuló közgyűlését a
Péteri Gyermekek Ifjúsági
Klubja elnevezésű társadalmi szervezet.
Az
alapító
tagok:
Benyusovics Edina; Hermanné Búzás Mária; Kalina
Tiborné; Kalina Zoltán; Lovász László Gábor; Lovász
László Gáborné; Veszteg Virág; Bódis Szilárd, Faltuszné
Szabó Nikoletta és Kalina
Enikő önkormányzati képviselők.
Az Egyesület elnöke Lovász László Gábor, alelnöke
Kalina Zoltán, titkára Hermanné Búzás Mária lett.
A szervezet célja a településen élő óvodás és iskoláskorú gyermekek részére játékprogramok szervezése,
egészségük megőrzése, természetvédelemre nevelése.
Az egyesület mindent
megtesz annak érdekében,

hogy a kulturális, hagyományőrző és sport rendezvények alkalmával a gyermekek hasznosan töltsék
szabadidejüket, és természetesen minél jobban érezzék magukat!
Egyesületünk 2011. május 14-én szervezi első
nagyszabású, szabadtéri játékos-ügyességi vetélkedőjét, melyre iskolásokat, óvodásokat egyaránt várunk. A
jelentkezési lapok, valamint
a rendezvényhez kapcsolódó információs lapokat
az oktatási intézményben
kapják meg a nevező gyermekek. Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
Amennyiben lehetősége
van rá, kérjük támogassa
egyesületünk munkáját!
Lovász László Gábor
Péteri Gyermekek Ifjúsági
Klubja elnöke
06-30/583-83-85

Az Önkormányzat és a Magyar Iszlám Közösség vezetése között kialakult jó kapcsolatra való tekintettel a Közösség 300 darab HIPP bébiételt adományozott Péteri lakosságának. Az adomány a rászoruló,
kisgyermekes családok között került szétosztásra a
védőnő, a családsegítő szolgálat és az önkormányzat szociális szakemberei segítségével. A családok
nevében köszönjük a Közösség adományát!

PÉTERI A FACEBOOK-ON
IS ELÉRHETŐ
Településünket áprilistól elérheti a népszerű közösségi honlapon, a Facebook-on is!
Községünk honlapja www.peteri.hu mellett itt is
tájékozódhat a friss eseményekről, programokról.
Kérjük, amennyiben rendelkezik Facebook regisztrációval és érdeklik a településsel kapcsolatos hírek, információk, keressen minket!

Péteri Hírlevél
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EMLÉKEZÉS HAJDÚ ANYAKÖNYVI ADATOK
2010-ben
2010-ben
PISTA BÁCSIRA
születtek:
elhunytak:

Február 22-én végső
búcsút vettünk Hajdú
Pista bácsitól.
Pista bácsi hosszú éveken át folytatott aktív
közéleti tevékenységet
Péteriben. Megalakulása óta volt folyamatosan
elnöke a helyi Szlovák
Kisebbségi Önkormányzatnak. Éveken keresztül vezette és irányította a Nyugdíjas Klubot.
Pista bácsi rengeteg
energiát fektetett abba,
hogy a helyi szlovák hagyományok és a szlovák
nyelv ápolása fennmaradjon. Kezdeményezője és mozgatója volt az
önkormányzat szlovákiai testvérközségi kapcsolatának.
Hirtelen bekövetkezett halála mindenkit
megrendített. Őszinte,
mély fájdalommal búcsúztunk tőle a péteri
temetőben.
Péteri Község
Önkormányzata
(részlet Misányi Istvánné a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
és a Nyugdíjas Klub
elnökének a temetésen
elhangzott búcsúbeszédéből)
Megrendülten
ért
minket gyors távozása,
hisz legutóbb még arról
beszélgettünk, hogyan
készüljünk a Nyugdíjas
Klub következő szereplésére. Vidám, mosolygós arccal ültünk egymással szemben akkor.
Most szomorú szívvel
és könnyes szemmel állunk itt. A sors kegyetlen. Nem kérdez, csak
cselekszik.

Drága István!
Lehajtott fejjel és
könnyes szemmel gondolunk és emlékezünk
Önre, kedves barátunkra! Több mint 17 évig
volt a Nyugdíjas Klub
vezetője és 12 évig a
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke. Hiányozni fog! Hiányozni
fog a mindig segítőkész,
emberséges, mosolygós
ember a klubból, akinek
a széke most már üresen áll.
Mikor elköszöntünk
egymástól, még számtalan tervet akart megvalósítani, de sajnos
másképp lett, mint vártuk. A Jó Isten másképp
rendelkezett. Ezt tudomásul kell vennünk,
bármennyire is fáj.
Drága István!
Szívünk
gyászával
és további mély tisztelettel őrizzük emlékét,
bocsássa meg, ha valaha megbántottuk volna akaratunk ellenére.
Kérjük az ég angyalait,
hogy a lelkét vigyék az
ősök üdvössége elé!
Imádkozunk, hogy a
Jó Isten fogadja be örök
hajlékába.
Nyugodjon
békében!

1. Sajtos Levente (január 5.)
2. Tarsoly Dániel István (január 24.)
3. Hollókői Richárd Márk
(február 20.)
4. Sztrizs Benjamin Zsolt
(február 20.)
5. Pécsi Annamária
(március 12.)
6. Ombodi Vince Attila
(március 24.)
7. Ladányi Milán (április 1.)
8. Pádár Dóra Gitta (április 3.)
9. Boros Marcell Viktor
(április 6.)
10. Szántó Henrietta
(április 12.)
11. Vámos Roland (április 20.)
12. Pál-Molnár Hanga Emília
(április 29.)
13. Orsós Máté (május 26.)
14. Pálvölgyi Katalin
(június 25.)
15. Mezei Hanna (június 30.)
16. Huszár Máté (július 2.)
17. Paput Márk (augusztus 6.)
18. Lódi Vanda Karina
(augusztus 14.)
19. Celikkurt Suavi Ibrahim
(szeptember 21.)
20. Versegi-Molnár Sándor
(november 23.)
Gratulálunk legifjabb polgáraink szüleinek és sok szerencsét,
egészséget kívánunk az újszülötteknek!

2010-ben
kötöttek
házasságot:
1. Kiss Tamás & Gábor Diána
(február 6.)
2. Petrics László & Nyitray
Krisztina (május 28.)
3. Benkő László Lajos &
Henke Zsuzsanna Magdolna
(július 31.)
4. Balogh László & Hangonyi
Andrea (július 31.)
5. Farkas Gyula & Antal Hajnalka (szeptember 25.)
Minden jót és sok boldogságot
kívánunk az ifjú házasoknak!

1. Pángyánszki Mihályné
2010. január 5.
2. Szenyán Ottó Endre
2010. január 22.
3. Paput Ferenc
2010. január 26.
4. Márkus Józsefné
2010. március 1.
5. Tóth Miklós
2010. március 19.
6. Szilágyi József
2010. március 19.
7. Albrecht Judit
2010. március 30.
8. Hortobágyi Gézáné
2010. május 29.
9. Keresztes László
2010. június 26.
10. Huszák András
2010. július 16.
11. Soós Jánosné
2010. július 21.
12. Gombai Lászlóné
2010. július 27.
13. Legendi Károly
2010. augusztus 6.
14. Sipos Gézáné
2010. augusztus 15.
15. Szenyán István Róbert
2010. augusztus 15.
16. Kalina Mihályné
2010. augusztus 31.
17. Farkas Ferencné
2010. szeptember 10.
18. Tóth János
2010. szeptember 15.
19. Farkas Vincéné
2010. szeptember 24.
20. Bajkai János
2010. szeptember 24.
21. Varga Lászlóné
2010. szeptember 28.
22. Huszák Jánosné
2010. szeptember 29.
23. Leé István
2010. október 22.
24. Szőke Ádámné
2010. december 1.
25. Szilos Sándor
2010. december 10.
26. Csiszér László
2010. december 15.
Ezúton is kifejezzük őszinte
együttérzésünket az elhunytak
hozzátartozóinak.
Péteri lakossága 2011. január
1-jén: 2.168 fő volt.
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Májusi Meseszínház

Hálás szívvel mondunk köszönete mindazoknak,
akik szeretett halottunk Takács Ferenc temetésén
részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat őszinte részvétükkel enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

2011.
május
13án pénteken 11:00
órától láthatják a
vándorszínház
bemutatóját, melyben
hivatásos színészek
varázsolják el a közönséget
Meseországba!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága
szerettünk, Páti Jenő temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Belépő ára: 700,- Ft
Jegyet az Óvodában, az Iskolában, a Könyvtárban, valamint korlátozott számban a helyszínen lehet vásárolni.

Őszinte szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Csiszér Lászlót utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család

A 20 ÉVES PÉTERI POLGÁRŐRSÉG ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSE
2011. február 26-án
tartotta
egyesületünk
éves közgyűlését. Az elnöki beszámolót, illetve a
pénzügyi beszámolót és a
közhasznúsági jelentést
a közgyűlés egyhangúlag
elfogadta.
Az egyesület idén ünnepli fennállásának 20.
évfordulóját. Ebből az
alkalomból hatalmas, a
Péteri Polgárőr Egyesület
címerével díszített torta
koronázta meg az egyébként is finom vacsorát.
Farkas Gyula és Kellner
Sándor polgárőrök részére - 20 éves szolgálati
idejük elismeréseként –
emléklapot, és 1-1 üveg
szintén az egyesület címerével díszített bort adott
át az egyesület vezetősége. 15 éves szolgálati
idejének elismeréseként
Geér Károly, 10 év szolgálatért Nagy Attila vehetett
át emléklapot. A legtöbb
szolgálatot adó polgárőr
elismerést Huszák János
érdemelte ki.
Ezen kívül Losonci
László és Tálas János a

polgárőrségért
végzett
munkájukért vehettek át
oklevelet. Köszönet illette meg Kalina Zoltánt a
kétszer 12 órás rendőrpolgárőr közös szolgálat
teljesítése, illetve Veszteg
Miklóst a szolgálati autó
karbantartása miatt. Dr.
Molnár Zsolt polgármester az Önkormányzat elismeréseként „Péteriért
Emléklapot” adott át Varga Zsolt elnök, Hrutka Zoltán alelnök, illetve Farkas
Gyula és Kovács Mihály
polgárőrök részére.
Az egyesület vezetősége megköszönte minden
polgárőr egész éves áldozatos munkáját és minden aktív tag átvehette a
polgárőr ismeretekből tett
sikeres vizsgájának bizonyítványát.
Természetesen a hozzátartozók kitartó türelmét
és támogatását is megköszönte a vezetőség.
Külön köszönetet kapott
még segítő munkájáért
Kunné Damner Erzsébet,
Odránné Kalina Krisztina
és Veszteg Virág.

Nemes Árpád és Benyusovics Sándor felvágja az ünnepi tortát

Ezúton is szeretnénk
köszönetet
mondani
Önöknek, a tavalyi évben
nyújtott anyagi segítségükért. Reméljük, hogy ez
évben is sokan hozzájárulnak Péteri legaktívabb
és legnagyobb civil szervezetének munkájához.
A polgárőrök rengeteg
időt, fáradtságot fektettek
hosszú évek óta a polgárőri tevékenységbe. Az éjszakában testi épségüket
veszélynek kitéve több
ezer órát töltenek évente járőrszolgálatokkal. A
szolgálatok során - a rengeteg tapasztalatszerzés
mellett - számtalan autó-

feltörést, lopást, garázda
cselekedetet és egyéb
bűncselekményt hiúsítottak meg puszta jelenlétünkkel.
Továbbra is számíthatnak a Polgárőrség segítségére az alábbi elérhetőségeken:
06/20/211-07-72-es
telefonszámon hívhatók a
szolgálatban lévő polgárőrök, valamint az a www.
peteripolgarorseg.eoldal.
hu internetes oldalon is
elérhetőek vagyunk.
Varga Zsolt
Péteri Polgárőr Egyesület elnöke

Péteri Hírlevél
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Körzeti
megbízott
fogadóórája
Romhányi Szabolcs
körzeti
megbízott
2011-ben minden páros héten hétfőn 14.00
- 16.00 óra között várja bejelentéseiket, észrevételeiket a Polgármesteri Hivatalban.

Énekkar alakult
az iskolában
Több éves kihagyás
után ismét van az iskolának énekkara. Farsangi
fellépésükkel nagy sikert
arattak, reméljük, hosszú
ideig színesítik az iskolai
rendezvényeket, megemlékezéseket.
Köszönjük Plutzer Gábor ének-zene és zongora
tanárnak, hogy megszervezte a kórus működését,
valamint a 27 tanulónak,
akik lelkesen járnak a
próbákra és a fellépésekre.
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EMLÉKTÁRGYAK ŐRZIK
Tanfolyamok a
VILÁGÁT!
Művelődési Házban TELEPÜLÉSÜNK
A településünkön művan a birtokában a csa-

English Club gyermekeknek
Hétfő 14:00-17:00 óra
Helyszín: Könyvtár

Salsa
Szerda: 18:30-20:00 óra
Helyszín: Művelődési
Ház

Kondicionáló Torna
Hétfő-Csütörtök 18:0019:00 óra
Helyszín: Aprók háza
Óvoda

Angol nyelvtanfolyam!
Beszéd centrikus, felnőtt angol nyelvtanfolyam indítását tervezzük. Kérünk minden
érdeklődőt,
jelezze
részvételi szándékát a
muvhaz@peteri.hu címen, vagy a könyvtárban személyesen.

Hastánc
Kedd-Csütörtök 9:0010:00 óra
Helyszín: Könyvtár

Szja 1%
Kérjük a Tisztelt lakosságot,
hogy személyi jövedelemadójuk
1%-át lehetőségük szerint a
Péteriben működő civil
szervezetek számára ajánlják fel. Ezzel is támogatva a
helyi egyesületeket, alapítványokat.
Helyi civil szervezetek és adószámaik:
• Péteri Polgárőr Egyesület: 19185260-1-13
• Péteri Faluszépítő Egyesület: 18700712-1-13
• „Nyelvében él a Nemzet” Alapítvány: 19181644-1-13
• Péteri Nyugdíjas Klub: 18682362-1-13
• Péteri Gyermekekért Közalapítvány: 19183316-1-13
• Péteri Borbarát Kör Egyesület: 18721546-1-13
• Péteri Községi Sportkör: 19831648-2-13

LIGNIT
A tavasz közepén már nem
szívesen gondolunk vissza
a fagyos, hideg téli napokra, amelyek komoly fűtési
költséget jelentettek a számunkra. Az Önkormányzat
vezetése és Bódis Szilárd
képviselő tárgyalásainak
köszönhetően
azonban
lehetőség nyílt településünkön kedvező árú lig-

nit vásárlására. (A lignit a
szenesedés legalsó fokán
lévő fás barnakőszén, fűtőértéke megegyezik a
száraz fáéval.) Tekintettel
a kedvezményes árú fűtőanyag iránti nagy igényre,
a szállító céggel a terveink
szerint folytatjuk az együttműködést és az előttünk
álló télen is lesz „pénztárca-kímélőbb” fűtőanyag a
helyi tüzéptelepen.

ködő művelődési házat a
XVIII. században itt élő nemes származású Földváry
családnak köszönhetjük.
A nagylelkű családnak,
valamint a mártírhalált
halt költő, Földváry-Boér
Elemér Endre emlékének
adózva az intézményben
kialakított Földváry emlékszobában helyeztük el
mindazon tárgyi emlékeket, melyek a család életéhez kapcsolódnak.
Célunk, hogy bővítsük
ezt az állandó kiállítást.
Ezért kérjük, amennyiben

ládhoz kapcsolódó tárgyi
emlék, vagy egykoron a
kastély berendezéseihez
tartozó tárgy, járuljon hozzá kiállításunk bővítéséhez, sikeréhez, és juttassa el a Könyvtárba, hogy
mindannyian láthassuk!
A könyvtár nyitvatartási ideje: Kedd-CsütörtökPéntek 14:00-18:00 óra
Információ:
muvhaz@peteri.hu,
konyvtar@peteri.hu
Telefon: 06-29-314-752
Faltuszné Szabó Nikoletta
képviselő

MÓDOSULT A HELYI
IPARŰZÉSI ADÓ MÉRTÉKE
A Képviselő-testület a helyi iparűzési adó
mértékét 2011. január 1-től – a térségi átlaghoz igazítva – 1,9 %-ban állapította meg.

Mága Zoltán jótékonysági koncertje Monoron
A Monor Hegyessy Lions Club meghívja Önt Mága Zoltán jótékonysági
koncertjére, melyet 2011. április 30án, 19.00 órai kezdettel tartanak a monori Református Nagytemplomban.
A művész a koncert teljes bevételét a
monori rendelőintézet új ultrahangos
kardiológiai gépének (melynek ára 7,2
millió forint) megvásárlására ajánlotta fel. A jegyek 2000 (gyermek/nyugdíjas) és 3000 (felnőtt) forintos áron
kaphatók Monoron a Kiss Optikában
(Piac tér) és a B&K Kft.-nél (Mátyás
király u. 13.).

Péteri Hírlevél
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GYÖMRŐI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETET! A Föld Órája
Tisztelt Péteri lakosok!
Engedjék meg, hogy
bemutassam a Gyömrői
Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó Egyesületet!
Tekintettel arra, hogy
településükön Polgárőr Egyesület működik
igen szép eredménnyel,
ezért csak az egyesület
önkéntes tűzoltói egységét mutatnám be. Az
Önkéntes Tűzoltó Testületet 1911-ben alapította Simon Mihály főjegyző, az egyesület kisebb
megszakításokkal az
1980-s évek közepéig
működött. A tavalyi évben egy alulról szerveződő, civil összefogás
eredményeképpen állt
fel a poraiból az Önkéntes Tűzoltó Szakszolgálat a Polgárőr Egyesületen belül.
Az induláskor semmink sem volt. Rengeteg munkával, szervezéssel és őszinte
odaadással az önkéntes tűzoltóink 2010-ben
két alkalommal, összesen 9 napon keresztül
vettek részt a borsodi
árvízi védekezésben és
kárelhárításban, alapvetően kölcsön eszközökkel.
Majd a nyár folyamán
beszerzésre került egy
vidéki hivatásos tűzoltó-

ságtól a gépjármű-fecskendőnk, egy IFA, mely
igen csekély kilométert
tudhatott maga mögött,
korához képest mai napig igen jó állapotban
van. Az állomány kiképzésével párhuzamosan
az egyéni védőeszközök
felkutatása, beszerzése
folyt. 2010. októberben az egyesület neve
Gyömrői Polgárőr és
Önkéntes Tűzoltó Egyesületre változott.
Folyamatos
eszköz
és anyagi támogatások
felkutatásával sikerült
azt elérnünk idén februárra, hogy egy 12 főből
álló, kiképzett, bevethető állományt tudjunk
felmutatni. Jelenleg 8
fő beiskolázása van
folyamatban. Egyesületünknek búvár és
alpintechnikai képzettséggel rendelkező tagjai is vannak, s lakhely
szerint maglódi, mendei
lakosok is csatlakoztak
már hozzánk.
Egyesületünk elsődlegesen Gyömrő város
tűzvédelmét
hivatott
ellátni,
ugyanakkor
feladatunk Monor Város Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság
munkájának segítése,
teher-mentesítése, így
különböző káreseteknél
a Péteri lakosok is találkozhatnak majd egysé-

günk tagjaival. (Amikor
biztosan
találkozhatunk: május 14. Péterigyermeknap) Ezen felül
szívesen állunk rendelkezésükre gyermek- és
iskolai-programok színesítése kapcsán. Szívesen vesszük és fogadjuk, ha egyesületünket
megismerve Péteriben
élők is jelentkeznek önkéntes tűzoltóink közé.
Egyesületünk az alábbi
esetekben tud kárelhárításnak nem minősülő
céllal segítséget nyújtani:
vízszivattyúzás,
fakivágás, magas épületeken tárgyak elhelyezése, levétele, esőcsatorna tisztítás, forgalmi
akadályt nem képező
jármű mentése, stb.

2011. március 26án

ismét

megren-

dezésre került a „Föld
Órája” elnevezésű világesemény. Péteri ez
évben a magyarországi települések között
negyedikként

csat-

lakozott a kezdeményezéshez. A 2007ben egyetlen városban
szerveződő

esemény

mostanra világméretű
mozgalommá nőtte ki
magát. A Föld Órája
a történelem eddigi
legnagyobb önkéntes
akciója, amelyben eb-

Amennyiben úgy érzi,
hogy az önkéntes tűzoltók munkáját segíteni kívánja, úgy kérjük,
hogy adójának 1%-t
egyesületünk
javára
ajánlja fel! Adószámunk: 18697490-1-13

ben az évben a világ

Elérhetőségeink:
www.gyomrotuzolto.
fw.hu
Segélyhívás:
105,
vagy mobil: 06-30-2240905
Információ:
06-30223-57-06

kilenckor egy órára

Miriszlai Zoltán
Elnökségi tag

140 országában 1,5
milliárd ember fejezte
ki egy időben, hogy
fontos számára a Föld
jövője.

Azzal,

hogy

március 26-án este fél
lekapcsoltuk a világítást, eltökéltségüket
fejeztük ki bolygónk
megóvása mellett. Így
ünnepeltük együtt azt
a dolgot, ami mindannyiunkat összeköt: a
Földet.
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KÖZVILÁGÍTÁS
Április 9-én éjszaka a
rendkívüli erejű szél miatt komoly műszaki hiba
keletkezett Péteri Gyömrő felé eső utcáiban (Széchenyi u, Akácfa u., Rákóczi u., Tövis u., Petőfi
u.) a közvilágításban. Az
érintett utcákban teljesen
megszűnt a közvilágítás.
A közterületi lámpáinkat tavaly óta működtető
Eurovill Kft.-vel (aki a karácsonyi, ádventi díszkivilágításunkat felszerelését is
végzi) meglévő kiváló kapcsolatunknak köszönhetően szinte azonnal sikerült
a hibát elhárítani.
Az Eurovill Kft. az alábbi elérhetőségeken éjjelnappal fogadja a lakosság

részéről is a közvilágítási
hibákkal kapcsolatos bejelentéseket:
- Telefon: 06-29-530-100
- Email:
kozvilagitas@eurovill.hu
- Levél: Eurovill Kft.,
2230 Gyömrő,
Táncsics M. út 110.
- Fax: 06-29-530-101

Péteri Hírlevél

PÉTERI SPORTKÖR HÍREI

Tisztelt Sportbarátok, Kedves Szurkolók!

A szerződésünk szerint
a cég a bejelentéstől számított három napon belül
(a tapasztalataink szerint
azonban már másnap) kijavítja a hibás utcai lámpákat.
Kérjük, hogy Önök is éljenek a hibabejelentés közvetlen lehetőségével!

Támogassa a kastélykerti játszótér
felújítását virágok megvásárlásával!

Szurkoljunk együtt Péteri KSK csapataiért!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kalina László
Sportkör elnöke

Az Önkormányzat számára helyi kertészek
minden nap friss virágokat adnak. A kertészek
a virágokat jótékony
célra ajánlják fel. A virágokat minden nap tárolókban helyezzük ki
a polgármesteri hivatal
előtti „Főtéren”. A virágok ellenében támogatását kérjük a Kastélykerti játszótér felújítására!
Vegye el a tároló polcáról az Önnek tetsző
virágot (virágokat) és

kérjük, hogy adományát
dobja be a kihelyezett
becsületkasszába!
A virágkínálatot a
nyár közepéig naponta
frissítik.
Az akció első három
napjában már közel
100.000 forint adomány
gyűlt össze Önöktől a
játszótér
felújítására!
Köszönjük a támogatásukat!
Péteri Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete

Péteri Hírlevél
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HÚSVÉT
A Húsvét a keresztények
legfontosabb
ünnepe, de egyben a
tavaszvárás, a tavasz
eljövetelének ünnepe
is.
Az ökumenikus keresztény hit szerint a húsvét
Jézus Krisztus feltámadására való emlékezés,
hálaadás az általa végzett áldozatért, melyeket
értünk, emberekért tett.
A keresztény húsvét időpontja a 325-ös niceai
zsinaton került meghatározásra. E szerint a tavaszi napéjegyenlőséggel
(március 21.) egybeeső,
vagy az azt követő holdtölte utáni első vasárnap a húsvétvasárnap. A
húsvét így - ellentétben
a karácsony ünnepével minden évben más napra esik március 22. és
április 25. között. A húsvét magyar elnevezése
onnan származik, hogy
ekkor ér véget a nagyböjt, a hústól való 40 napos tartózkodás.
Húsvéthétfőn sok népszokás él.
A locsolkodás magyar

húsvéti hagyomány. E
szokás szerint húsvéthétfőn hajnaltól kezdve
a fiúk vízzel, újabban
csak illatos kölnivel locsolják meg az ismerős
lányokat. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek
a szokásnak. Bibliai eredetet is tulajdonítanak
a locsolkodás hagyományának, eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a
feltámadás hírét vevő,
ujjongó
asszonyokat
igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták
őket.
Vízbevető,
vízbehányó hétfőnek nevezték,
ugyanis még ötven évvel
ezelőtt is elterjedt formájában vödörnyi vízzel locsoltak, vagy az itatóvályúba dobták a lányokat,
akik a nemes alkalomra
a legszebb ruhájukban
pompáztak. A városokban, illetve napjainkban
a finomabb formája az
elterjedt, amikor illatos
parfümféleséggel, locsolóvers elmondásával kell
kiérdemelni a jutalmul

kapott festett piros tojást.
Egy legenda szerint
mikor Krisztus a keresztfán függött, előtte egy
asszony egy nagy kosár
tojással állt meg imádkozni, és Krisztus vére
rácseppent a tojásokra.
Ezért szokás a húsvéti
tojást pirosra festeni. A
vallásos magyarázaton
túl a piros szín nemcsak
a vért, az életet, hanem
a szerelmet is jelképezi, és ezért a piros tojás
szerelmi ajándék, szerelmi szimbólum is lehet
húsvétkor.
Külön műfajjá fejlődött
a locsolkodáshoz párosuló – néha engedélyt
kérő, néha humorosan
fenyegető – rövid vers elmondása. Sok közismert
változata létezik, de rög-

tönzöttek is vannak.
A
locsolkodással
egyenértékű szokás volt
a vesszőzés. Sibának
nevezték az általában
fűzfavesszőből font vékony korbácsot, amellyel
a legények megcsapkodták a lányokat. A vesszőre ezután a lányok szalagot kötöttek és a fiúkat
borral vendégelték meg.
Húsvéthétfő hajnalán
a legények a kiszemelt
lány kerítéséhez egy fiatal fát erősítettek, majd
másnap
bebocsátást
kérve alaposan megöntözték a leányzót.
Őrizzük meg ünnepi
szokásainkat,
húsvéti
hagyományainkat!

Kellemes Húsvéti Ünnepet kívánunk településünk minden lakójának!
Péteri Község Önkormányzata

Tisztelt Olvasónk!
Köszönjük, hogy elolvasta lapunkat! Kérjük, hogy észrevételeit, javaslatait ossza meg
velünk és küldje el a hirlevel@peteri.hu e-mail címünkre.
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