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„Nemcsak műved van, az idő is van. S az időn belül meg van a te pillanatod, melyet nem
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Mára a Polgármesteri Hivatal egységes helyen, egy épületben működik.
folytatás a következő oldalon
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Minden hivatali dolgozó egy épületben tudja a munkáját végezni és az
ügyfeleknek sem kell két épület között
járogatni. (A felszabaduló Petőfi Sándor utcai hivatali épületrészben tervezi a Képviselő-testület majd kialakítani a helyi gyermekorvosi rendelőt.)
Ma már minden hivatali ügyintézőt
megfelelő méretű irodában tudunk elhelyezni.
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hivatalt így ma már önállóan tudják
használni a mozgásukban korlátozott,
a vak, a gyengén látó és a hallássérült
embertársaink is.

Az épület akadálymentes megközelíthetőségének érdekében mozgássérültek számára külön gépkocsi parkoló, valamint az épület főbejáratához
felvezető rámpa került kialakításra.
A vakok és a gyengén látók számára
külön Braille-írásos, színkontrasztos,
piktogramos tájékoztató és irányjelző
táblák, a folyosókon pedig külön burkolati vezetősávok kerültek kialakításra.
Az épület minden burkolata, fal- illetve ajtófelülete kontrasztos és tükröződésmentes.
Az épületben megfelelő méretű, nemenként elkülönített, modern ügyfélEsztétikus, természetes fénnyel bevilágított, tágas ügyfélfogadási teret alakíthatunk ki az épületben, amelyből
közvetlenül érhető el minden hivatali
iroda.
A hivatali épület és környezete - a
legszigorúbb mai jogszabályoknak és
szabványoknak megfelelően – teljes
körűen akadálymentesítésre került. A
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mosdók kerültek kialakításra. A hivatali személyzet is külön illemhelyet kapott. Egy önálló WC külön is akadálymentesített lett. Ezt a mosdót segítség
nélkül tudják majd használni a kerekes
székes, a gyengén látó és a mozgásukban korlátozott ügyfeleink is.
A kisgyermekes szülőkre is gondolva a hivatal épülete babakocsival is
könnyen megközelíthető és használható lett. Az akadálymentesített mosdóban pelenkázót is tervezünk még
kialakítani.
A hallássérültek számára a recepció ügyfélterében és a tanácsteremben
(ami egyben a házasságkötő terem is)
ún. „indukciós hurkot” alakítottunk
ki. Ennek használatával a hallássérült
ügyfelek - a hallókészülékük segítségével – e helyiségekben külön felerősítve
hallhatják az ott zajló eseményeket.
A Képviselő-testület ülései, illetve az
ünnepélyes önkormányzati és a hivatalos lakossági események céljára külön terem került kialakításra hangulatos díszítőfényekkel és beépített hangosítással. Az épület így ma már méltó
színhely lehet a házasságkötéseknek és
az állampolgársági esküknek. Az Önkormányzat új tanácstermét a helyi
civil szervezetek is használhatják majd
elnökségi üléseik, vezetőségi üléseik,
vagy közgyűléseik megtartására.
Az átalakítással az Önkormányzat
szakbizottságai is megfelelő, bármikor használható tárgyalótermet kaptak. Lehetővé vált az is, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
külön elhelyezést kapjon egy számítógéppel és internet-hozzáféréssel ellátott irodában.
Az új bizottsági tárgyaló és nemzetiségi önkormányzati iroda (számítógéppel, telefonnal, internettel felszerelve és kiegészítve a hivatal egyéb
irodatechnikai eszközeivel) a helyi
civilszervezetek számára is hasznos,
új irodahelyiségként (civil irodaként)
szolgálhat.
A beruházással megújult az épület
több évtizedes, elhasználódott elektromos és fűtési gépészeti rendszere. A
régi elavult kazán helyett új, modern,
energia hatékony, programozható
kondenzációs kazán került beépítésre
az épületbe.
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11 férőhelyes gépkocsi-parkolóhelyet alakítottunk ki az udvarban.
Megnyitottuk a lakosok előtt az egész
(korábban elzárt) belső udvart. Ezzel
megteremtettük a lehetőségét annak,
hogy a település központjában egy új
parkos közterület jöhessen majd létre.
Már most tervezzük a megnyílt belső
udvar parkosítását és új funkcióinak
a megtalálását. Ezzel Péteri még hangulatosabb, még barátságosabb, még
otthonosabb és még vonzóbb hellyé
válhat.

Új funkciók a lakosság
szolgálatában
A Képviselő-testület a megújuló hivatallal nemcsak a belső munkafolyamatok hatékonyságának a növelését és
a lakosság komfortérzetének javítását
célozta meg, hanem új funkciókkal
is szerette volna az épület használhatóságát a lakosság felé bővíteni, hogy
az új hivatali épületet a lakosság minél
szélesebb köre használhassa megelégedettséggel.
A hivatal recepcióján ezért nyilvános, internet-hozzáférési pontot alakítottunk ki, ahol a hivatal működési
idejében (nemcsak az ügyfélfogadási
időkben!) személyes ügyei intézése
céljából egy külön asztali számítógépen bárki, bármikor, ingyenesen hozzáférhet a világhálóhoz.
Szeretnénk a lakosság számára ingyenes jogi tanácsadást biztosítani,
melynek szintén a hivatal új helyiségei
adnának otthont.
A környezettudatosság jegyében az
ügyfélváróban elhasznált elemek és
fénycsövek gyűjtőpontját helyezzük ki.
A térítésmentes nyilvános internethozzáférés mellett a lakosság számára
- térítés ellenében - faxolási, fénymásolási, szkennelési és iratfűzési lehetőséget biztosítunk.
A hivatal egyik új folyosóján – Péteri
önálló identitásának jelképeként és értékes településtörténeti emlékünkként
– kihelyezzük Péteri 1882-ből származó, eredeti, 6 m2-es, színes térképét,
amelyet a hivatal díszeként ettől kezdve bárki szabadon tanulmányozhat.
Az épületben az ügyfeleink által szabadon használható Wifi-hálózat működik, amelynek segítségével ügyfele-
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ink telefonjaikkal, laptopjaikkal csatlakozhatnak a hivatalban az internetre.

Végeredmény
Péteri lakói számára egy, a mai kor
igényeinek megfelelő, fogyatékkal élő
embertársaink számára is akadálymentesen használható, kulturált és
modern polgármesteri hivatalt hoztunk létre. Egy olyan közintézményt,
amely megfelel az európai elvárásoknak is, ahova a hivatal ügyfelei, illetve
az Önkormányzat vendégei és partnerei is örömmel, szívesen, kellemes
érzettel térhetnek be. A beruházással
Péteri újra nagyot nőtt mind a helyi
közszolgáltatások ellátási színvonalában, mind pedig a környékbeli települések közötti elismertségében.
A Képviselő-testület büszke az elért
eredményre, a megvalósult beruházásra és a beruházással elért eredményre.
Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon az elképzelésünk mellé
állt és munkájával, ötleteivel, tanácsaival, vagy csak támogató érdeklődésével segítette a munkánkat! Köszönjük
a munkáját mindazoknak, akik a tervezésben, a pályázatírásban, a projekt
menedzselésében közreműködtek!
A végleges tervek megvalósíthatóságához a megnyert uniós támogatás
mellé a testület még jelentős önkormányzati saját forrást és egy nagyon
kedvező feltételekkel felvett olyan
10 Millió forintos hitelt tett, amit az
5000 fő alatti települések állami hitelkonszolidációja miatt Péterinek végül
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is nem is kell majd visszafizetnie! Jó
pillanatban, jó ütemben és jól döntöttünk a beruházás mellett. Az elénk
került lehetőséget hatalmas hiba lett
volna kihagyni.
„Vigyázz arra, hogy ne mulaszd el a
pillanatot, amely csak a te pillanatod,
műved kivitelének végzetszerűen kijelölt időszaka. Kényelem, szöszmötölés,
gyávaság, lustaság néha késleltetik feladatod kivitelét, noha szíved mélyén
tudod jól, hogy az idő telítve van azzal,
amit rajtad keresztül el akar mondani,
s egy pillanatot sem mulaszthatsz, mert
elmondja más helyetted, s nem úgy
mondja el, ahogyan te jónak és igaznak
hiszed. Tudományban, művészetben,
irodalomban, közéletben vannak ilyen
sürgető pillanatok, mikor egy igazság
megérett és ki kell mondani. S ha úgy
érzed, végzetesen éppen téged jelölt ki
e feladatra a sors, ne késlekedj, mint a
rossz színész, aki elmulasztja a jelenet
végszavát. Nemcsak műved van, az idő
is van. S az időn belül meg van a te pillanatod, melyet nem szabad elmulasztani.” (Márai Sándor)

Az országban az első(k között)
– közös önkormányzati hivatal
központja lett Péteri
A Képviselő-testület és a Keresztény
Anikó jegyző asszony vezetésével tavaly szakmailag teljesen átalakított
Péteri Polgármesteri Hivatal munkájának környékbeli elismertsége és a
felújított, akadálymentesített hivatali
épület megadta Önkormányzatunk-

folytatás a következő oldalon
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nak azt a minőségi és szakmai elismertség növekedést, amely lehetővé
tette azt, hogy az év folyamán Bénye
és Káva Község Önkormányzataival
közös hivatali együttműködést alakítsunk ki.
Az elvégzett munkánk egyértelmű
szakmai elismeréseként Bénye és Káva
községek képviselő-testületei jelezték
felénk azon szándékukat, hogy a Péteri Polgármesteri Hivatal személyi
állományára építve, Péteri székhellyel,
az új hivatali épületet kinevezve a létrejövő új hivatal központjának, Péterivel közösen egy közös önkormányzati
hivatalt alakítson ki a három önkormányzat.
Péteri Képviselő-testülete a két település képviselő-testületének javaslatát
megtiszteltetésnek véve a Péteri Polgármesteri Hivatalt ennek megfelelően úgy átalakította át, hogy az új hivatal Péteri mellett összesen több, mint
4000 fős lakosságszámot kiszolgálva,
egyúttal Bénye Község és Káva Község
hivatalává is vált.
Az erre vonatkozó szerződést – az
országban ilyen hivatal létrehozásáról
szóló megállapodásként – az elsők között ünnepélyes keretek mellett írta alá
az új Tanácsteremben dr. Molnár Zsolt
polgármester, Racskó Károly bényei
polgármester és Veszteg Zsolt kávai
polgármester az átadóünnepségen.
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az átalakított épület immár méltó színtere lesz a megnövekedett feladatú és
szerepkörű péteri hivatalnak.
A közös hivataltól fajlagosan is olcsóbb működést várunk. Döntésünk
egyúttal azonban azt is biztosítja, hogy
Péteriben az önkormányzati rendszert
érintő változások ellenére továbbra is
megmaradhat és működhet a helyi hivatal és a péteri emberek továbbra is
helyben intézhetik az önkormányzati
ügyeiket.

Járási ügysegéd – nem kell Monorra járni
A helybeni ügyintézés lehetősége
érdekében azt is sikerült elérnünk,
hogy a péteri polgároknak nem lesz
szükséges a 2013. januárjától létrejövő
monori járási hivatalba Monorra járniuk intézni a járási hatáskörbe kerülő
ügyeiket.
Tarnay Richárd Pest Megyei Kormánymegbízott úr és dr. Molnár Zsolt
polgármester úr által aláírt megállapodás szerint a monori járási hivatal
Péteri lakói számára egy külön járási
ügysegédet biztosít. A járási ügysegéd
hetente több alkalommal külön is kijön majd Monorról a péteri hivatalba,
hogy a járási hatáskörbe került igazgatási ügyekben a péteri ügyfelek helybeni ügyintézését segítse.
Péteri térségi szerepének növekedése nélkül, a közös önkormányzati hivatal létrehozása nélkül és a felújított
hivatali épület nélkül ezt a lehetőséget
nagy valószínűséggel nem kaptuk volna meg.
Péteri Község Képviselő-testülete

2012. december

Tájékoztató a
Polgármesteri Hivatal
Ünnepi nyitva tartásáról
Tisztelt Péteri lakosok!
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Polgármesteri Hivatal
2012. december 24-én (hétfő) és
2012. december 31-én (hétfő)
zárva tart.
2012. december 27-én és
2012. december 28-án ügyeletet
tartunk az alábbiak szerint:
2012. december 27. (csütörtök):
8,00-14,00
2012. december 28. (péntek):
8,00-12,00
Áldott, Békés Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Évet
kívánunk Péteri valamennyi
lakosának és ügyfeleinknek!
Keresztény Anikó jegyző

Hirdessen Ön is a
Péteri Hírlevélben!
Hirdetési árak:
Méret / Díj
Egész oldal (1/1) 16.000,- Ft + Áfa
Fél oldal (1/2) 8.500,- Ft + Áfa
Negyed oldal (1/4)
4.500,- Ft + Áfa
1/8 méret 3.000,- Ft + Áfa
1/16 méret 1.850,- Ft + Áfa
Apróhirdetés
(max: 1/32 méret)
850,- Ft + Áfa
Sorozatos (legalább három egymást követő
lapszámban megjelenő, ugyanolyan méretű) hirdetés esetén a harmadik hirdetéstől
kezdve (folyamatos továbbhirdetés esetén)
minden további hirdetésre 27 % kedvezményt biztosítunk!
Lapunkban a helyi vállalkozások 1/8
méretig, a helyi kistermelők 1/16 méretig
ingyenesen hirdethetnek.
Hirdetésfelvétel:
Telefon: 29/314-069
E-mail: peteri@peteri.hu

A megállapodás Péterit a felújított
hivatali épületével együtt a térség egyik
helyi igazgatási központjává tette, ahol

A hirdetés grafikai előkészítése a hirdető
feladata.

2012. december
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A 270 ÉVES PÉTERI

Péteri, a lakóhelyünk, az otthonunk, a szülőfalunk idén ünnepelte 270. születésnapját.
1742-ben Bohus Dániel - akinek
emlékét a mai templomterünk viseli hét evangélikus családot hozott magával a felvidéki Illésfalváról a mai Péteri
területére. A Bolcsik, a Hrk, a Hrutka,
a Hornyák, a Kalina, a Szenyán és a
Tucsni családok neveit a mai napig
őrzik leszármazottaik. Illésfalva (mai
nevén: Ilias) ma már a szlovákiai Besztercebánya egyik városrésze.

Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy Péteri képviselőiként
mi szervezhettük meg a település
számára az évfordulós rendezvényt.
Emlékezetem szerint hasonló ünnepélyes megemlékezés húsz évvel ezelőtt,
1992-ben volt, Péteri újratelepítésének
250. évfordulója alkalmából, amikor is
a falu akkori vezetése Illésfalván emlékoszlopot állított fel a temetőben a
Péteribe indult ősi családok emlékére. Ekkor köttetett meg Nagypakával
(Vel’ka Paka) a máig is élő testvérközségi szerződésünk. Ekkor került felavatásra és felszentelésre a templomtéren álló (most felújított) újratelepítési emlékmű és hosszú idő után erre
az ünnepi alkalomra kapott új külsőt a
(most átépített és most teljesen átalakított) polgármesteri hivatal.
A mai Péterit megalapító telepesek akiket protestáns evangélikus vallásuk
miatt - kivetett a felvidéki szülőföld,
egy jobb élet reményében menedékre,
új otthonra leltek itt Péteriben. Leszármazottaik szorgos munkájukkal

megélhetést és megbecsülést szereztek
maguknak Magyarország közepén.
Lassan beilleszkedtek az „új hazába”
és a nemzedékek múlásával feledésbe
merült az ősök földje, élete, nyelve,
identitása. 1742-től 270 év kellett ahhoz, hogy Péteri eljusson odáig, ahol
ma tart. Hosszú, fáradságos évek. De
a gyökerekhez való kötődés, az emberi
kitartás és a tenni akarás bebizonyította az itt élő embereknek, hogy ha mindenki tesz egy keveset lakóhelyének
és környezetének épülése érdekében,
akkor egy barátságos, kellemes közeg
alakul ki, ahol jó élni.
Péteriben a legtöbben már csak nevükben őrzik az egykori elődök eredetét. A szlovák nyelvet főként már csak
az idősebbek beszélik.
Péteri „születésnapja” a kalendáriumok szerint november elsejére esett.
Az Önkormányzat a település újjászületésének 270. évfordulóját örömteli,
vidám, a település lakóit egymáshoz
közelebb hozó, identitásformáló alkalomnak tartja, ahol az egykori szlovák gyökerekre emlékezve lehetünk
büszkék mai magyarságunkra. Egy
olyan alkalomnak, amelynek nyomán
falunk polgárai valóban átérzik a mai
Önkormányzat egyik fő üzenetét, azt,
hogy „Péteri az Otthonunk!”
Az ünnepi rendezvény ezért október
20-án került megtartásra, elválasztva a
november 1-jei Mindszentek ünnepétől, illetve a halottak napjától, amelynek jellege inkább a szűkebb körű,
meghitt családi emlékezés.
Az egész napos, több helyszínen zajló ünnepségünkre Péteri lakossága mellett Besztercebányáról,
Illésfalváról, a szlovákiai testvérközségünkről, Nagypakáról és a környező településekről is érkeztek hozzánk
vendégeink, barátaink, elszármazott
péteriek. Mert aki aznap eljött, az Péteri barátjaként jött el hozzánk.
Dechertné Ferenczy Erzsébet lelkész
asszony által megtartott templomi
megemlékezés és közös imádság után
az újratelepítési emlékműnél a helyi

civilszervezetekkel és vendégeinkkel
együtt koszorúzással adóztunk őseink
emléke előtt.
Az Illésfalváról 270 éve Péterit megalapító hét egykori család emlékére a
Kastélykertben hét kis gyertyán-csemetét ültettünk el. Az „ősi földből”
származó fákat Besztercebánya város
ajándékaként kaptuk. A hét facsemetét - jelképezve a hét betelepült ősi
családot és a két település közötti barátságot – a családok egy-egy mai péteri leszármazottja, péteri képviselőtestületének egy-egy tagja és Besztercebánya/Illésfalva egy-egy képviselője
ültette el a pilisszentkereszti szlovák
hagyományőrző egyesület énekkarának gyönyörű dallamai mellett.

A nap eseményei a Művelődési Ház
külön ezen alkalomra frissen felújított
színháztermében folytatódtak. Az alkalomra teljesen megtelt teremben
szinte mozdulni sem lehetett. Több
százan ünnepeltünk együtt. Dr. Molnár Zsolt polgármester ünnepi beszéde után személyesen köszöntötte a
rendezvényen megjelent Bolcsik Feri
bácsit, Péteri első díszpolgárát, aki ebben az évben töltötte be 100. életévét.

Zuzana Sikulova a besztercebányai
polgármesteri hivatal irodavezetője
szlovákul, majd magyarul is tolmácsolta Peter Gogola, Besztercebánya
polgármesterének üdvözlő szavait.
folytatás a következő oldalon
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Alexander Hunka Nagypaka polgármestere is személyesen köszöntötte a
péterieket.
A műsorszámok között a szórakozás perceibe csempésztünk egy kis
komolyságot is. A képviselő-testület
döntése alapján polgármester úr és alpolgármester asszony Simon Imréné
(Rózsika néni), a Péteri Borbarát Kör
Egyesület és a Péteri Polgárőr Egyesület számára „Péteriért emlékplakett”
kitüntetést adott át, elismerve a településünkért és annak lakóiért végzett
átlagon felüli, áldozatos és önzetlen
munkájukat.
Az ünnepnap egyik kiemelkedő eseménye volt az a néhány perc, amikor
dr. Molnár Zsolt polgármester úr Péteri Község Díszpolgárává avatta dr.
Szászik Károlyt, Péteri előző polgármesterét.

A színes és rövidnek nem mondható
műsor után a képviselő-testület tagjai
által került felszolgálásra Péteri születésnapi tortája. Péteri eddigi történetének éveit szimbolizáló 270 szeletből
álló szabolcsi almás máktorta – ami
ebben az évben „Magyarország tortája” címet nyerte el – pillanatok alatt
elfogyott.
2012. október 20-án méltó módon,
tisztelettel emlékeztünk meg őseinkről, szülőfalunkról, 270 éves történetünkről és a jelenben élő Péteriről,
péteriekről. Bízunk abban, hogy a mi
utánunk jövő péteri generációknak
is lesz majd ereje, módja, lehetősége
és elkötelezettsége ahhoz, hogy újabb
évtized(ek) elteltével folytatni tudja
majd azt a hagyományt, amit az előttünk járók elkezdtek és mi megőriztünk. Mert Péteri az Otthonunk!
Kalina Enikő
önkormányzati képviselő
Fotó(k): Mataisz Andrea
L’udové noviny (www.luno.hu)
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PÉTERI SZÜLETÉSNAPJÁRA
ÚJJÁÉLEDTEK
EMLÉKHELYEINK
Péteri 270. születésnapja nagy ünnep
a számunkra. Településünk történelmét,
történetét, világképét emlékhelyeink
mesélik el nekünk és a külvilágnak is.
Büszkék kell legyünk emlékhelyeinkre,
mert azt mutatják a világ felé, hogy Péteriben olyan emberek élnek, akik tudják
honnan származnak, tudják kik jártak
itt előttük és tudják, hogy a jelenük a
múltjukban gyökerezve teljesedik ki.
Ezért öröm
a számunkra,
hogy képviselői
összefogásból Kalina Enikő és
Szenyán Péter
önkormányzati képviselők
és dr. Molnár
Zsolt polgármester többszázezer forintos személyes anyagi hozzájárulásának köszönhetően - az Önkormányzat kisebb anyagi támogatásával,
dr. Foltin Brúnó szakszerű munkájával
és odafigyelésével Péteri születésnapjára
minden emlékhelyünk új ruhába öltözött, megszépült és megújult.
Emlékhelyeink - a falunkat egyedivé
és különlegessé varázsoló közterületi alkotások - így évtizednyi időig ismét eredeti szépségükben pompázva, újra méltó külsővel mesélhetnek nekünk mindarról, aminek az emlékezetére egykor
felállíttattak. Gyönyörködjünk a szépségükben és hallgassuk meg őket néha!
„Hiszen a múlt, az elsüllyedt idő s az
előttünk járó emberek hol lennének máshol, itt laknak bennünk és körülöttünk,
az elmúlt napokból és az elenyészett emberekből tapad össze a föld, a kövek a
csontjai, az elfutó felhők az órák, az ember nem csak a jövőjét képzeli maga elé
újra és újra, de megálmodja a múltat is, a
földet, amin jár, a vizet, amiben megmeríti az arcát, a felhőket, ahová feldobálja
a szavait.” (Kőrösi Zoltán)
Petőné Vizi Valéria alpolgármester

2012. december

SZIGORODTAK AZ ÁLLATTARTÁSI SZABÁLYOK
A közelmúltban módosultak az egyes állatvédelmi
kormányrendeletek. Ennek következtében nőtt az állatvédelmi bírság alapösszege és szigorodtak az állattartási szabályok is. Az állatvédelmi bírság alapösszege ötezer forintról tizenötezerre nőtt, és ezt az összeget kell
a jogsértés körülményeitől függően felszorozni.
Ha például valaki az állatot „természetellenes, vagy önpusztító tevékenységre szoktatta”, akkor nyolcszoros szorzót kell alkalmazni, vagyis a büntetés 120 ezer forint. A
legmagasabb, 10-es szorzót akkor kell alkalmazni, ha valaki az állat életét elfogadható ok, vagy körülmény nélkül
oltotta ki, állatot kínzott; vagy az állat tulajdonjogával, tartásával „felhagyott”, azaz: az állatot elűzte, elhagyta, kitette.
Százötvenezer forintra kell büntetni azt is, aki állatot emberre, vagy állatra uszított, állatviadalra idomított, állatviadalt szervezett, vagy tartott, arra fogadást szervezett. Ha
több tényállás együtt áll fenn, akkor a büntetések összeadódnak, így szélsőséges esetben akár több százezer forintos bírságot is ki lehet szabni.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló rendelet módosításával a kutyákat a méretük
szerint kategorizálták. E szerint kistestű eb az, amelynek
a testtömege nem haladja meg a húsz kilogrammot, közepes testűnek számít a húsz-negyven kilogrammos, nagytestűnek pedig a negyven kilogrammnál nagyobb testtömegű eb. A szabályozás kimondja, hogy tilos kistestű ebet
tíz, közepes testűt tizenöt, nagytestűt pedig húsz négyzetméternél kisebb területen tartósan tartani. Tilos kistestű
kutyát négy, közepes testűt hat, nagytestűt pedig nyolc
méternél rövidebb eszközzel (lánccal) tartósan kikötni.
Tilos lett gerinces állatot kör alapú kalitkában, vagy
gömb alakú akváriumban tartani. Tilos gerinces állat
kifejlett egyedét harminc liternél kisebb űrtartalmú
térben tartani.
Kutya-, macska- és görénykölyköket nyolchetes korukig
az anyjukkal kell tartani.
Január elsejétől négy hónaposnál idősebb kutyát
csak transzponderrel - azaz csippel - megjelölve lehet
tartani.
A kutyák farkát csak az állat hétnapos koráig szabad
kurtítani.
(Forrás: MTI)
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NEM KORLÁTOZHATJÁK AZ ÖNKORMÁNYZATOK A HASZONÁLLAT-TARTÁST

Október 1-jével megváltoztak az állattartás szabályai; ettől kezdve a mezőgazdasági
haszonállatok
tartását az önkormányzatok
már nem korlátozhatják
helyi rendeletekben. A haszonállatok tartását korlátozó, megtiltó önkormányzati
rendelkezéseket - például
állattartási övezetekre vonatkozó előírások, tartható
állatok száma - hatályon kívül kell helyezni.
A szabályozás értelmében
tehát önkormányzati rendelet ezentúl nem korlátozhatja egyebek mellett a tyúk, a
nyúl, a sertés, a szarvasmarha vagy a ló tartását. Mindez
nem jelent korlátok, feltételek nélküli állattartást; az
állatok tartása ugyanis „nem
veszélyeztetheti az emberek és állatok egészségét,
jólétét, és nem károsíthatja
a környezetet”. A jövőben
ugyanúgy be kell tartani az
állat-egészségügyi, közegészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi, illetve természetvédelmi szabályokat,
előírásokat, ahogy eddig. A
korlátozás nem vonatkozik a
kedvtelésből tartott állatok köztük kutyák vagy macskák
- tartására vonatkozó szabályok megalkotására. E tárgykörben az önkormányzatok
továbbra is alkothatnak korlátozó helyi szabályokat.
Az elmúlt évtizedben az
egyes önkormányzatok szerte az országban korlátozták a
tartható haszonállatok számát, vagy teljesen megtiltották azt. A helyi tiltó ren-

deletek sokszor nem csupán
a települések belterületét,
hanem minden önkormányzathoz tartozó területet érintettek. A változás következménye lehet tehát az is, hogy
a potenciális befektetők már
meglévő, településekhez közelebb eső létesítményekben
kezdjenek kisüzemi állattenyésztésbe.
Az önkormányzatok eddig jobbára társadalmi nyomásra döntöttek úgy, hogy
korlátozzák az állattartást,
helyi igény volt, hogy a
tenyésztelepek kikerüljenek
a településeken kívülre. Az
állattenyésztők viszont rendszerint arra hivatkoztak,
hogy például Ausztriában
nincsenek hasonló szabályok, ott nem zavarja a lakókat az egyébként elterjedt
állattartás, de Magyarországon mások a szokások, mert
a falvak társadalmi összetétele jelentősen átalakult.
Az intézkedés egyik célja,
hogy az állattenyésztés, illetve a növénytermelés egyensúlya helyreálljon. A nemzeti vidékstratégia ösztönzi
a korábbi falusi állattartás
hagyományainak felélesztését, a mezőgazdasági munka szerepének erősödését, a
háztáji állattartás növelését,
és minden támogatást megad ahhoz, hogy a vidék népesség-megtartó ereje növekedjen. A rendelkezés szervesen illeszkedik a kormány
által nemrégiben elfogadott
sertésstratégiához, amelynek célja, hogy a jelenlegi
hárommilliót sem elérő állományt hét éven belül megduplázza. A terv a nagyüzemi sertéstartás mellett újból
felpörgetné a nyolcvanas
években még jelentősnek
számító háztáji hízlalást.

PÉTERI HÍRLEVÉL
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy Péteri Község
    Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012. december 19-én (szerdán) 18.30 órakor
közmeghallgatást tart!
A közmeghallgatás helye: Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház
A közmeghallgatás olyan nyilvános képviselő-testületi ülés, amelyen
az állampolgárok és a helyi szervezetek képviselői közvetlenül
tehetnek fel közérdekű kérdéseket az önkormányzat képviselőtestületének, valamint közvetlenül, a helyszínen mondhatják el
a testület számára közérdekű javaslataikat.

KÖZVILÁGÍTÁS

lentést követően szinte azonnal ki kell
cserélnie a hibás égőt.

Az év folyamán a teljes péteri közvilágítási rendszeren ún. „sorcserét” hajtott végre az Önkormányzattal szerződésben álló szolgáltató cég, az Eurovill
Kft. A „sorcsere” során – amely egyébként az Önkormányzatnak nem került külön pénzébe - minden egyes
közvilágítási lámpánk (több száz darab) meglévő fénycsöve egy újjal lett
kicserélve. A munka eredményeként
elmondhatjuk, hogy így mára minden
közvilágítási izzónk új.
Ettől függetlenül azonban műszaki hibák bármikor előfordulhatnak a
közvilágítási rendszeren is. Ha bárki azt észleli, hogy egy közvilágítási
lámpa kiégett, nem világít, akkor az
éjjel-nappal hívható hibabejelentői
telefonvonalon (29/530-100), vagy
e-mailben (kozvilagitas@eurovill.hu)
közvetlenül is jelezheti ezt a szolgáltatónak, akinek az Önkormányzattal
megkötött szerződése szerint a beje-

Amint azt néhány héttel ezelőtt
Önök is megtapasztalhatták Péteri
Monor felé eső részének lakói, néha
komolyabb rendszerhiba is felléphet
a közvilágításban. Ilyenkor akár teljes utcák maradhatnak napokig áram
nélkül, teljes sötétségben. Az ilyen hibák azonnali megjavítására az Önkormányzatnak nincs se joga, se lehetősége. Az ilyen – egész utcát, utcarészt,
vagy akár több utcát is érintő – hiba
javítására a rendszertulajdonos ELMÜ
jogosult és egyben kötelezett is. Ilyen
esetekben az Önkormányzat csak an�nyit tud tenni, hogy jelzi az ELMÜ
felé a hibát (mindig azonnal jelezzük),
és várjuk a mielőbbi, gyors javítást.
Ennek a „gyorsasága” viszont már
az ELMÜ-n múlik. Ilyen esetekben
nyilvánvalóan nagyon kellemetlen az
érintett utca (utcák) lakóinak az, hogy
teljes sötétségben, közvilágítás nélkül
kell napokon keresztül eltölteniük az
éjszakákat, mint ahogyan ez legutóbb
a Petőfi Sándor utca „alsó” részének
környékén fekvő utcákban is megtörtént. Ilyen esetekben – amíg a javításra várunk – igyekszünk egyeztetni
a polgárőrséggel és a rendőrséggel a
rendszerhibával sújtott utcák fokozott
ellenőrzése és felügyelete érdekében.

ÚJRA TÉLI LIGNIT TÜZELŐVÁSÁR!

Az idei télen is kapható a helyi tüzép-telepen (Bereki út) az elmúlt években
nagy lakossági érdeklődéssel kísért fűtőanyag, a lignit. Az Önkormányzat és a
szállító cég (Scnell Öl Kft.) közötti együttműködés eredményeképpen lignit a
környékünkön csak Péteriben kapható és a fűtőanyag fogyasztói ára a piaci árhoz képest is jelentősen kedvezőbb. Telepi ár: bruttó 1155 Ft/mázsa.

2012. december

PÉLDAÉRTÉKŰ LAKOSSÁGI
KEZDEMÉNYEZÉS A
DÓZSA GYÖRGY UTCÁBAN
Nemrégiben egy Dózsa György
utcai lakótársam, Józan József
megkeresett azzal a kéréssel, hogy
az utcában található, több évtizede
nem használt, húzós kutat szeretné
ismét üzembe helyezni. A fúrt kút
vize csak locsolásra alkalmas, mégis
a közeli házak kertjeinek és az
utcarész virágosításához szükséges az
innen vehető víz is. A kút egy nagy
betontömbhöz volt rögzítve és az első
kapavágáskor kiderült, hogy a korábbi
évek során a víz mély krátert mosott
ki a kút gyűrűje körül. A víz okozta
gödör több köbméter töltőanyagot
nyelt el. A gödör betemetése után
József megjavította a kutat, majd
új virágágyást alakított ki a régi
betontömb helyett. Most már ismét
lehetőség van locsolóvíz vételére.

A kút a gödör felfedezése után

A kút jelenleg
Az utca lakói és az Önkormányzat
nevében köszönöm Józan József
munkáját!
Reméljük, hogy a kút a jövőben soksok szép kert és az utcafront szépítését
szolgálja majd!
Petőné Vizi Valéria
alpolgármester
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AZ ÖNÖK ÉRDEME

AZ ÚJ KASTÉLYKERTI
IVÓKÚT

Tavaly nyáron Losonci
Gyula által felajánlott virágok becsületkasszás árusításakor a virágokból befolyó
bevételt a kastélykerti játszótér felújítására ígértük fordítani. Az összegyűlt pénzből
tavaly már több játszóeszközt sikerült vásárolnunk
gyerekeink örömére.

A tavalyról még e célra
megmaradt összegből - az
ígéretünknek megfelelően
- egy szép ivókutat alakítottunk ki a kastélykerti játszótér mellett. A friss, hűs
ivóvizet adó közkút már
régóta hiányzott a parkból
és a játszótérről. Az önfeledt
játék közben megszomjazó
gyermekek és szüleik azóta
is nagy örömmel, lelkesen
használják az új vízforrást.

Köszönjük Losonczi Gyula felajánlását és az Önök segítségét!
Köszönjük Tarsoly Ervin, Tóth István és Geér
Zoltán önkéntes munkáját, amit a kút talpazatának
térkővezésében nyújtottak a
számunkra!
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ÖNZETLENÜL, ÖNÖKÉRT TETTÉK
Örömmel
tapasztaljuk,
hogy
egyre
több az olyan ember,
aki kis településünk fejlődését a saját erejével, a saját szabadidejében, a saját
munkájával önzetlenül, felkérés nélkül segíti.
Ezt én magam (valamen�nyire talán elfogultan) a
Képviselő-testület munkája
felé megnyilvánuló lakossági
bizalom és tisztelet jeleként
is szeretném értékelni, de ennél nyilván sokkal fontosabb
ezen emberek igazi, valós
szándéka: az, hogy ezek az
emberek a munkájukkal, a
lelkesedésükkel értéket, maradandót szeretnének adni
annak a közösségnek, ahol
élnek, ahol otthon vannak,
ahova születtek, vagy amit új
otthonuknak választottak.
Ezen önzetlen barátaink
Péteri barátai, mivel Péteri
gazdagodik azokkal az értékekkel. amit tőlük kapunk.
Igazi öröm beszámolni
Önöknek arról, hogy van
olyan ember Péteriben, akinek fontos az, hogy a gyerekeink és szüleik eső, szél,
vagy tűző nap esetén be tudjanak húzódni a játszótéren
egy árnyékos, fedett helyre.
Szőcs Zoltán (Szent István
u.) ezért végezte el önzetlenül munkatársaival a nyáron

a Széchenyi utcai játszótér
kiülőjének tetőfedését és
ácsmunkáit.
Köszönjük Zoli!
Igazi öröm beszámolni
Önöknek arról, hogy van
olyan ember Péteriben, akinek fontos az, hogy a védőnői tanácsadó helyiségei
egészségesek, tiszták és barátságosak legyenek. Kun
László (Dózsa Gy. u) ezért
festette ki önzetlenül a nyáron a tanácsadó helyiséget és
a védőnői várót.
Köszönjük Laci!
Igazi öröm beszámolni
Önöknek arról, hogy van
olyan ember Péteriben, akinek fontos az, hogy a frissen
kifestett védőnői váróban
üldögélő kisbabák a váró

falain az otthoni mesékből
megszokott és megismert
barátokkal, Micimackóval,
Fülessel, Donald kacsával és
Tigrissel találkozzon. Ezért
festette tele Baji Beáta (Széchenyi u.) a védőnői váró
falait a népszerű gyerekmesékből vett rajzfilmfigurákkal.
Köszönjük Bea!

Igazi öröm beszámolni Önöknek arról, hogy
van olyan képviselő Péteriben, akit zavar az, ha az
Önkormányzat játszóterén
hónapok óta nincs visszaszerelve a játszóeszközről
levandálkodott
műanyag
csúszda, vagy ha a játszóeszközök állaga veszélyes lehet
gyermekeink számára. Ezért
ragadott Bódis Szilárd képviselő kalapácsot, fúrót és
csavarhúzót és javította meg
és tette biztonságossá a kastélykerti játszótér játszóeszközeit.
Köszönjük Szilárd!
És igazi öröm beszámolni
Önöknek arról, hogy vannak olyan emberek Péteriben, akikről a temetői munkálatokkal kapcsolatban az
„Az összefogás ereje Péteriben” című cikkben külön is
írt Önöknek Szenyán Péter
képviselőtársam.
Köszönjük srácok!

A munkátok eredményeképpen Mi, Péteri lakosok fogunk szebb környezetben és
kellemesebben élni!
Dr. Molnár Zsolt
polgármester

Aktuális hírek,
információk
községünkről:
www.peteri.hu

PÉTERI HÍRLEVÉL
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KÜLFÖLDI DELEGÁCIÓ TANULMÁNY- NEVELÉSI MÓDSZERVÁLTÁS AZ ÓVODÁBAN
Vegyes vagy homogén? Gondolatok az Aprók Háza
ÚTON AZ ÓVODÁBAN

A nyáron francia és olasz
vendégekkel tettek látogatást
óvodánkban a Gyerekparadicsom Alapítvány szakértői. A külföldi vendégek
az Európai Unió Grundtvig
programja által támogatott projekt keretében vettek részt magyarországi
tanulmányúton,
melynek
célja a hat évesnél fiatalabb
gyermeket nevelő családok
szükségleteinek és az azokra adott szolgáltatásoknak
az összehasonlítása volt. A
munkában francia, olasz és
spanyol szakmai szervezetekkel dolgoztak együtt a
magyar szakemberek.
Vendégeink a péteri Aprók Háza Óvodát, mint egy
sajátos, de nem egyedi intézményt látogatták meg.
Megérkezésük után Keresztény Anikó jegyző asszony
általános tájékoztatást adott
a vendégek számára az óvodaügy magyarországi jogi

szabályozásáról, az önkormányzatok ebbéli ellátási
kötelességeiről, és a finanszírozási rendszerről. Petőné
Vizi Valéria alpolgármester
asszony az óvodaműködtetés gyakorlati kihívásairól,
az óvodavezető asszony pedig az intézmény programjáról, mindennapi munkájáról beszélt a vendégeknek. A
francia és olasz szakemberek
olyan szakmai szervezeteket
képviseltek, melyek filozófiájának
középpontjában
az aktív nevelés áll, ebből a
szempontból is érdekes volt
az általuk feltett számos kérdés. A vendégek fogadása is
jó alkalmat adott arra, hogy
a mindennapokból kicsit
kilépve, mintegy tükörben
lássa magát az óvoda és a
fenntartó
önkormányzat
egyaránt.
Az olasz és francia vendégek egyöntetű véleménye az
volt, hogy óvodánk a saját
országuk átlagánál is sokkal
jobban felszerelt, a gyermekek ellátottsági körülményei
pedig – különös tekintettel
az óvoda két évvel ezelőtti felújítására - számukra is
irigylésre méltóak voltak.

MEGÉRI A RONGÁLÁS?

Néhány hónappal ezelőtt
péteri fiatalok esztétikusnak
nem mondható rajzokkal
látták el az utcák villanyoszlopait, szabad felületeit.
Polgárőreink, együttműködve a körzeti megbízottal
gyorsan kiderítették, hogy
négy helyi, fiatal fiúról van
szó, akik azóta elismerték,
hogy elkövették a közterületi
rongálást és hogy az okozott
kárt „megtérítsék”, vállalták
azok eredeti állagának helyreállítását.

Büntetésük az volt, hogy le
kellett takarítaniuk a festékkel összerajzolt felületeket.
Gratulálunk a figyelmes
polgárőröknek és a körzeti
megbízottunknak!

Óvodában történt óvodai csoportszerkezet átszervezéséről

Az Aprók Háza Óvoda életében augusztus sok változást hozott: vezető változást,
hiszen Szemőkné Marika
nyugdíjba ment, az óvodaiskola külön vált, ….és jött a
csoportszerkezet átalakításának gondolata.
Már az óvodavezetői pályázatomban is feladatomként tűztem ki a csoport
átalakítást, azaz a homogén
csoportok („azonos” életkorúak) működtetésének előkészítését, megszervezését.
A homogén csoport alakítása esetén is várható a csoportokon belül 1-1,5 éves
korkülönbség a gyermekek
között, vagyis szűkebb intervallumban jelen van a vegyes
csoport jelleg is. A különböző korú gyermekeknek másmás a szükséglete, a vegyes
csoportban csak magas szintű, átgondolt nevelőmunkával, a személyi feltételek
folyamatos
biztosításával,
ideális csoportlétszámmal
érhetünk el csak eredményt.
Tapasztalataim alapján úgy
ítélem meg, hogy valamelyik
fél (kicsik-vagy a nagyok)
gyakran háttérbe szorulnak.
Míg a tiszta csoportban a
programok: úszás, séta, kirándulás,
kezdeményezés
levezetése, a napi életünk
szervezése az adott csoport
életkorának
megfelelően
szerveződik, zajlik.
Nagy a vita hazánkban az
óvodapedagógusok
körében is a kérdést illetően. Az
ide vonatkozó publikációkat
tanulmányozva az Óvodavilágban megjelent gondolatok adják meg számunkra a
választ a cikk címében feltett
kérdésre: Vegyes vagy homogén?
A mai megváltozott, modern pedagógiai nézetek azt

sugallják, hogy a korszerűen
működő óvodában vegyes
csoportok működnek, elavult nézetet képviselőnek
tartják azokat, akik a tiszta csoport mellett teszik le
a voksukat. Hm?! Itt a baj,
hogy így közelítjük meg ezt
a kérdést! A csoport szerkezet alakításnál, akkor dönt
helyesen egy nevelőtestület, ha több tényező alapján
mérlegel, dönt: csoportszobák mérete, hány csoportos
az óvoda, csoportlétszám,
stb…. A skandináv országokban a nagycsoportban
13-14 fős létszámot tartanak
ideálisnak. Nálunk, Magyarországon az átlag létszám: 20
fő! A 20 fős létszám a vegyes
csoportok esetében erősen
indokolt lenne. Férőhely hiánya miatt azonban jelenleg
az óvodák zömében 30 fős
csoportok működnek. Akkor feltehetjük a kérdést,
hogy a magas létszámú csoportokban helyes-e osztatlan csoportokat szervezni,
valóban a gyermekek mindenekfelett való érdeke valósul meg?
Hogyan biztosítható az optimális idő a három- és a hétéves számára? A kisebbeknek
több időre van szükségük,
míg a nagyoknak már harmadával kevesebb időre van
szükségük a gondozási, munka feladatok ellátása során.
A vegyes csoport vitathatatlan előnye a szocializációs lehetőségek gazdagabb
tárháza: kicsik könnyebben
beszoknak, utánzással sok
mindent hamarabb megtanulnak, az idősebbek
testvérszerepeket tanulhatnak…. Azonban a legfejlettebb gyermekektől folyamatos alkalmazkodást, lemondást kíván a kisebbekkel való
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együttműködés. A képesség
fejlesztés, tematikus tervezés
során tiszta csoport esetén
is differenciálásra kell törekedni, hiszen ahány gyermek, annyi kis egyéni személyiség, fejlettség. Vegyes
csoportban, úgy gondolom,
hogy szinte lehetetlen megfelelni a kihívásnak, valamelyik korosztály érdeke folyamatosan sérül.
Emlékszem, amikor vegyes csoportban beszoktattam és dajkáltam a kicsiket,
a nagyjaim is vágyakozó
szemmel sandítottak felém.
Mindeközben nekem meg
azon járt az eszem, hogy
mikor jutok a nagyjaimhoz
oda, hiszen nekik őszre iskolaéretté kell válniuk.
A vegyes csoport „családias” jellege vitathatatlan, a
mi átszervezésünknél tiszteletben tartottuk az egyéni
kéréseket. A „testvéres” szülőkkel megállapodást kötöttünk, a gyermekekre bíztuk a
döntést. A testvérpároknál a
kicsiknek nehezebben ment
a beszokás, de a nagyjaink
pozitívan élték meg a döntésünket. Amikor a soraimat
írom, már elmondhatom,
hogy probléma nélkül beszoktak a kicsinyeink, „tesó
igényüket az udvari játék során kiélhetik, ha ezt hagyja
neki a nagyobb testvérük”.
A testvérek egy csoportba
járatása is sok kérdést hord
magában: vajon mindkét félnek jó ez? Emlékszem, hogy
egy nagy lányom képtelen
volt a felszabadult játékra,
mert félszemmel mindig az
öccsére vigyázott. Az öcsikéből meg akkor lett igazi,
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talpraesett legényke, amikor
a nővére iskolás lett és saját
magának kellett talpra állnia.
Azt, hogy milyen csoportszervezési formát választunk,
azt a tárgyi környezet, pedagógiai programunk, szülők
elvárásai, óvónők szakmai
felkészültsége alapján kell
eldöntenünk, annak érdekében, hogy óvodánkban a
ránk bízott gyermekeket hatékonyan nevelhessük.
„Magam is kipróbáltam a
vegyes, „tiszta” csoport vezetését, mindkét formának
pozitívumaival, negatívumaival egyaránt tisztában
vagyok. Mégis úgy érzem,
hogy a mérleg nyelve nálam
a homogén csoportszerkezet
felé billen. Az óvoda adottságai lehetővé teszik ezt az
átszervezést. A nevelőtestület beállítottságát, a szülők
igényét felmérve, feladatunkat fokozatosan, körültekintően szeretném megvalósítani.”- írtam a pályázatomban.
Megválasztásom, vezetői
megbízásom után azonban
egyre világosabbá vált számomra - a nevelőtestület is
egyöntetűen kérte, támogatta az átszervezés gondolatát
-, hogy ne várjunk még egy
évet az átszervezéssel, hanem
„vágjunk bele” a nagy átalakításba azonnal. A szülők is a
mielőbbi változást javasolták.
Volt egy pár álmatlan éjszakám, hogy hogyan tudjuk ezt ilyen rövid idő alatt
meglépni, hiszen augusztus
elején jártunk már, a nyári
szünet kellős közepén! Kollégáimmal csoportosítottuk a
gyermekeket életkorúk alapján, a kialakult életkori ös�-

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Ügyfeleinket,
hogy a polgármesteri hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint változott meg:
Az új évben is a fenti ügyfélfogadási időkben várjuk
Ügyfeleinket!
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szetétel alapján is adottá vált
az átszervezés lehetősége. A
fenntartóval történt egyeztetés, megbeszélés után került
sor az SZMK tagokkal történő megbeszélésre, amit egy
óvodaszintű Szülői értekezlet
követett. A megjelent szülőket tájékoztattuk a várható
változás okairól, terveinkről,
alkalmat biztosítottunk az
egyéni véleménynyilvánításra. Már ekkor kiderült, hogy
a szülők többsége is támogatja a várható változást. Az
egyéni kéréseket igyekeztünk
figyelem bevenni, szem előtt
tartani.
A csoportszerkezet átalakítás más változásokat is eredményezett: a gyermekeket
tisztelve, gyermekközpontú
végrehajtásra törekedve, személyi változásokra is sor került. Úgy gondoltam, hogy
minden csoportban úgy
nyújtunk támaszt a gyermekeknek, ha mindenhol van
egy ismert, szeretett felnőtt
az óvodából. Ezért a csoportos óvodapedagógus párok is
„szét lettek szedve”, a dadus
nénik is máshová kerültek.
A megváltozott helyzetben
szinte minden gyermeknek
akadt egy biztonságos támasza az új csoportban. Minden kollégám maximálisan
támogatta, elfogadta az új
személyi összetételt, tudom,
ez nekik sem volt könnyű
döntés. Hiszen akiket beszoktatunk „babaként”, kicsit
gyermekünkké válik. A sok
éve együtt dolgozó párosok,
már szavak nélkül is megértik egymást…
Az egész átszervezésnek egyik nehéz, sarkalatos

A hivatal munkarendje:
hétfő
szerda
péntek

1300- 1730
800- 1200
1300- 1600
800-1200

pontja volt ez a döntés hiszen tudtuk, hogy minden
szülő, gyermek ragaszkodik
a szeretett óvó nénihez, dadus nénihez, az óvó nénik,
dadus nénik meg a gyermekekhez. A szülők eddig
maguk választhatták ki a
csoportot, óvónőt, most
meg egy általunk összeállított személyi változást is el
kellett fogadniuk! A szülők
elfogadták, hogy ha változtatni akarunk, akkor egyszer
sajnos egy ilyen lépés is elkerülhetetlen. Mindenki, ha
kicsit szomorúan is, de elfogadta, beleegyezett a személyi változásokba.
Bátran állíthatom, hogy a
szülők remekül felkészítették a gyermekeket a változásokra. Pozitív viszonyulásuk
eredményeként, úgy tapasztaltuk, hogy könnyedén,
zökkenőmentesen sikerült
alkalmazkodniuk a gyermekeknek a megváltozott
helyzethez, személyekhez:
csoportszoba, csoporttárs,
óvónő, dajka változásokhoz.
Amit ezúton is köszönök!
Most karácsonyhoz közeledve, mindig öröm tölti
el a szívemet a csoportokba
lépve. A nagyobbaknál elmélyült, tartalmas szerep, alkotó játék folyik, a kicsinyeink már nem sírnak, sőt a
„minikéink” (2 ½ éveseink)
is kezdenek igazi kis óvodássá válni, bátran uralják a
csoportszobát.
Úgy hiszem, hogy érdemes volt bátornak lenni, de
majd az idő fog bennünket
remélhetőleg igazolni.
Rab Jánosné Marika
óvodavezető

A hivatal ügyfélfogadási rendje:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

800 -1800
800- 1630
800- 1630
800- 1630
800- 1230
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VÉGE AZ ÖNKORMÁNYZATI ISKOLÁK KORÁNAK SEBESSÉGKORLÁTOZÓ
Megszűnt az ÁMK. Megszületett az önálló ónkormányzati óvoda.
Januártól állami fenntartásba és működtetésbe kerül az iskola.
Az iskolák államosításának jelenleg
zajló folyamatához igazodóan a Képviselő-testület döntést hozott - az ebben
az évben már húsz éve működő - Általános Művelődési Központ (ÁMK)
intézmény átalakításáról. Az Önkormányzat eddig az ÁMK keretein egy
intézményen belül működtette az általános iskolát, a művészeti iskolát, az
óvodát, a művelődési házat, a könyvtárat, a teleházat és a helytörténeti gyűjteményt.
A testület döntése alapján augusztus
1-től – hogy a 2013. január 1-én bekövetkező és törvény által kötelezően
előírt állami fenntartásba vétel elől a
jogi akadályok elháruljanak – az ÁMK,
mint intézmény megszűnt. Egyúttal a
helyébe lépett a Pittner Dénes Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény, illetve az Aprók Háza Óvoda.
A Képviselő-testület a döntésével
egyidejűleg ideiglenesen a saját hatáskörébe vette vissza a művelődési ház,
a könyvtár, a teleház és a helytörténeti
gyűjtemény működtetését.
Az időközben elfogadott törvények
értelmében az állam elvette az önkormányzatoktól az általános iskolák és
művészeti iskolák fenntartásának a
jogát. Január elsején a Pittner Dénes
Általános Iskola és Művészetoktatási
Intézmény annak minden tanárával,

minden dolgozójával, minden gyerekével együtt a Magyar Állam fenntartásába kerül át. Az iskolai ingatlan és
az iskolai tárgyi eszközök továbbra is
az Önkormányzat tulajdonában maradnak, de az iskola működtetését (fűtés, világítás, takarítás, karbantartás,
felújítás, javítások, stb…) január 1-től
az állam fogja végezni.
Az Önkormányzatnak a továbbiakban jogilag már nincs semmiféle beleszólási lehetősége a péteri iskola további életébe és működésébe …
Az Aprók Háza Óvoda az eddigi
ÁMK intézményegységből augusztus
1-vel önálló önkormányzati intézmén�nyé vált. Az intézmény vezetésére a testület nyilvános pályázatot írt ki, amely
alapján a Képviselő-testület (a pályázatokat véleményező független szakértői
bizottság egyöntetű véleményét is mérlegelve) a Péteriben élő Rab Jánosnét
nevezte ki az óvoda vezetőjének.
Szemőkné Farkas Mária korábbi vezető óvónő szeptemberben nyugdíjba
vonult. Ezúton köszönjük neki a péteri
gyermekekkel és gyermekekért végzett
munkáját!
A testület döntésével bekövetkező
vezetőváltás szinte azonnal a nevelési
módszerek jelentős megváltoztatását
hozták el az óvoda életében…

KÖZÖSSÉGI GYŰJTÉS TELEPÜLÉSÜNK
RÁSZORULÓ POLGÁRAI JAVÁRA 2012-BEN IS
A tavalyi évben sikeresnek mondható
ruha és tartós élelmiszer gyűjtés után a
Humánpolitikai Bizottság ismét közösségi gyűjtést szervez! Segítsünk idén is
a nehéz helyzetbe került, sok esetben
többgyermekes péteri családokon és
együtt, egy családként álljunk melléjük
a szeretet ünnepén.
Kérjük, hogy ha Önnek van otthon
olyan felesleges gyermekruhája, felnőttruhája, cipője, játéka, babaholmija
(babakocsi, babahordozó, etetőszék,
kiságy, gyermekruha stb…) ágyneműje, tartós élelmiszere, bútora, kályhája,
tüzelője, illetve bármilyen olyan használható eszköze, amitől hajlandó lenne megválni és ezzel a nehéz szociális

helyzetbe került embertársainkon segíteni, juttassa el azt az Orvosi rendelő melletti, ezelőtt Pénzügyi irodaként
funkcionáló, Petőfi S. u. 80. szám alatti
önkormányzati ingatlanba december
27-30 között szervezett gyűjtésünkre!
Az adományait a helyszínen a segítőink minden nap 10.00–18.00 óra között
veszik át. Amennyiben szívesen adna,
de nem tudja megoldani a gyűjtőhelyre
szállítást, kérjük jelezze ezt telefonon a
06 (20) 824-42-54-es számon! Minden
egyéb felajánlást szívesen fogadunk!
Segíteni szándékozó vállalkozók jelentkezését is várjuk!
Kalina Enikő
Humánpolitikai Bizottság elnöke

TÁBLÁK KIHELYEZÉSÉT
KEZDEMÉNYEZTE A
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Lakossági kezdeményezésre a Képviselő-testület 40 kilométeres sebességkorlátozó táblák kihelyezését kezdeményezte a Petőfi Sándor utcának a
„kastélykerti” szakaszára.

Mivel a Petőfi Sándor utca „országos
közút”, ezért a testület annak forgalomszabályozási kérdéseiben nem jogosult
dönteni. Az ilyen kérdésekben - közútkezelőként - a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. járhat el.
Mivel a Földváry-Boér parkban - főként a nyári időszakban - sok gyermek
tölti a szabadidejét, fontos, hogy a főúton közlekedő autósok is fokozottabban odafigyeljenek és mérsékeljék a sebességüket ezen az útszakaszon.
A Képviselő-testület ezért a park és
Bohus Dániel tér közötti útszakasz,
valamint az Aprók Háza Óvoda és a
Pittner Dénes Általános Iskola előtti
útszakasz biztonságosabbá tételének
érdekében további 40 km-es sebességkorlátozó táblák kihelyezését kérte a
közútkezelőtől.
A testület kezdeményezését a Monori
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya is támogatta, mivel ezen
az útszakaszon a közelmúltban hat közlekedési baleset is történt, amelyek négy
esetben könnyű sérüléssel, két esetben,
pedig anyagi kárral végződtek.
Bár a reggelenkénti iskolakezdéskor
az Önkormányzat közcélú munkásai
is vigyázzák a gyermekek és a szülők
átkelését a kijelölt gyalogátkelőhelyen,
reméljük, hogy kérésünk eredményes
lesz és ezzel is biztonságosabbá tehetjük
gyermekeink közlekedését.
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LÉPÉSENKÉNT HALAD A MŰVELŐDÉSI
HÁZ BELSŐ FELÚJÍTÁSA
Péteri egyik legszebb és
legjellegzetesebb középülete
az egykori Földváry-kastély.
A település központjában
álló évszázados épület a háború utáni időkben a külső
építészeti jellegét jelentősen,
a belső kialakításának egykori szépségét, pedig sajnos
teljes egészében elvesztette. A tanácsi világ kevésbé
értékmentő időszakait átvészelve, az akkori Önkormányzat az ezredfordulóra
kívül és belül is példásan
felújította az épületet. Az évtizedes aktív használat azonban minden közhasználatú
épület állagán félreismerhetetlen nyomokat hagy. Mára
eljutottunk oda, hogy a művelődési ház belseje komoly
felújítást igényel. Mivel e
célra külön pályázati pénzek
nem álltak rendelkezésre, az
Önkormányzat a maga erejéből kezdte meg ebben az
évben az épület belsejének
esztétikai felújítását. Ennek
legszebb része a felújított, új,
klasszikus hangulatúvá varázsolt színházterem, amely
a 270. éves ünnepi rendezvényre készült el, nagy
tetszést aratva vendégeink
előtt.

Az épület belső felújítását
a jövő évben is folytatjuk.
A napokban készültek el a
felújítás következő ütemének az engedélyes műszaki
tervei. Ennek alapján egy
teljesen új vizesblokkot, önálló akadálymentes WC-t,
egy új (a belső udvarra néző)
közlekedő folyosót, külön
kazánhelyiséget, akadály-

mentes bejáratot, teakonyhát tervezünk kialakítani
az épületben. Tervezzük az
épület könyvtári oldala felöli
tetőszerkezetének komplex
felújítását is.

Örömmel
tájékoztatjuk
olvasóinkat arról, hogy e
munkákhoz
kapcsolódva
- azokat kiegészítve - a tavasszal új, esztétikus térkő
járdát építünk a művelődési
ház elé a Petőfi Sándor utcán a tavaly elkészült iskolai
járda folytatásában, egészen
a Kastélykertig. A tavasszal
fog megvalósulni az a régen
várt fejlesztés is, amivel 12
díszes, új, a környezetbe illő
kandelábert helyezünk ki
a Kastélykert belső sétánya
mellett, annak bejáratától
a Dózsa György utca és az
Ady Endre utca kereszteződéséig. E munkákra a forrás
már a rendelkezésünkre áll,
hiszen Petőné Vizi Valéria
alpolgármester asszony által előkészített pályázatunk
a nyáron sikerrel járt és így
erre a célra közel ötmillió forintos LEADER-támogatást
nyert az Önkormányzat.
A terveink jövő évi megvalósítása után mind a helyi, mind, pedig a térségi
rendezvények és programok
befogadására alkalmas és
méltó helyszínné válik a péteri Földváry-Boér Elemér
Művelődési Ház és annak
környezete, mindannyiunk
örömére és büszkeségére.
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SZÉN-MONOXID
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság működési
területén 2012. november 13-ig nyolcvanszor riasztották
a tűzoltókat fűtőberendezéssel kapcsolatos esethez.
Tizenötször szén-monoxid-mérgezés miatt riasztották
őket, összesen három ember vesztette életét.
Amint beáll a hideg és nyárról őszre, nyitott
ablakról csukottra váltunk, folyamatosan emelkedik
a
gázbalesetekkel,
szén-monoxid-mérgezésekkel
kapcsolatos hírek száma. A szén-monoxid-mérgezés a téli
szezon egyik legjellemzőbb veszélye, amelyet legtöbbször
a tüzelőberendezés, kémény, kályha, kandalló, gázsütő,
gázszárító, gázkazán, gáz vízmelegítő stb. helytelen
használata okoz. A szén-monoxid veszélye abban rejlik,
hogy színtelen, szagtalan, a levegőnél szinte alig könnyebb,
nem irritáló gáz, amely megakadályozza, hogy a vér
megfelelő mennyiségű oxigént szállítson. Levegővétellel
kerül a szervezetbe, a vörösvérsejteket támadja meg,
megakadályozva ezzel az agy és a belső szervek megfelelő
oxigénellátottságát. A magas szén-monoxid-koncentráció
perceken belül halált okozhat! Az áldozatot rosszullét fogja
el, mozgásképtelenné válik, nem tud magán és a családján
segíteni, képtelen az adott helyiséget elhagyni.
A szén-monoxid-mérgezés tünetei:
- Enyhe mérgezés: enyhe fejfájás, szédülés, hányinger,
tüsszentés
- Közepes mérgezés: erős fejfájás, erős szédülés, gyors
szívdobogás
- Erős mérgezés: ájulás, nehéz levegővétel, súlyosabb
esetekben halál
A balesetek oka a fűtő/melegítő berendezések nem
megfelelő karbantartása, annak elmulasztása. Szintén
növeli a baleset kockázatát, ha nem gondoskodunk a
gázkészülék üzemeléséhez szükséges levegő utánpótlásáról,
vagy a kémény elhanyagolt állapotban van.
Megelőzésként:
- Gázkészülékeinket évente egyszer SZAKEMBERREL
vizsgáltassuk felül, ellenőriztessük.
- Kérjük ki szakember véleményét szagelszívó vásárlása,
vagy műanyag nyílászárók beépítése esetén.
- Ha szükséges, használjunk a lakószobában légbevezetőt,
a vizes helyiségekben légelvezetőt.
- A kémények állapotát RENDSZERESEN ellenőriztessük.
- Kérjünk évente felülvizsgálatot gázkészülékeinkhez
(kazán, bojler, konvektor). Tévedés azt hinni, hogy a bojler
nem szivároghat, vagy nem okozhat balesetet.
- Ne tároljunk tűzveszélyes folyadékot a kazán közelében.
- Napjainkban egyre elterjedtebb a szén-monoxid-érzékelő
használata, ez igen hasznos eszköz, tanácsos a lakás egyik
frekventáltabb helyiségében elhelyezni.
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség
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PÉTERI, A KÖRNYEZETTUDATOS FALU
GRATULÁLUNK A LAKOSSÁGNAK!
A szelektív hulladékgyűjtési
közszolgáltatást Péteriben is
végző Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. hivatalos tájékoztatása szerint a 2012. január
1. és augusztus 31. közötti
időszakban a ceglédi gyűjtési
régióban (amely 37 települést, közel 100.000 háztartást
és 240.000 lakost foglal magában) Péteri lakossága az
újrahasznosítható hulladékok
gyűjtésében (szelektív, „sárga
zsákos” gyűjtésben), (13,54
kg/háztartás eredménnyel)
a negyedik leghatékonyabban gyűjtő település lett!
A térségben Péterit csak
Gyömrő (15,32), Albertirsa
(14,10) és Gomba (13,59) előzi meg!
A Képviselő-testület gratulál Péteri lakosságának ahhoz,
ahogy az egész térség számára példát mutat környezettudatosságban, és ahhoz, hogy
ennyit tesz a tiszta és rendezett környezetért!

A szelektív hulladékgyűjtéssel a hulladéklerakókba
kevesebb hul
ladék kerül,
védjük környezetünket, és
másodnyersanyagot juttatunk
vissza a gazda
ság vérkeringésébe, csökkentve ezzel a
termelés energia-igényét. Az
újrahasznosítható
hulladékok gyűjtése nagymértékben
csökkenti a keletkező kommunális (újrahasznosításra
alkalmatlan) hulladék men�nyiségét. Ha szelektíven gyűjt,
Ön is csökkentheti a kommunális hulladékgyűjtő edényének (kukájának) méretét és
így a fizetendő szemétdíja is
alacsonyabb lehet!
Továbbra is tegyünk együtt
a környezetünkért!
Az újrahasznosítható, szelektív hulladék („sárga zsák”)
következő gyűjtési időpontjai:
• Január 23. (szerda)
• Február 20. (szerda)
• Március 20. (szerda)
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BEFEJEZŐDÖTT A DIGI HÁLÓZATÁNAK
KIÉPÍTÉSE PÉTERIBEN
Befejeződtek a DIGI Kft.
hálózatépítési
munkálatai
Péteriben, miután a cég sikeresen megállapodott a község
Önkormányzatával az optikai
rendszer kialakításában.

KÉP, digi1
A DIGI Kft. hálózatbővítési
beruházásának köszönhetően
Péteri minden háztartásban
elérhetővé válik a magas színvonalú és megbízható kábeltelevízió, internet és telefonszolgáltatás.
Péteriben a legmodernebb
vezetékes adatátviteli módszer,
az üvegszál alapú technológia
kerül alkalmazásra. Az optikai
kábelezés egyik legnagyobb
előnye, hogy érzéketlen az
elektromágneses zavarokra,
nagy a sávszélessége és alkalmas az analóg, valamint a
digitális adások átvitelére is.
Ezzel a megoldással elkerülhető a környezet megbontása is,
mivel a már meglévő villanyoszlopokon épül ki a hálózat,
ezért nem kell a növényzetet

és köztereket megkárosítani,
megőrizve így a község rendezett képét.
A DIGI szolgáltatásai árban
és tartalomban is kiváló alternatívát jelentenek Péteri lakói
számára. A kínálatban a sokcsatornás kábeltelevízió mellett szélessávú korlátlan internet és rendkívül alacsony havidíjú telefonszolgáltatás áll a
lakosság rendelkezésére, amelyet az új előfizetőknek szóló
akció keretében kedvezményesen vehetnek igénybe. A közel 100 digitális TV csatornát
tartalmazó választékban helyet
kap a szolgáltató két sajátgyártású sportadója, a DIGI Sport
és a DIGI Sport Plus is, amelyen a legfontosabb labdarúgó
sorozatok (BL) és bajnokságok
mellett kézilabda, kosárlabda,
jégkorong, tenisz, atlétika és
egyéb népszerű sportágak és
események is láthatóak.
A DIGI azonban nem csak a
lakosság, hanem a községben
működő vállalakozásoknak is
kiváló lehetőséget kínál. Számukra az egyedi igények figyelembevételével állítja össze
üzleti csomagját.
További információk: a
http://digi.hu honlapon és a
1272-es telefonszámon.
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„RÁUTALÓ MAGATARTÁSSAL” KÍVÁN FENYŐFÁK SZERVEZETT BEGYŰJTÉSE
JANUÁR ELEJÉN
SZERZŐDÉST MÓDOSÍTANI A UPC
AZ NMHH HATÓSÁGI ELLENŐRZÉST INDÍTOTT
A UPC Magyarország Kft.
(UPC) a közelmúltban levélben kereste meg előfizetőit, hogy meglévő szerződéseik helyébe újat ajánljon
számukra. A cég a levélben
a jelenlegi előfizetői szerződések közös megegyezéssel
történő megszüntetését és
egy - állítása szerint azzal
mindenben megegyező tartalmú - új szerződés „ráutaló magatartással” történő
megkötését kezdeményezi.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felhívja a
UPC előfizetőinek figyelmét, hogy a tájékoztató levelet figyelmesen olvassák el
és amennyiben ragaszkodnak eddigi szerződéseikhez,
azt haladéktalanul jelezzék a
cég ügyfélszolgálati elérhetőségein.
A levél szerint a UPC megszűntnek tekinti a régi szerződést és elfogadottnak az
újat, ha az előfizető „ráutaló
magatartásával” továbbra is
igénybe veszi a szolgáltatását, vagy az értesítést követő
számláját befizeti.
Az NMHH felhívja az előfizetők figyelmét, hogy a ráutaló magatartással létrejött
szerződések kevesebb védelmet nyújtanak számukra, mint a jelenlegi írásban
vagy szóban megkötött szerződéseik, mivel azok több
szabály alól kivételt képeznek. A ráutaló magatartással

létrejött szerződés későbbi
módosításához például nem
szükséges az előfizető beleegyezése. Az ilyen szerződés esetén a szolgáltató által
kezdeményezett
bármely
szerződésmódosítás (például díjemelés) hatályosul
az előfizető hallgatásával, és
fennállhat a veszélye annak,
hogy az előfizető számára
kedvezőtlen módosítás lép
életbe.
A UPC által küldött értesítés
aggályos, mivel a szolgáltató
a szerződés esetleges megváltoztatásáról hagyományos levélben tájékoztatta
előfizetőit. A levélen nem
szerepel dátum, nem állapítható meg belőle sem a régi
szerződés megszűnésének,
sem a ráutaló magatartással
létrehozni kívánt új szerződés létrejöttének napja. Továbbá nem derül ki az sem,
hogy amennyiben az előfizető nem kíván hozzájárulni
a változtatáshoz, ezt a szolgáltató felé milyen határidővel jelezheti.
Az NMHH hivatalból vizsgálatot indított annak tisztázására, hogy a UPC a rá
vonatkozó
elektronikus
hírközlési jogszabályokban
foglaltaknak megfelelően
járt-e el, nem sérültek-e az
előfizetőket védő garanciális
szabályok.
(Forrás: www.magyarorszag.hu)

Tisztelt könyvtárlátogatók!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy
könyvtárunk 2012. december 22-től
2013. január 2-ig zárva tart!
2013. január 3-tól a megszokott nyitvatartási időben várjuk
Önöket!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
kívánunk!

Az Önkormányzat – ahogy azt a múlt évben is tette – az
idén is megszervezi az ünnepek utánra feleslegessé és hulladékká váló karácsonyi fenyőfák begyűjtését és elszállítását.
Munkatársaink felvették a kapcsolatot a szelektív hulladékgyűjtést és a zöldhulladék elszállítást végző céggel, a Hírös
Kft.-vel, aki majd a gyűjtőpontok megtisztításáról fog gondoskodni.
A gyűjtési időszak: 2012. január 6–13.
A fenti időszakban az alábbi négy helyszínen helyezheti el a
lakosság a hulladékká vált fenyőfákat:
1) A Víztorony előtti szabad terület (Szent István utca),
2) A Polgármesteri Hivatal belső udvara (Kossuth L. u.),
3) A Széchenyi utcai „focipálya”,
4) A Sportpálya (Petőfi S. u.) bejárati része (a kapun belül, a
személygépkocsik számára biztosítva a szabad ki-és bejárást)
Kérjük, hogy a fenyőfákat lehetőség szerint összevágva
(max. egy méter hosszan, gallyazva) szíveskedjenek elhelyezni a gyűjtőponton! A begyűjtéssel kapcsolatban Lovász
Gábor falugondnok készséggel áll rendelkezésükre az alábbi
telefonszámon: 06-20/232-82-54.

P+R PARKOLÓ

Lezárult a vasútállomás
P+R parkolójának a tervezése és építési engedélyeztetése. Jelenleg már a kivitelezés megkezdéséhez szükséges tervek előkészítése
folyik. A parkoló a Nemzeti
Infrasruktúrafejlesztő Zrt.
beruházásában, az Európai
Unió forrásaiból valósulna
meg, a „100 sz. vasútvonal
Kőbánya-Kispest – Szolnok
szakaszának elővárosi célú
fejlesztése” nevű projekt kereteiben. A Képviselő-testület a napokban ezzel kapcsolatban újra megerősítette azt
a szándékát, hogy amennyi-

ben a Hosszúberek-Péteri
vasúti megállóhelyen az Önkormányzat által megismert
tervek szerint kiépül a 40 állásos, térfigyelő kamerákkal
őrzött, megvilágított, térkő
burkolattal ellátott P+R parkoló és az ahhoz kapcsolódó
kerékpártároló, akkor annak
működtetését – alapvetően
Péteri vonattal Budapestre
ingázó lakossága érdekében
- az Önkormányzat magára
vállalja.
A jelenlegi információink
szerint akár már a jövő évben meg is kezdődhet a parkoló kivitelezése.
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Újszülötteink 2012. évben

2012-ben elhunyt péteri lakosok

Kungl Irisz (január 13.)
Szabó Örs Bendegúz (január 16.)
Molnár Benedek János (január 26.)
Pityi Sándor (február 3.)
Szászi Csilla (február 22.)
Unyi Márk (március 7.)
Espár Barnabás (március 7.)
Németh Csaba Balázs (március 9.)
József Bence (március 20.)
Varga Viktória (március 25.)
Udvari Diána (április 29.)
Németh Boglárka (május 1.)
Varga Barbara Lilla (június 24.)
Sajtos Csaba (augusztus 14.)
Szabó Kristóf (szeptember 7.)
Molnár Erik (szeptember 27.)
Lázár Laura (október 8.)
Németh Zita (október 9.)
Németh Zétény (október 9.)
Szántó Viola (november 7.)
Hrutka Hanna Noémi (november 8.)
Székely Adrienn (november 10.)
Simon Ferenc Dániel (november 12.)

Krenyóczi András † január 2., élt 62 évet
Boros Mihály † január 29., élt 69 évet
Steff László † február 2., élt 83 évet
Szenyán Pál † február 9., élt 79 évet
Sáránszki János † február 13., élt 84 évet
Mladoniczki Sándorné (szül.: Barna Anna Etelka) † február 24., élt 64 évet
Kovács Márton † március 7., élt 86 évet
Miklós Mihályné (szül.: Lipták Zsuzsanna) † március 15., élt 83 évet
Papp Zoltán Józsefné (szül.: Kovács Erzsébet) † április 5., élt 65 évet
Seiben Mihály † április 11., élt 81 évet
Tóth Jánosné (szül.: Szabó Katalin) † április 24., élt 56 évet
Fülöp József † május 3., élt 60 évet
Galambos Tiborné † május 21., élt 82 évet
Keresztes Lászlóné (szül.: Szenyán Rozália) † május 22., élt 66 évet
Ordasi Gábor Gyula † június 4., élt 61 évet
Kiss Imréné (szül.: Szenyán Erzsébet) † június 14., élt 75 évet
Lukácsi Sándorné (szül.: Domóczki Julianna) † június 23., élt 75 évet
Hrutka Márton † június 26., élt 77 évet
Bognár Istvánné (szül.: Tucsni Irén) július 25., élt 75 évet
Gál Jánosné (szül.: Béres Erszébet) † július 26., élt 82 évet
Buzás Károly † augusztus 5., élt 67 évet
Figur Imréné (szül.: Tóth Terézia) † augusztus 15., élt 77 évet
Mező Ferencné (szül.: Rakita Erzsébet) † augusztus 16., élt 76 évet
Regős István Józsefné (szül.: Jászai Judit Erzsébet) † augusztus 17., élt 47 évet
Varga Sándor † augusztus 31., élt 79 évet
Veszteg Istvánné (szül.: Szenyán Zsuzsanna) † szeptember 9., élt 84 évet
Ordasi Gábor Gyuláné (szül.: Füstös Ilona) † szeptember 28., élt 59 évet
Méry Zoltán † november 10., élt 54 évet
Árvai Mihály Ferenc † november 14., élt 71
Szabó Jenőné (szül.: Barta Piroska) †december 13., élt 64 évet

2012-ben Péteriben kötöttek
házasságot
Molnár Dóra – Németh Tibor (március 3.)
Öri Katalin – Hep Imre (május 19.)
Sápi Zsófia – Szenyán Endre (augusztus 18.)
Kiss Ibolya – Váradi József (október 20.)
Bűdi Viktória – Molnár Ferenc (október 24.)

Helyszín: Iskolai Tornacsarnok
Időpont:
2012. december 27., 15.00 óra
Szervező:
Péteri Község Önkormányzata
4+1 fős csapatok jelentkezését
várjuk.
Nevezési díj: 500,- Ft/fő.
Nevezés: a helyszínen.
A bevételt jótékony célra
ajánljuk fel!
Mindenkit szeretettel várunk!
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JANUÁR 1-TŐL A FEHÉR GYOLCS ALAPÍTVÁNY FELADATA PÉTERIBEN
A „HÁZI GONDOZÁS” ÉS A „SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS” BIZTOSÍTÁSA
A Képviselő-testület döntése alapján 2013. január 1-től a monori telephelyű Fehér Gyolcs Alapítvány
feladata lett Péteriben „az idősek
házi gondozása” és a „szociális étkeztetés” közkeletű nevű szociális
alapfeladatok biztosítása. (Az ellátások tényleges hivatalos megnevezése: házi segítségnyújtás és étkeztetés).
Az alapítvány e két szociális ellátást az Önkormányzattal megkötött
ellátási szerződés alapján, az Önkormányzat megbízásából, az Önkormányzat helyett, az önkormányzati
feladat teljes körű szakmai átvállalásával nyújtja a péteri lakosság számára, a hatályos szociális törvény szerinti szakmai rendben és feltételekkel.

A Fehér Gyolcs Alapítvány 2012 októbere óta dolgozik Péteriben. Ekkor
kezdte meg a településen a szociális
alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtás szolgáltatás nyújtását az
idős és az önellátásukban korlátozott
egészségkárosodott emberek számára. Az alapítvány - az Önkormányzat
kifejezett kérése alapján - a korábban
a monori szociális intézményből elbocsátott péteri gondozónő, Kiss Istvánné Editke alkalmazásával kezdte meg a
munkáját Péteriben.
A házi segítségnyújtás keretében az
alapítvány gondozói segítséget nyújtanak az ellátást igénybe vevőknek a
szükségletüknek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában az
alapvető gondozási, ápolási tennivalók

TERVEZETT JELZŐRENDSZER AZ IDŐSEK VÉDELMÉBEN
Péteri Község Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja, azt hogy a
lakosság biztonságérzete megfelelő
legyen és a bűnözők a jelenleginél kevesebb alkalmat találjanak településükön cselekményeik elkövetésére. A
környező települések tapasztalataiból
tudjuk, hogy a köztéri kamerarendszer
mindenképpen nyújt egyfajta biztonságot, de egy jól működő, használható
rendszer kiépítése és üzemeltetése jelentős terhet ró az önkormányzatokra. Péteri a mai gazdasági helyzetben
önálló kamerarendszert reálisan nem
tud a saját forrásaiból kiépíteni. Erre
tekintettel a Képviselő-testület egyéb,
alternatív lehetőségekkel tesz lépéseket a települési közbiztonság növelése
érdekében.
Az Önkormányzat néhány hónapja pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz, melynek a célja az volt,
hogy az idős és/vagy egyedülálló nő
lakosaink számára olyan távfelügyeleti
segítségkérő rendszert tudjunk kialakítani, amelyen keresztül azok ros�szullét, baleset, vagy esetleges támadás
esetén azonnal értesíteni tudnak egy
éjjel-nappal működő riasztási központot vagy egy előre megjelölt személyt
(hozzátartozót, rokont, barátot, szomszédot, stb…).

A jelzőrendszer lényege, hogy annak
használója egyetlen gomb (un. pánikgomb) megnyomásával közvetlenül
riasztást tud leadni egy központba,
ahonnan egy ügyeletes járőrszolgálat
azonnal a segítségére tud sietni, egyúttal értesíteni tudják az előre megadott személyt is, vagy szükség szerint
intézkednek a hatóságok (rendőrség,
tűzoltóság, mentők, orvosi ügyelet). A
használó házára kültéri szirénát is felszerelnek, és amikor a házban a segítségkérő jelzést leadják (amikor a csuklóra felhúzott vagy nyakban hordott
segélykérő pánikgombot megnyomják) egyúttal az is megszólal.
A benyújtott pályázat alapján beszerezni kívánt 40-50 darab komplett jelzőrendszert az Önkormányzat ingyen
adta volna át tartós használatba az azt
igénylő időseknek és egyedülálló nőknek.
Időközben kiderült, hogy ez a pályázatunk most nem járt sikerrel. Az elképzelésünk most nem kapott miniszteri támogatást. Továbbra is célunk
azonban Péteri idős lakossága biztonságának és biztonságérzetének növelése, ezért szándékunktól nem szeretnénk elállni. Egy következő lehetőség
alkalmával ismét pályázunk majd.

elvégzésében, a személyi és közvetlen
környezeti higiéné megtartásában, a
bevásárlásban, az ügyintézésben, az
orvosi ellátáshoz való hozzájutásban,
a gyógyszerek beszerzésében, a napi
életviteli tennivalók ellátásában, a környezettel való kapcsolattartásában és az
alapvető mentális gondozásban. Az alapítvány a gondozókat mindig helyi lakosok közül alkalmazza. Az alapítvány
házi segítségnyújtási szolgáltatása jelenleg térítésmentesen vehető igénybe!
Az alapítvány az étkeztetés szolgáltatást az arra jogosultak számára napi
egyszeri főtt étel biztosításával nyújtja, az étel közvetlen lakásra szállításával. Amennyiben az étkeztetésben
részesülő személy egészségi állapota
azt indokolja, a háziorvos javaslatára
diétás étkezést biztosítására is van lehetőség. Az étkeztetés a hét minden
napján igénybe vehető. A kiszállításhoz az alapítvány műanyag, zárt, egyszer használatos edényeket biztosít. A
kiszállítás a hét minden napján 10-14
óra között történik. Egy adag, kétfogásos étel ára 395 forint, ami az igénylő jövedelmének függvényében ennél
akár kevesebb is lehet.
Chugyikné Bónus Gabriella szolgáltatás vezető:
„A Fehér Gyolcs Alapítvány 2012
októberében kezdte meg a szociális
alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásait
a monori, dabasi és ceglédi kistérségekben. Idén júliustól, e térségek települési
önkormányzatainak hozzájárulásával
végezhetjük a házi segítségnyújtást. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatta az alapítványunkat abban, hogy az itt élő időseket
és önellátásukban korlátozott rászorulókat segíthessük.
Minden település számára kötelező
megszervezni a házi segítségnyújtást és
az étkeztetést is. Nem versenyezni szeretnénk más szolgáltatókkal, hanem a
civil szféra struktúrájának előnyeit fordítjuk az igénybe vevők hasznára. Azt
tapasztaljuk, hogy nagyon sok rászoruló idős, meglepődve tapasztalja, hogy
igénybe vehet ilyen szolgáltatást. Civil
folytatás a következő oldalon
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szervezetként a területen, a célcsoport
közelében végezzük feladatainkat, nem
intézményesültünk.
Szolgáltatásunknál, nagyobb a bizalom a segítő és a segített között, mert
ismeretségeken, közvetlen emberi kapcsolatokon fejlődik segítő kapcsolattá.
Nem ellátási kötelezettségnek teszünk
eleget, munkánk valós szükségleteket
elégít ki.
Az idősek és rászorulók azt a szolgáltatást választják, ahová a bizalmukat
helyezik. E nélkül nem lehet professzionális segítséget nyújtani, hiszen ezek
az emberek a saját otthonukba engednek be minket, hogy ott dolgozzunk.
Helyben alkalmazunk gondozókat, sokan már eleve ismerik, akit el fognak
látni. A szolgáltatási megállapodásban
mindkét fél jogai és kötelezettségei rögzítésre kerülnek. A gondozókkal kötött
szerződésben pedig kikötjük, hogy semmilyen ajándékot, juttatást nem fogadhatnak el az ellátottól, az Alapítvány
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sem köt a szerződéssel „kvázi eltartási
szerződést”, tehát a szolgáltatás valóban ingyenes. Emellett a munkatársak
titoktartási kötelezettséget is vállalnak
az ellátottak személyes és egészségügyi
adatait illetően.”
Ha az alapítvány a szolgáltatásait
igénybe szeretné venni, ezt a hét minden napján lehet felé jelezni, a helyi
szociális gondozóknál, az önkéntes
segítőknél, a vezető gondozóknál és
szolgáltatásvezetőnél
(Chugyikné
Bónus Gabriella szolgáltatás vezető:
telefon: 06 70 3769894), személyesen
hétfőtől, péntekig 8-16 óra között Monoron a Bajcsy-Zs. utca 8. szám alatt.
A Monori Kistérség vezető gondozója: Kádár Anikó, telefonszáma: 06
70 3769866. Az alapítvány nyitva álló
monori helyisége telefonszáma: 06 29
415016. A kérelem kitöltése mellett
a háziorvosi igazolás is szükséges arról, hogy az igénybe vevőnek valóban
szüksége van a szolgáltatásra.

KÉSÉSBEN A „WIFI-FALU”
A Hírlevél februári száma „Péteri,
a Wifi-falu” címmel adott hírt arról,
hogy az Önkormányzat megállapodott
egy internetszolgáltató céggel arról,
hogy várhatóan április elejétől Péteri egyes kiemelt jelentőségű pontjain
nyilvános, ingyenes internet hozzáférési pontokat (Wifi-pontokat) hozunk
létre a lakosság számára, ahol „okos
telefonnal”, laptoppal illetve egyéb,
erre alkalmas eszközzel ingyenesen,
korlátlanul és szabadon lehet internetezni.
A megállapodás alapja az volt,
hogy a cég (a Netkontakt Kft.) a Wifipontok kiépítésével egyidejűleg, üzleti
alapon lakossági internet szolgáltatást
kezd nyújtani Péteriben. Időközben
azonban a tavasz folyamán a Digi Kft.
személyében megjelent Péteriben egy
olyan távközlési szolgáltató, amely
mellett a Netkontakt Kft. már nem
tudta községünkben gazdaságosan és
versenyképesen folytatni az üzleti tevékenységét.
Mivel a Képviselő-testület úgy ítélte
meg, hogy Péteri lakosságának sok-

kal fontosabb érdeke fűződik ahhoz,
hogy a jelenlegi monopol-szolgáltató
UPC mellé a Digi Kft. személyében
egy teljes körű (telefonos, kábeltévés
és internetes) távközlési szolgáltatást
nyújtó másik országos nagyszolgáltató is megjelenjen Péteriben a saját,
korszerű, üvegszálas hálózatával, ahhoz képest, hogy az általunk tervezett
Wifi-pontok létrejöhessenek, a testület a lakosság érdekei mellé állva a
Digi Kft. Péteriben való megjelenése
mellett döntött, feladva ezzel a Wififalu elképzelés előzetes tervek szerinti
megvalósulásának a lehetőségét.
Bár ezzel a döntésével az Önkormányzat a februári ígéretét nem tudta
teljesíteni, de egyúttal lehetővé tette a
település infrastruktúrájának további,
jelentős bővítését.
A testületnek továbbra is az a célja,
hogy „Wifi-pontként” olyan helyeket
alakítsunk ki Péteriben, ahol mindenki
számára szabadon elérhetővé válik az
internetes világ minden információja.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester
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EKG A BETEGEK
SZOLGÁLATÁBAN
Tavaly májusban a Kultúra Hídjai nevű rendezvényen egyik támogatónk, a Medirex Zrt. egy új,
korszerű, közel 700.000 forint értékű EKG-készüléket ajándékozott
Péteri Községnek. Az EKG (elektrokardiográf) készülékek az orvosi szívvizsgálati eljárásokban nélkülözhetetlen eszközök. Az EKG
vizsgálat során a szív elektromos
aktivitásán keresztül tud az orvos
következtetni a szív állapotára. A
hatályos jogszabályok szerint ezért
is kötelező a megléte minden magyarországi háziorvosi rendelőben.
A településünkön működő háziorvosi körzet rendelkezik is működő
EKG-készülékkel.
Tekintettel azonban arra, hogy az
Önkormányzat készüléke a meglévőnél mindenképpen jobb és korszerűbb, a Képviselő-testület Péteri
lakossága minél hatékonyabb orvosi ellátása érdekében úgy döntött,
hogy a tulajdonában álló, új orvosi eszközt ingyenesen dr. Berényi
Zoltán háziorvos használatába adja
azzal, hogy a készüléket doktor úr
kizárólag a péteri betegek ellátásában használhatja.
Az EKG készüléket dr. Molnár
Zsolt polgármester úr adta át dr.
Berényi Zoltánnak azzal, hogy a
háziorvosi ellátás (illetve a Képviselő-testület által tervezett önálló
gyermekorvosi ellátás) jövőjének
és a jelenleg fennálló kérdéseinek
egymás közötti tisztázása a közeljövő egyik feladata lesz.
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AZ ÖSSZEFOGÁS EREJE PÉTERIBEN
A környező településekre, falvakba,
városokba érkezve a helység főtere,
nevezetességei,
temploma
után
talán az egyik legmeghatározóbb
hely a temető, amely az ide betérő
szeretteikre emlékezőknek vagy csupán
az átutazó szemlélődőknek legjobban
tükrözi az adott településen élő
polgárok lakóhelyük iránti szeretetét,
megbecsülését, lokálpatriotizmusát.
Nem lehet közömbös senki számára
az, hogy elköltözött családtagjaik,
rokonaik, ismerőseik, akik egykor
mellettük éltek, akiktől tanultak, és akik
megalapozták jelenüket és jövőjüket,
milyen körülmények között nyugszanak.
A temetők rendezettsége, tisztaságának,
küllemének, nyugalmának megóvása
nem csupán erkölcsi kötelesség minden
település közösség számára, hanem
komoly felelősség is a kegyelet méltó
megtartásáért.
Péteriben sincs ez másként. Ennek
tudatában kezdte meg községünk
képviselő-testülete,
egyházunk
presbitériumával karöltve, közös tervek
alapján, a lakosság önzetlen segítségével
temetőnk rendbetételét.
A munkálatokhoz szükséges eszközök,
szerelési és építőanyagok beszerzésében
óriási segítséget jelentett Losonczi
Gyula többszöri nagylelkű felajánlása,
melyet önkormányzatunk külön anyagi
támogatással egészített ki. A kivitelezések
teljes egészében társadalmi munkában
készültek. Még a tavalyi évben három
darab, egy köbméteres hulladékgyűjtő
került kihelyezésre, melyeket az előző
presbitérium felügyelője Paput Mihály
és gondnoka Geér Károly készített el,
az önkormányzati anyagi támogatással.
Az idei év tavaszán megválasztott új
presbitérium fiatalos lendülettel vette át
az előttünk álló feladatok menedzselését.
Nagy segítség a munkánkban az egyház
és az önkormányzat között mára újra
kialakult jó kapcsolat.

Kellner Sebestyén és Odrán Zoltán
újonnan megválasztott gondnokok
irányításával
megkezdődhetett
a
Dózsa György utcai temetőkerítés
és a kapuinak teljes cseréje. A kapuk

kereteit Tóbiás László készítette
el. A gyalogosbejáró érdesített új
betonburkolattal és kétoldali korláttal
lett ellátva a biztonságosabb közlekedés
érdekében. A betonozási szakmunkákat
Gimesi Olivér, a hegesztési munkákat ifj.
Topolcsik János presbiter végezték.
A sírok ápolásának megkönnyítésére
négy darab szerszámtartót készítettünk
a leggyakrabban használt eszközökkel
felszerelve. Ezek elkészítését Dóczi
István (Bugyur) vállalta. Kitisztítottuk
és kimélyítettük az utcai vízelvezető
árkot. Ehhez a munkagépeket Hrutka
Gábor és Kalina Sándor vállalkozók
bocsátották a rendelkezésünkre. A
munkálatok szakszerű kivitelezéséről a
Paput család férfi tagjai: Paput Miklós,
Paput Tibor és a legifjabb Paput Tibike
gondoskodtak.

Az eddig elvégzett feladatok talán
leglátványosabb és a legtöbb segítséget
igénylő része a kerítés felújítása volt.
Ebben sem maradtunk magunkra, mert
a fent említetteken kívül, még nagyon
sokan áldozták vasárnap délelőttjeiket
közös ügyünkért. Név szerint: Békési
László, Béres László, Dechert György
egyházfi, Dóczi Attila, Dóczi Richárd,
Mezei Zoltán presbiter, Paput János
Gyula, Páris Pál településünk nemrég
beköltözött lakója, Szenyán István,
Szenyán János, Szenyán Miklós, Szenyán
Péter képviselő-presbiter, Szilas Zsolt,
Tóth István.
Petőné Vizi Valéria, alpolgármester
asszony, és férje, Pető Ákos több
alkalommal biztosították a számunkra a
saját lakásukból a munkákhoz szükséges
áramot, szerszámokat, gépeket. Odránné
Kalina Krisztina egyházi jegyző, és
Csorba Károlyné gondnokasszony
minden alkalommal gondoskodtak
az éhségünket enyhítő szendvicsek
elkészítéséről. A péteri Óhegyről
származó,
elmaradhatatlan
éltető
nedűt pedig a Borbarát Kör Egyesület
tagjai biztosították a munkákban
résztvevőknek.
Megtisztelő figyelmesség volt Boros

István részéről a részünkre felajánlott
˝˝évadzáró˝˝vacsora is, melyet ezúton
köszönünk!
Köszönjük
továbbá
az
eddig
említetteken kívül, a civilszervezetek,
magánszemélyek
és
mindazok
részvételét, akiknek munkája révén
végre egyre rendezettebbé válik
temetőnk, így: Németh Istvánnak, ifj.
Benyusovics Sándornak a különféle gépi
földmunkákban való együttműködését,
az önkormányzat dolgozóinak, Lovász
Gábor falugondnok vezetésével nyújtott
segítségét. Szintén köszönet Dechertné
Ferenczy Erzsébet lelkészasszonynak
és az egyház vezetőségének, tagjainak,
településünk
képviselő-testületének,
élén dr. Molnár Zsolt polgármester
úrnak nyitottságukért és az ügy iránti
elkötelezettségükért.
Az
összefogás
igazi
ereje
kézzelfoghatóvá, nyilvánvalóvá válhat
minden péteri lakos számára. További
elképzeléseink között szerepel az időjárás
miatt félbe maradt munkálatok mielőbbi
befejezése, temetői sétányok kialakítása,
újabb hulladékgyűjtők kihelyezése, a
ravatalozó és környékének rendbetétele,
a hátsó hulladéktároló és környezetének
esztétikusabbá tétele, a kutak szebbé
tétele, temetőgondnoki állás létrehozása
és más lakossági igények és elképzelések
megvalósítása.
Az
önkormányzat
irányításával megkezdődött a temető
Dózsa György utcai oldalán a gépkocsi
parkolók
kialakításának
műszaki
tervezése és előkészítése is.
Kérünk minden elkötelezett péteri
polgárt, hogy csapatunkhoz csatlakozva,
munkaerejével vagy a temetői járulékok
egyházi számlára történő befizetésével,
esetleg adományokkal segítsék elő
további terveink megvalósítását! Óvjuk,
védjük értékeinket és rongálás esetén
mielőbb jelezzük azt az illetékesek felé
(bármelyik presbiter, képviselő vagy
gondnokok felé).
Reméljük, hogy e sorokat olvasva
sokakban megerősödik az összefogás
erejébe vetett hitük és egyre többeket
tisztelhetünk sorainkban, hiszen ˝egy
csónakban evezünk˝ és hisszük, hogy
˝egy irányba húzunk˝ - legalább e
dolgaink tekintetében.
E gondolatokkal kívánunk áldott,
békés karácsonyi ünnepeket és
egészségben gazdag, boldog új esztendőt
minden kedves péteri lakosnak!
Szenyán Péter
önkormányzati képviselő, presbiter
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BOLCSIK FERENC DÍSZPOLGÁRUNK 100 ÉVES!
Minden település büszke a díszpolgáraira. A díszpolgári címmel együtt
járó közösségi erkölcsi elismerés, tisztelet és nagyrabecsülés külön értelmet
és külön dimenziót nyer akkor, amikor egy település, egy helyi közösség
díszpolgára betölti a 100. életévét.
Péteri Község először megválasztott
díszpolgára, Bolcsik Feri bácsi száz
esztendővel ezelőtt, 1912-ben született
Péteriben. A második világháborús
orosz frontot megjárva. életének nagy
részét ugyan Budán töltötte, de szíve
mindig szülőfaluja felé húzta.
Feri bácsi, Péteri igazi helytörténészeként írta meg és hagyta ránk
kéziratban Péteri történetét. Írásai
kiapadhatatlan forrását biztosítják az
eddig és az ez után megjelenő helytörténeti kiadványainknak.
Feri bácsit a 100. születésnapján a
budavári otthonában személyesen látogatta meg és köszöntötte dr. Molnár
Zsolt polgármester úr, tolmácsolva
Feri bácsi számára Péteri Község Önkormányzatának, Képviselő-testületének és Péteri Lakosságának a nagyrabecsülését és szívből jövő, őszinte
jókívánságait.

Isten áldja meg Feri bácsit további
életében! Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk a számára!
Isten éltesse Feri bácsi!
Feri bácsi a helytörténeti műve bevezetőjében üzen Péteri lakói számára:
„Kedves Szülőfalum, Péteriek!
Hozzátok szólnak bevezető soraim!
Péteri község történetének leírásához
1954-ben odaadó szeretettel és kitartó munkával fogtam hozzá. Igaz csak
olykor gyűjtögettem az adatokat, ha
meglátogattam szép falumat, elbeszélgettem az idős és meglett emberekkel.
Elbeszéléseiket papírra vetettem, majd
a „magnó” megjelenésekor hangsza-

lagra rögzítettem történeteiket. A régi
szlovák dalokat is magnó szalagra vettem. A harminc éven át apródonként
gyűjtött adatok sokáig lelkesítettek, ezt
a munkát örömmel csináltam.
Tudni kellene mindenkinek, ha nincs
helytörténeti leírás úgy annak a községnek nincs országos történelme sem, a
közeli és régmúlt időkről az semmit sem
tud. Hogy a mi községünknek is legyen
leírt történelme, hát ezért végeztem én
ezt a munkát. A szülőfalum népének és
a jövendő koroknak tudniok kell, hogy
kik is voltak elődeink és ma kik is vagyunk? Honnét és mikor jöttek ide őseink, hogyan éltek, mivel foglalkoztak és
hogyan végezték mindennapi munkájukat, milyen nehéz volt az életük akkortájt? Ezen leírt események a mai fiataloknak és a jövendő nemzedékeknek
érdekesek lesznek!
Kedves Fiatalok! Ezen írásommal
megkérek valakit, vagy néhány személyt, akik ezen munkát tovább végzik
és gyűjtik az adatokat. Jó lenne ha több
személy fogna hozzá, megoszthatná
a feladatokat és ki-ki foglalkozhatna
például mezőgazdasággal, iparral, szokásokkal, ünnepeinkkel, a népviselettel
stb. Nagyon szemléletes lehetne ha több
fénykép és illusztráció készülne az érdekes és fontos eseményekről, így számtalan dolgot lehet papírra vetni, feleleveníteni.
Mi kell ehhez a munkához? Erős
akarat, tántoríthatatlan elhatározás és
több évtizedes kitartó munka, ennyi az
egész. A jót, de a rosszat is le kell írni,
mert ez mindig volt, ma is van és örökké lesz! Aki pedig ezért mosolyog rajtad
az csak maradi és tudatlan ember!
A Pest Megyei levéltárban Péteri
községről szóló feljegyzések, a Bohus, a
Pongrácz és a Földváry családokról szóló iratok kitesznek mintegy két kilométer hosszúságot. Még az Országos Levéltárban is van Péteriről szóló feljegyzés.
A Hadtörténeti Levéltárban megtalálhatók a katonai és háborús adatok. Igaz
a levéltári munka, az adatok felkutatása sok-sok időt vesz igénybe.
Kedves Szülőföldiek! Legyetek hívek
e hazához, szeressétek a szülőfalut és
őrizzétek annak szokásait. 70-80 évesen újra eszedbe jutnak, hogy milyen
szép is volt fiatal korod, de mindig add
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AZ ÜNNEP
FÉNYEI

Péteri mai képviselő-testülete a
korábbiaktól sok kérdésben eltérő
felfogást képvisel. A testület ma
fontosnak érzi azt, hogy advent idején,
a karácsonyi ünnepek közeledtével
településünk nem hivalkodó, de ünnepi
fénydíszt öltsön magára. Fontosnak
tartjuk azt, hogy településünk polgárai
Péteri közterületein ezen külsőség
segítségével is közelebb kerüljenek az év
végi ünnepkör személyes hangulatához
és gondolatiságához. Ennek érdekében
tett az Önkormányzat az elmúlt
három évben komoly erőfeszítéseket
annak érdekében, hogy - alapvetően
vállalkozói támogatóink, barátaink és
a partner nemzetiségi önkormányzat
anyagi segítségével – Péteri ünnepi
díszkivilágítása községünk lakói és a
hozzánk látogató vendégek számára
hangulatos, szép, igazi ünnepi emlék
lehessen. Péteri díszkivilágítása ebben
az évben új elemekkel már nem bővül.
Ez évben viszont az Evangélikus
Egyházközség sajnos nem járult hozzá
ahhoz, hogy a templomon - a tavalyihoz
hasonlóan – ünnepi fénydíszeket
helyezzünk el. Az Önkormányzat
természetesen
tudomásul
veszi
az Egyházközség döntését, így a
továbbiakban templomunk már nem
lesz helyszíne a mindenkori adventi
díszkivilágításnak.
tovább a szülők jó intelmeit az általam
leírt példák szerint.
Befejezésül megköszönöm mindazoknak, akik segítségemre voltak, hogy
községünk történetét kézirat formájában leírhattam.
Budapest, Budavár, 1990. 		
		
Bolcsik Ferenc
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NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

A Magyar Állam nevében a Nemzeti Fejlesztési Miniszter (a továbbiakban: Miniszter)
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (a továbbiakban: Nvt.), a koncesszióról
szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban:
Kt.) és a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a
továbbiakban: Dohányker tv.) alapján nyilvános pályázatot írt ki a Magyar Állam dohánytermék-kiskereskedelmi
monopóliumának
koncessziós szerződéssel történő átengedésére.
A koncesszió tárgya: Dohánytermékek kiskereskedelme (a továbbiakban: dohánytermékkiskereskedelem): üzletszerű gazdasági tevékenység keretében dohánytermék forgalmazása,
értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő
szolgáltatások nyújtása a fogyasztók részére. A
koncesszió időtartama: a koncessziós szerződés
hatályba lépésétől számított 20 év. A konces�szióra kijelölt terület: Magyarország földrajzi
területe településenként, azzal, hogy olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a 2000
(kettőezer) főt nem haladja meg, legfeljebb egy,
ahol a 2000 (kettőezer) főt meghaladja, legalább
egy és minden 2000 (kettőezer) fő lakos után további egy jogosult végeznihesse a tevékenységet.
A fizetendő éves koncessziós díj 2.00010.000/fő településen: nettó 160 000 Ft.
A Magyar Állam nevében a dohánytermékkiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírását, elbírálását és a koncessziós
szerződés megkötését a Miniszter a Nemzeti
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. közreműködésével a Kt. és a Dohányker tv. vonatkozó
rendelkezései alapján bonyolítja le.
A pályázattal kapcsolatos részletes személyi,
jogi, pénzügyi és tárgyi feltételek, a pályázat
elbírálásának szempontjai és további információk a 2012. december 15. napján kiírt Koncessziós pályázati kiírásban (a továbbiakban:
„Pályázati kiírás”) találhatók.
A Pályázati kiírások a megjelenést követően
a Széchenyi Programirodáknál, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00, pénteken
8:00-14:00 óráig vehetőek át térítésmentesen,
illetve térítésmentesen letölthetőek a www..
kormany.hu , a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (www..nemzetidohany.
hu), valamint a Széchenyi Programiroda
(www.w.szechenyiprogramiroda.hu.hu) weboldaláról. A Pályázati kiírás nyomtatott formában
történő személyes átvétele esetén egy személy
összesen csak egy pályázati kiírást vehet át.
A Koncessziós tevékenység
1. A koncesszió tárgya: Dohánytermékek
kiskereskedelme (a továbbiakban: dohánytermék-kiskereskedelem): üzletszerű gazdasági
tevékenység keretében dohánytermék forgalmazása, értékesítése és az ezzel közvetlenül
összefüggő szolgáltatások nyújtása a fogyasztók részére; ide nem értve egyrészt a dohánytermék-nagykereskedők egymás közötti
jogügyleteit, másrészt a dohánytermék-nagykereskedő, illetve a dohánytermék-kiskereskedő közötti szerződéses jogviszonyokat.

2. A koncesszió időtartama: a koncessziós
szerződés hatályba lépésétől számított 20 év.
3. A koncesszióra kijelölt terület: Magyarország földrajzi területe településenként, azzal,
hogy olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a 2000 (kettőezer) főt nem haladja
meg, legfeljebb egy, ahol a 2000 (kettőezer)
főt meghaladja, legalább egy és minden 2000
(kettőezer) fő lakos után további egy jogosult
végezhesse a tevékenységet. Ha egy város kerülettel is rendelkezik, úgy a fentiek értelmezése
során településen a város kerületét kell érteni.
Az egyes települések és koncessziós pályázati
jogosultságok megjelölését a Pályázati kiírás
tartalmazza.
4. Az egyes dohánytermék-kiskereskedelmi
jogosultságok átengedéséért fizetendő konces�sziós díj mértéke:
Kategória/lakosság Koncessziós díj (nettó Ft) /
db / év
2.00

A koncessziós díj megfizetésének módját a
Pályázati kiírás tartalmazza.
A Pályázatok benyújtása
1. Pályázat beadása esetén díjat kell fizetni
(Pályázati díj), melynek mértéke pályázatonként nettó 25.000,- Ft és amely összeg megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.
A Pályázati díj megfizetése mellett a Pályázóknak az érvényes pályázat benyújtásához
pályázatonként 100.000,- Ft (azaz százezer forint) Pályázati Biztosítékot kell rendelkezésre
bocsátaniuk a pályázat benyújtására nyitva álló
határidő lejártáig a pályázati kötöttség biztosítékaként, a pályázat pályázó általi visszavonásának, illetve eredményes eljárás esetén a szerződéskötésnek a nyertes pályázónak felróható
okból való meghiúsulása esetére. A Pályázati
Biztosíték megfizetésének módját a Pályázati
kiírás tartalmazza.
2. Pályázatot csak a Pályázati díjat és a Pályázati biztosítékot igazoltan megfizető nyújthat be.

3. A pályázatot postai úton lehet benyújtani
magyar nyelven, a Pályázati kiírásban meghatározottak szerint.
4. A Pályázati kiírásban foglaltakkal kapcsolatban a Pályázati Kiírás megjelenését követően
bővebb információ kérhető, kizárólag magyar
nyelven, írásban, email-ben, legkésőbb a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát megelőző 15. napig. A kérdések
legkésőbb a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát megelőző 8. napig a
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.
honlapján – a kérdést feltevő személyének és az
esetleges személyes adatok feltüntetése nélkül –
megválaszolásra kerülnek.
5. A pályázatok eredményhirdetése a benyújtási határidőt követő 30 napon belül történik. E határidő egy alkalommal, legfeljebb 30
nappal meghosszabbítható.
A koncessziós szerződés
1.A koncessziós szerződés megkötésére az
eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor.
2. A pályázat nyertese a koncessziós időtartam alatt a dohánytermék-kiskereskedelmet a
dohánykereskedelemre vonatkozó jogszabályok és a koncessziós szerződés rendelkezései
szerint jogosult végezni.
3. Egy pályázó több érvényes pályázatot is
benyújthat, de egy személlyel egy időpontban
legfeljebb öt megkötött koncessziós szerződés
lehet hatályban. Azoknál az egy közigazgatási
egységet képező településeknél, ahol egynél
több dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság kerül kiadásra, egy személy nem birtokolhatja az összes dohánytermék-kiskereskedelmi
jogosultság több mint 2/3-át.
4. A koncessziós szerződés tervezetének szövege a Pályázati Kiírás mellékletét képezi.
5. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot,
annak bármely szakaszában, eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat eredménytelennek
nyilvánításából eredően Kiíróval szemben
semmiféle igény nem érvényesíthető.
Budapest, 2012. november 15.
		
Németh Lászlóné
nemzeti fejlesztési miniszter s.k.
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NYOMON
ÚJSZÜLÖTT GYERMEKEK PARKJA
A Képviselő-testület a választási terveztettük a leendő parkot, majd páKÖVETHETŐ
programjában tett ígéretet arra, hogy lyázatot készítettünk elő, amelyen az
Vízművel szemben a Bereki utca és a alapítvány sikerrel vett részt és négy
A FELAJÁNLOTT aBercsényi
utca közötti – jelenleg hasz- millió forintot nyert a tervezett park
nosítatlan
– területen „Újszülött Gyer- kialakítására. Az elnyert támogatásból
1 SZÁZALÉK
mekek Parkja” néven új pihenőparkot az alapítvány – az Önkormányzattal
A NAV új szolgáltatásának köszönhetően mindenkinek lehetősége van
arra, hogy megnézze kedvenc civil
szervezetének, választott egyházának
idén hányan ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1%-át.
Ebben az évben több, mint kétmillió magánszemély döntött a személyi
jövedelemadója 1%-ának a sorsáról. A
NAV honlapján (www.nav.gov.hu) elérhető táblázat pontosan – név szerinti bontásban – mutatja meg, hogy az
egyes civil és egyházi kedvezményezett
hány magánszemély bizalmát (egyben
rendelkező nyilatkozatát) nyerte el, és
azt, hogy hogyan osztoznak a felajánlott 12,5 milliárd forinton. A táblázat
azt az összeget is tartalmazza, amelyhez a kedvezményezettünk – köszönhetően a saját rendelkező nyilatkozatunknak is – hozzájuthat.
Már harmadik éve csökken a személyi jövedelemadóból (szja) érvényesen felajánlott 1+1 százalékos összeg,
míg két éve még 17,19 milliárd, tavaly
15,9 milliárd, az idén már csak 12,45
milliárd forintra számíthattak a kedvezményezettek, a civil szervezetek és
az egyházak. A magánszemélyek 1997
óta ajánlhatják fel befizetett személyi
jövedelemadójuk 1 százalékát, 1998
óta, pedig 1+1 százalékát a törvényben megjelölt kedvezményezetteknek.
A rendelkezésre jogosultak közel fele
azonban annak ellenére nem él ezzel a
támogatási lehetőséggel, hogy ez nem
járna számára költséggel.
Csaknem 31 ezer civil szervezetnek
a NAV már augusztus 31-ig postára
adta felhívó-tájékoztató levelét. Ebben
tájékoztatta az egyelőre még csak ún.
„potenciális” kedvezményezetteket a
felajánlott összeg várható nagyságáról. Ahhoz, hogy a lehetséges kedvezményezett civil szervezet ténylegesen
megkaphassa a táblázatban szereplő
összeget (a magánszemélyek által felajánlott 1%-okat), a jogalkotók által
meghatározott feltételek teljesítését – a
1237A számú adatlap benyújtásával –
igazolnia kell. A NAV pedig már – a

alakít ki Péteri lakossága számára, ahol
a tervek szerint minden újszülött péteri gyermek tiszteletére időközönként
egy-egy facsemetét ültetünk majd el.

együttműködve - várhatóan másfél
éven belül ki fogja alakítani az Újszülött Gyermekek Parkját.
A tervek szerint a területen a jelenle-

A testület azon dolgozik, hogy a
programjában Önöknek megígért fejlesztéseket teljeskörűen megvalósítsa.
Ennek megfelelően a Péteri Gyermekekért Alapítvánnyal közösen az év
folyamán kerttervező mérnökkel meg-

gi vízelvezető árkokkal övezett területen pihenőpark kerül kialakításra, híd
dal és utcabútorokkal. A terület többi részén felületrendezést és sétányépítést fog az alapítvány végrehajtani.

törvényi feltételek fennállása esetén
– a benyújtást követő 30 napon belül
át is utalja a magánszemélyek felajánlásából összegyűlt pénzt a civil szervezetnek.
Tájékoztatásul közöljük azt, hogy az
egyes péteri civil szervezetek számára
ebben az évben hány személy részéről
érkezett 1 %-os felajánlás és az összességében mekkora mértékű volt.
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PÉTERI BORVIDÉK LESZ?
A Péteri Borbarát Kör Egyesület még a tavalyi év folyamán kezdeményezte a Képviselő-testületnél azt, hogy az
Önkormányzat támogassa, illetve járuljon hozzá és az ügyintézés szempontjából karolja
fel az Egyesület azon elképzelését, hogy Péteri egyes külterületi részei ún. „borszőlő termőhelyi kataszteri” besorolást
kapjanak. E besorolás azért
lenne szükséges, hogy ezáltal
Péteri a szőlőterületeivel csatlakozni tudjon a Kunsági borvidékhez.
Ha egy település egy borvidékhez tartozik, akkor lehetősége nyílik a helyi borok
részére vámraktárt létesíteni,
és azokat a bevizsgálás után
- a jogszabályokban foglaltak
szerint - értékesíteni. A borvidékhez tartozó településen gazdálkodók lehetőséget
kapnak arra, hogy különböző
pályázatokon induljanak, ezzel terveik megvalósításához
anyagi forrásokhoz jussanak.
A kataszterbe sorolás nem
jelenti azt, hogy az érintett
területen kizárólag szőlő termeszthető. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról
szóló törvény azonban bizonyos használati korlátokat állít
fel a termőhelyi kataszterbe
sorolt ingatlanok vonatkozásában: az ilyen ingatlanokon
gyümölcsös nem telepíthető
(a csemegeszőlő-telepítést kivéve), erdő, halastó és nádas
művelési ágra történő változtatás, valamint a művelés alól
történő kivétel, illetve beépítés
csak az illetékes hegyközség
hozzájárulásával lehetséges.
A jelenlegi Képviselő-testület programjában fontos szerepet kapott a helyi borászat
jelentőségének növelése településünk gazdasági, kereskedelmi és turisztikai életében.
A testület minden olyan javaslatot támogat, amely Péteri
ismertségét, turisztikai vonzerejét, vagy gazdasági erejét
növeli. A Képviselő-testület
fontosnak és Péteri szem-

pontjából hasznosnak tartja a
Borbarát Kör kezdeményezését, ezért elviekben támogatta az Egyesület elképzelését
Péteri borvidékbe csatolásáról. A testület az eljáráshoz
szükséges összeg egy részét is
biztosítani tudja a költségvetésében, amennyiben ez szükséges.
Mivel azonban a borszőlő
termőhelyi kataszterbe sorolt
ingatlanok esetében a borvidékbe csatolással - a fentiek
szerint - olyan hasznosítási
korlátok lépnek érvénybe,
amelyek esetleg negatívan
érinthetik az ingatlanok tulajdonosait, a Képviselő-testület arra kérte a Borbarát Kör
Egyesületet, hogy az érintett
ingatlanok tulajdonosait a
folyamatról és a későbbi használati korlátokról tájékoztassa. Ezt a feladatot az Egyesület
nem tudta felvállalni, az Önkormányzat viszont e nélkül
nem tudott végleges döntéssel
az elképzelés mögé állni.
A borvidékbe-csatolási eljárással érintett péteri ingatlanok listája a Polgármesteri
Hivatalban bárki által megtekinthető, azt hamarosan az
Önkormányzat honlapján is
közzétesszük.
A folyamat – amelynek a
vége az lehet, hogy az Önkormányzat és a Borbarát
Kör Egyesület közös munkájának és együttműködésének
eredményeképpen Péteri a
Kiskunsági Borvidék része
lehet – tehát elindult. Jól előkészített munkával és egymás
érdekeinek a kölcsönös figyelembevételével egy újabb
lépést tehetünk az Ó-hegy és
a helyi borászat fejlődése és
Péteri hírnevének öregbítése
felé.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester

CUKOR, CSOKI, MOGYORÓ
PÉTERIBEN JÁRT A TÉLAPÓ!

A Télapó igenis létezik és
rengeteg teendője közben arra
is jutott ideje, hogy a jól viselkedő péteri gyerekekhez ellátogasson és megajándékozza
őket minden földi jóval. De a
rosszak sem panaszkodhattak,
hiszen virgácsból idén sem volt
hiány…
Mikulás járt a főtéren, volt
zsákjában minden jó ….
Bár az útlevelébe nem volt
alkalmunk belekukkantani, de
a képeket elnézve biztosan az
igazi Mikulás jött el hozzánk!
Minden stimmel: öreg volt,
mint az országút, hosszú, fehér
volt a szakálla. Hó híján, rénszarvas vontatta szán helyett
lovaskocsin érkezett. Sok gyermek most készült élete első találkozására a piros ruhás ajándékosztóval. A Télapótól igazán
szép teljesítmény volt, hogy
ilyen messziről, ennyire percre
pontosan a beharangozott időpontban érkezett meg Péteribe.
Igaz, nem is maradt túl sokáig,
mennie kellett tovább, hiszen

már máshol is nagyon várták
a gyerekek. Rövid itt tartózkodása alatt gyorsan begyűjtötte
a péteri gyerekektől a számára
készített rajzokat, minden gyermeknek ajándékot adott át és
már indult is tovább. Állítólag
Kanadába!
Azonban nem csak a jelenlévő gyermekek kapták meg
ajándékukat, hanem azok is,
akik nem tudtak megjelenni a
Főtéren a programon. Nekik a
Télapó kérésére az önkormányzat dolgozói vitték házhoz a
meglepetéscsomagokat.
A Mikulás megígérte, hogy
jövőre is eljön kis falunkba és
találkozhat vele minden péteri
gyermek.
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MILLIÓS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS „... egy-egy bokor nevét, virágát is tudom...”
ÉS SEGÍTSÉG A SPORTEGYESÜLETNEK Radnóti Miklós, kedves köl- teik sírhantját, síremlékét.
Az Önkormányzat számára a
sport és benne a helyi sport támogatása kiemelt fontosságú
feladat. A Képviselő-testület a
(szabadidő)sportot, és kifejezetten a helyi labdarúgást egyszerre
tartja „ijfúságpolitikai” illetve
közösségformáló, közösségépítő eszköznek. A testület a helyi
sportegyesületet a péteri civilszervezetek között különös jelentőséggel és fontossággal kezeli.
Az egyesület és a helyi labdarúgás működtetéséhez ezért folyamatosan igyekszik is megadni a
megfelelő típusú önkormányzati
támogatást.
Az önkormányzati támogatás
azonban nemcsak kifejezetten
pénzbeli támogatásként jelenhet
meg. Megjelenhet úgy is, hogy
az Önkormányzat állja a focipálya működtetésének közműköltségeit, illetve megjelenhet akár
úgy is, hogy az Önkormányzat a
Képviselő-testület tagjainak személyes kapcsolatrendszerén keresztül – a magyar jogszabályok
teljeskörű betartásával – olyan
pénzügyi támogatásokat irányít a
sportegyesülethez, amelyek e segítség nélkül nem juthatnának el
az egyesülethez.
Amikor a sportegyesület önkormányzati támogatását nézzük,
akkor e támogatási formákat
együttesen kell vizsgáljuk. Ezért
igazán kellemetlen a számunkra,
ha olyan hangok jelennek meg a
helyi „közbeszédben”, hogy „az
Önkormányzat ez évben alig támogatta a sportkört”, illetve ez
évben az elmúlt években megszokott pénzügyi támogatásnak csak
a töredékét biztosította a sportkörnek.
Ez szó szerint akár valósnak is
tűnhet, ám egyáltalán nem igaz.
Ma már eleve irreális az önkormányzatok évről-évre egyre rohamosabban romló gazdasági
helyzetében az elmúlt, „bővebb
évek” támogatási összegeit –
„megszokásból” - elvárni az Önkormányzattól. Véleményem szerint a helyi sportfinanszírozás és a
sportkör működtetése nem épülhet csak az Önkormányzatra. A
sportegyesületnek is – hasonlóan
más civilszervezetekhez – min-

den lehetséges külső pénzforrás
megragadásáért küzdenie kellene.
El kell indulni a civilszervezetek
számára minden évben kiírt működési pályázatokon, kilincselni
kell a vállalkozásoknál, a szponzoroknál, és menni kell az adózók
személyi jövedelemadójának 1
%-a után is. (Péteriben működik
olyan civilegyesület (alapítvány)
is, amelynek a vezetése közel száz
adózó egy százalékos felajánlását
képes megszerezni!) Ez a mindenkori egyesületi vezetés feladata és dolga. Ha az Önkormányzat
látja, hogy az egyesület is minden
követ megmozgat azért, hogy a
működését finanszírozni tudja,
akkor – az egyre romló anyagi lehetőségeihez mérten is – szívesen
adja a péteri adófizetők pénzét, a
közpénzt a helyi sport működésének a támogatására.
Ez évben az Önkormányzat nagyon komoly segítséget nyújtott
a sportegyesületnek abban, hogy
az un. látványsport-támogatás új
jogi kereteit kihasználva az egyesület minél nagyobb vállalkozói
támogatói forráshoz juthasson.
Az új látványsport-támogatási
rendszer szerint a cégek a sportegyesületek részére támogatást
nyújthatnak. Az egyesületet támogató cég az általa - egyébként
az államnak fizetendő - társasági
adó helyett közvetlenül a sportegyesület számára utalhatja a támogatását. (A támogatással a cég
tulajdonképpen a sportegyesületnek utalhatja át az adójának egy
részét. A cégnek a támogatás nem
kerül külön pénzébe.)
Az országban ez évben lehívott
támogatások közel 70 százaléka
a labdarúgáshoz kötődik. A 3150
magyarországi település közül
744 érintett az új rendszerben. A
744 településből 714 a futballhoz
kötődő fejlesztéshez kapott támogatást.
Az Önkormányzat a kezdetektől
együttműködött a sportegyesülettel a látványsport-támogatásban rejlő lehetőségek minél
nagyobb mértékű megragadására. Az egyesületnek ez évben
2.304.728 forint támogatás lehívására nyílt lehetősége. Ebből a
Képviselő-testület egyik tagját

tőnk sorai jutnak eszembe akkor, amikor itt Péteriben járom
az utcákat, a központot, a kastélykertet, a templom környékét. Igen, itthon vagyok, bár 30
éve nem itt lakunk, de itt nevelkedtünk. Tiszta, rendes utcák,
parkok, virágok lent, fönt - a
villanypóznákon is. A szép, a
rend vidámítja a lelket, s tovább
serkent: én is tegyem a jót, a
szépet.
Köszönet mindenkinek, az
adakozónak, az önkormányzatnak, a vezetőknek, a kétkezi
munkát végzőknek, a lakosoknak, akik otthonossá teszik a
falut, Péterit! Biztos jó itt élni.
És a temető: Lekaszálva a
közutak, az üres helyek, a sírok
többsége rendben. Bizonyára
sokan nem tudják: valamikor
az egyházi elöljárók – püspökök - ha látogatni jöttek egy-egy
egyházközséget, akkor először
a temetőben kezdték az „ellenőrzést”: Vajon gondolnak-e
az ősökre, elhunyt szeretteikre
az itt lakók? És ez így volt jó!
Sírkertünk most is gondozott,
ápolt. Köszönet az egyházvezetésnek, a gondnokoknak, az
önkormányzatnak és mindenkinek, akik ápolják kedves szeret-

Tudvalevő, hogy az evangélikus egyház a hívek adományaiból tartja fenn magát. Mivel a
temető egyházi tulajdon, így a
fenntartása is az egyház feladata. A bevételek sajnos nem fedezik a kiadásokat! Bár segít az
önkormányzat, adományok is
érkeznek, a község lakói - nemcsak evangélikusok - rendben
tartják a sírokat, ami igazán
példás cselekedet! Kérjük, hogy
a hervadt virágokat, koszorúkat
továbbra is a szeméttárolóba vigye mindenki!
És lenne még egy kérése a
gyülekezet vezetőségének:
Adakozzunk a temető tisztán
tartására házanként, havonta
100 Ft-ot (egy fagylalt is többe kerül ma már), vagy évente
1000 Ft-ot! Az adományt lehet csekken, vagy személyesen
fizetni Szenyánné Rozikánál
(Hársfa utca 13.). Előre is köszönjük az adományokat, hisz
közös érdekünk, büszkeségünk,
örömünk, hogy Péteri sírkertje,
a sírok, az emlékművek környéke rendben legyen, így is
gondolva elhunyt szeretteinkre,
őseinkre!
Szende Márta felügyelő,
evangélikus egyházközség

foglalkoztató csongrád megyei
cég 1 Millió forint támogatást
biztosított a kifejezett kérésünkre
az egyesületnek. (Ugyanez a cég
2013-ra már 1,5 Millió Ft. támogatást helyezett így kilátásba.)
A korábbi időszakban az Önkormányzat évente általában 1,3-1,5
Millió forintos összeggel és a
sportpálya rezsiköltségeinek az
átvállalásával támogatta az egyesületet.
Ez évben az általunk szerzett, fenti 1 Milliós cégtámogatást a Képviselő-testület még 300.000 forint
önkormányzati támogatással is
megtoldotta. Így ebben az évben
az egyesület működése biztosított
volt és az Önkormányzat (közvetlenül illetve közvetetten biztosított) támogatásának a nagyság-

rendje is megmaradt.
Határozott véleményem az, hogy
amíg a törvény lehetővé teszi azt,
hogy a sportegyesületek nyereségesen működő cégek, vállalkozások olyan adópénzeiből kaphassanak legálisan komoly mértékű
sporttámogatást, amely adópénzekről az állam a sportegyesületek javára maga mond le, akkor
a helyi sport (és a helyi sportkör)
támogatásának is ez kell legyen
a fő formája. A mai, új, magyar
sporttámogatási (labdarúgás-támogatási) rendszerben – ellentétben a korábbi évek eltérő rendszerétől - az Önkormányzatok
közvetlen pénzügyi támogatása
már csak másodlagos, kiegészítő
jellegű.
Dr. Molnár Zsolt polgármester
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