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2014. PÉTERI ÉVE LESZ!
Jó ideje nem jelentettük meg Péteri Hírlevél című kiadványunkat.
Az elmúlt év leginkább a munkáról szólt számunkra, így kevesebb
időt tudtunk fordítani lakosaink
tájékoztatására. Sok dolog történt
ebben az időszakban, és talán még
több áll előttünk! Ezért döntöttünk
úgy, hogy mostantól minden hónap
elején kiadjuk tájékoztató újságunkat, melyből minden fontos hírt
megtudhatnak, ami községünket
érinti. Mint már most is láthatják,
az oldalszám csökkent, de meggyőződésem, hogy a tartalom annál
„vaskosabb” lesz. Merthogy nagy
örömünkre van és lesz is miről írni,
beszámolni és megmutatni!
Kérem, engedjék meg, hogy kicsit összefoglaljam a mögöttünk
álló időszak történéseit.
Önkormányzatunk első sikeres
Európai Uniós pályázata után (Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése és felújítása) úgy gondoltuk,
hogy lehetőségeinkhez mértem
minél több forrást meg kell pályáznunk. Bár korábban is rendszeresen

nyújtottunk be pályázatokat, tovább
kerestük a megfelelő lehetőségeket.
2013-ban négy pályázatunk részesült Uniós támogatásban!
Ezek közül az egyik részben már
meg is valósult, hiszen a művelődési ház tetőszerkezetét az ősz folyamán felújítottuk. Ezt megelőzően a
nyáron az épület előtt szép, modern
térkőjárdát építettünk a régi, szétmállott, balesetveszélyes betonjárda
helyett és 12 díszkandelábert helyeztünk el a Kastélykert belső sétányán. Ma már öröm látni, ahogy a
park igazi közösségi hellyé változik!
Ám a fejlesztések java idén tavasszal kezdődik el!
A következő oldalakon részletesen is olvashatnak az egyes beruházásokról, de röviden magam is
összefoglalom őket.
Tavasszal kezdődik a BMX- és
gördeszkapálya építése a vízmű
mellett, a Bereki úton. Erre 8 millió
forintot nyertünk. Egy olyan parkot szeretnénk itt létrehozni, ahol
a péteri és a környékbeli fiatalok,
biciklisek és gördeszkások szabá-

Művház tetőfelújítás - már elkészült

Kandelábersor a Kastélyparkban

lyos körülmények között, különféle
trükk-elemeken tudnak sportolni.
Ezzel átellenben, a Vízművel szemben 100 százalékos EU-s támogatásból kialakítjuk a Péteri Gyermekek Emlékparkját. Reményeim
szerint ezzel egy újabb, hangulatos
tálálkozóhelyet hozunk létre, ahova
szívesen sétál majd ki mindenki a
nyári délutánokon.
A Péteri Sportkör 3.5 millió forintot nyert a látványsportámogatási
TAO-pályázaton a sportpálya fejlesztésére, amit önkormányzatunk
még 1.5 millióval egészített ki. Ebből az ötmillió forintból megújul
a sportpálya épülete: felújítjuk az
öltözőket és a vizesblokkokat, kicseréljük a nyílászárókat, felújítjuk
a külső homlokzatot és az edzőpályát. A szurkolók számára szaniterkonténert helyezünk ki és bővítjük a parkolót is. A munkák már
megkezdődtek, március végére remélhetőleg be is fejeződnek majd.
Régi probléma oldódhat meg nagyon kulturáltan az úgynevezett
„Civilterem” kialakításával.
Folytatás a következő oldalon
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Szerencsére Péteriben igen sok
aktív civil szervezet, egyesület
működik. Az eddigi gyakorlat az
„ahány egyesület, annyi külön székhely” volt, amely az önkormányzat
számára kifejezetten gazdaságtalan
volt, azon civilekkel szemben pedig
akik nem rendelkeztek kizárólagos
használatba kapott önkormányzati
helyiséggel, kifejezetten igazságtalan is. Most – egyidőben a művelődési ház folyamatban lévő felújításával – egyúttal egy olyan Civiltermet is kialakítunk, melyet minden
péteri egyesület, szervezet egyformán használhat majd. Új bútorok,
székek, asztalok, saját szekrények,
számítógép, internet, projektor,
felújitott mosdók és felszerelt teakonyha várja majd itt a helyi szervezeteket. Bízom benne, hogy ennek
köszönhetően még szorosabb lesz a
kapcsolat egysületeink között, ami
Péterinek csak a javát szolgálja majd!
Szintén EU-s forrásból 17 darab
térfigyelő kamera pásztázza hamarosan Péteri közterületeit. A Péteri
Polgárőr Egyesülettel együttműködve mintegy kétmillió forintos
pályázati keretösszegből valósul
meg ez a beruházás. Szerencsére
Péteri közbiztonsága már mai is
kifejezetten jónak mondható, de a
kameráknak köszönhetően tovább
javulhatnak a mutatóink és a biztonságunk. Mivel a kamerák képei
rögzítődnek, így a rendőrség is tudja majd használni őket. A kamerák
a hivatalnál, a művelődési háznál, a
bevezető utak mentén, illetve a temetőnél lesznek kihelyezve.
A Képviselő-testület 2010 októberében a programjában megígérte
Önöknek, mi pedig végig hittünk
abban, hogy elérkezik majd az a
pillanat, amikor büszkén mondhatjuk: felújítjuk a művelődési házat.
Erre a pillanatra 2014. február 28-ig
kellett várni. Ekkor kaptuk ugyanis
az értesítést, hogy pozitív elbírálásban részesült beadott pályázatunk,
így összesen 29 millió forintból –
melyből 23 milliót biztosít az Európai Unió – teljes mértékben fel-
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újíthatjuk belűlről a Földváry-Boér
Elemér Művelődési Házat.
Ebből, illetve a már tavaly megnyert pályázatból megmaradt pénzből az épületben új vizesblokk épül,
megújul a gépészetet, teljesen új arcot kap az előtér, a színház- és bálterem, a színpad és az öltöző is. A
helyiségek új burkolatokat kapnak,
álmennyezeteket alakítunk ki, és új
bútorok is érkeznek.
Ráadásként az udvaron felépítünk egy fedett, többfunkciós közösségi pavilont, ahol rendezvényeket, akár esküvőket vagy piacot is
lehet majd tartani.
Bátran mondhatom, hogy ez lesz
2014 legnagyobb beruházása Péteriben!
Ahogy 2010 az óvoda felújításáról szólt, 2012 pedig a polgármesteri hivatalról, úgy a 2014-es év a
művelődési ház éve lesz Péteriben.
Ehhez kérem lakosaink türelmét és támogatását! Azt gondolom,
hogy a megújuló művelődési ház
egész Péteri büszkesége lesz a jövőben. Egy olyan közösségi tér, ahova
minden péteri polgár örömmel lép
majd be és minden Péteribe érkező
vendégünk maradandó emlékekkel
távozik onnan.
100 Millió forint körül van már
az az érték, amelyet az elmúlt években megnyert pályázatainkból Péteriben 2010 óta építhettünk vagy
jelenleg is építünk! E munkában
nagy erőt ad a számunkra és tulajdonképpen a sikereink egyik kulcsa
is az, hogy Péteri Képviselő-testülete ebben a négy évben igazi egységben, egy emberként dolgozott a
településért.
Persze tisztában vagyok azzal,
hogy nem csupán építeni és szépíteni szükséges.
Beszélgetve a péteriekkel sokszor
hallom a jogos panaszt: méltatlan
körülmények vannak a vasútállomáson. Sajnos a MÁV nem igazán
törődik az épülettel, ami meg is látszik rajta. Az utóbbi időben önkormányzatunk egyfajta „partizánakció” keretében elkezdte takarítani,
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fűteni és nyitni-zárni az épületet.
Szeretném, ha mindez hivatalos
módon történne, ezért tárgyalásokat kezdeményeztem a MÁV illetékeseivel az állomás üzemeltetésének
szerződéses átvételéről. Célunk az,
hogy önkormányzatunk üzemeltesse az állomást, így rendben tudnánk
tartani, így a Péteriből utazók számára normális várakozási körülményeket lehetne teremteni. Az első
tárgyalásokon már túl vagyunk.
Remélhetőleg minél hamarabb meg
tudunk majd állapodni. Mivel a
helyzet rendezése a péteri emberek
érdekét szolgálja, a megállapodás
rajtunk biztosan nem fog múlni!
Bízom benne, hogy minél több
helyi rendezvényen találkozhatunk
majd Önökkel, hiszen 2014-ben is
sokféle és színes program lesz Péteriben. Ezekről is olvashatnak ebben
a lapszámban, hiszen megtalálják
az idei községi programnaptárunkat is.
Ahogy láthatják, rengeteg teendők van még ebben az évben is. A
Képviselő-testület tavaly több mint
harminc ülést tartott és közel 300
határozatot hozott. Folyamatosan
azon dolgoztunk, hogy az Önök
felé tett vállalásainkat, igéreteinket
meg tudjuk tartani és olyan Péterit
építsünk, amilyet Önökkel együtt
elképzeltünk.
Ehhez kérem továbbra is a támogatásukat!

Dr. Molnár Zsolt
polgármester
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BMX- ÉS GÖRDESZKA PÁLYA ÉPÜL TAVASSZAL
Az elmúlt időszak sikeres önkormányzati pályázatainak egyike egy olyan BMX- és gördeszka pálya kialakítására vonatkozott, ahol a fiatalok szabványos, épített
környezetben tudnak hódolni ennek a sportnak, tehetik mindezt egy színvonalas kialakítású pályán úgy,
hogy közben senkit sem zavarnak.
Péteri Község Önkormányzata a pálya megépítéséhez mintegy 8 millió forintos uniós támogatást kap,
míg az önerőt – közel kétmillió forintot – saját költségvetéséből biztosítja. A beruházás keretében kialakítandó pálya a Bereki úton található vízmű telep melletti
terület lesz.
A pálya teljes mértékben kielégíti majd a fiatalok
igényeit. Több elem is épül, így lesz egy 1,5 és egy 1,8
méteres rámpa, egy 0,5 és 0,8 méteres piramis, csúszódobozzal, de épül egy hat méter hosszú csőkorlát is.
A beruházás tavasszal kezdődik, így nyárra már birtokba is vehetik a pályát biciklisek és a deszkások.
- HA -

BMX- és gördeszka pálya látványtervek

CIVILTEREM: ÖNÁLLÓ HELY A PÉTERI EGYESÜLETEKNEK
Péteri Község Önkormányzata
évek óta próbálja a lehető legjobb
megoldást megtalálni a helyi civil
szervezeteknek, hogy mindenkinek legyen olyan helye, amit rendszeresen használni tud. A nyugdíjas klub egy önálló lakást használt,
külön helyisége volt a hagyományőrzőknek, a focistáknak és a borbarátoknak is. Az egyesületek a kapott helyiségeket általában hetente
egyszer használták, pár órára. Érthető módon ez igen gazdaságtalan
megoldás volt. Az önkormányzat
egy sikeres pályázatnak köszönhetően most 2,7 millió forintos támogatást nyert egy ún. Civilterem

kialakítására, melyet minden péteri
civil egyesület igénybe vehet majd,
osztott használatban. A termet az
önkormányzat a művelődési házban alakítja ki, a teljes körű belső
felújítási munkálatok keretében,
így aztán kapcsolódik majd hozzá
új teakonyha és vizesblokk is.
Az önkormányzat célja, hogy a
Péteriben működő civil szervezetek minél szorosabban kötődjenek
egymáshoz, legyen aktív együttműködés köztük. Ez a megoldás, a
Civilterem összességében mindenkinek jobb lesz, hiszen a terem új
bútorzatot kap, minden egyesületnek saját tárolószekrénye lesz. Ezen

felül az egyesületek rendelkezésére
állnak majd az új székek, asztalok,
számítógép, internet, wifi, projektor és vetítővászon is. Ezeket az
önkormányzat fogja biztosítani.
Mindez sokkal gazdaságosabb
lesz minden szempontból, valamint egyformán kimagasló körülmények várják majd az összes
helyi civil szervezetet. A közösen
használt helyiségben lehetőség
lesz akár közös programok szervezésére, ami jótékony hatással
lehet a közösségépítésre is.
Ahogy jelmondatunk is szól:
„Péteri, az Otthonunk!”
- HA -

Aktuális hírek, információk Péteriről:
www.peteri.hu

www.facebook.com/peteri.kozseg

A Péteri Hírlevél következő száma április elején jelenik meg. Lapzárta: 2014.március 25.

PÉTERI HÍRLEVÉL

4

2014. március

ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT: TELJESEN
FELÚJÍTJUK A MŰVELŐDÉSI HÁZAT!
2014 legnagyobb beruházása Péteriben
Azt gondolom, ahogy nekem, úgy
Péteri minden lakosának is szívügye
a Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház. Az épület - mint az egykori
földesúri kastély - Péteri múltjának
őrzője, ma pedig – mint művelődési
ház - Péteri közösségi életének legjelentősebb szintere.
Már a tavalyi évben is mintegy
ötmillió forintot költöttünk az épület körüli terület hangulatosabbá
tételére. Megépült az új térkő-járda,
beépített díszvilágítással. A művelődési ház parkjában 12 darab elegáns
új kandeláber világít, amelyek azon
túl, hogy nagyon szépek – olyanok
mint egy nagy fáklyasor – energiatakarékosak is. Arról nem is beszélve,
hogy korábban a parkban egyáltalán
nem volt világítás, a beruházásnak
köszöntően viszont végre igazi központi közösségi hellyé vált.
Még 2013-ben nyertünk 10 millió forintot, melynek egy részéből az
ősszel felújítottuk a könyvtár fölötti,
teljesen tönkrement tetőt, amely már
annyira rossz állapotban volt, hogy
a szakértők szerint egy erősebb telet
már biztosan nem bírt volna ki: cserélni kellett a lécezést, új fóliát és cserepeket kellett felrakni. A megnyert
pénz többi részének a felhasználásával még kivártunk egy kicsit. Tettük
ezt azért, mert a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal együttműköd-

ve benyújtottunk egy jóval nagyobb
volumenű pályázatot is a művelődési
ház teljeskörű belső felújítására, és
reménykedtünk abban, hogy az a
pályázatunk is pozitív elbírálásban
részesül. A tervünk az volt, hogy ha
ezen a pályázaton is nyerünk, akkor
a tavalyival együtt egyszerre valósítjuk meg az ötleteinket.
És nyertünk! Február végén kaptuk meg az értesítést, hogy újabb 23
millió forintos EU-s támogatásban
részesül Péteri. Ezt az Önkormányzat
további hat millió forintnyi önerővel
egészíti ki. Ebből, illetve a tavalyi pályázatból még meglévő pénzből valósul meg Péteri legnagyobb 2014-es
beruházása!
A művelődési házban teljesen
új vizesblokk épül, akadálymentesített WC-vel. Új kazánhelyiséget
valamint teakonyhát alakítunk ki,
akadálymentesítjük a bejáratot. Kialakítunk egy új, hangulatos folyosót,
amely a belső udvarra néz majd. Lehetőség lesz az épület teljes villamosés fűtésgépészetének felújítására, egy
teljesen új, korszerű kondenzációs
kazán beépítésére. Mindezek mellett
teljesen megújul a művelődési ház
belső tere: az előtér, a színházterem,
a bálterem, a színpad új, elegáns,
modern megjelenést kapnak.
A belső felújítások mellett az udvarra is koncentrálunk: egy fedett,

A művelődési ház leendő előtere

többfunkciós közösségi pavilont építünk, mely teljes mértékben alkalmas lesz közösségi események, rendezvények vagy épp esküvők megtartására. A pavilon érdekessége az
lesz, hogy a tornya a művelődési ház
megmaradt tornyának a mintájára
készül, és éjszakára díszkivilágítást
kap majd. Terveink között szerepel
az is, hogy ez a pavilon adott esetben
helyet adjon egy kisebb piacnak is,
amennyiben lakosaink részéről erre
igény lesz.

Ilyen lesz a fedett pavilon

Nagyon nagy munka áll még előttünk. Péteri életében jelentős beruházás lesz ez, melynek eredményeit
minden egyes lakosunk élvezheti
majd.
Kollégáimmal a pályázatok megírásával is sokat dolgoztunk, most
pedig végre megvalósíthatjuk mindazt, amit elterveztünk. Terveink szerint a felújítás teljes egészében megvalósul 2014-ben.
Büszkén mondhatom, hogy ha ez
elkészül, akkor két év alatt közel 50
millió forintból varázsoljuk korszerűvé és gyönyörűvé a Földváry-Boér
Elemér Művelődési Házat.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester

A tervek szerint ilyen lesz a színházterem
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TÉRFIGYELŐ-RENDSZER ÉPÜL PÉTERIBEN
A Péteri Polgárőr Egyesület –
együttműködve az Önkormányzattal – sikeres pályázatot nyújtott
be, melynek köszönhetően közel
kétmillió forint értékben építhet
ki térfigyelő kamerarendszert településünkön. Az összesen 17 darab
kamera professzionális minőségű,
rögzítő berendezéssel felszerelt lesz,
így a rendszer a törvényileg meghatározott ideig tárolja majd a felvételeket. A cél egy olyan modern
rendszer kiépítése, mely a későbbiekben korlátlanul bővíthető lehet.
Dr. Molnár Zsolt polgármester elmondta: a település biztonsága sokat javult az utóbbi években, a közbiztonság kimagaslóan jónak mondható Péteriben.
A településvezető szerint ennek

Hamarosan Péteriben is megjelennek
(illusztráció)

ellenére is fontosak és szükségesek a kamerák, hiszen az eszközök elrettentő hatással is bírnak,
így remélhetőleg a segítségükkel
még tovább csökken majd az elkövetett bűncselekmények száma.
Lakosainknak is fontos, hogy ne
csak statisztikai adatokban érezzék
a közbiztonságot, hanem a szubjektív biztonság-érzetük is meglegyen
– tette hozzá Dr. Molnár Zsolt.
A 17 kamerát a polgárőrök a
rendőrséggel egyeztetve helyezik
majd ki. A tervek szerint hat darab a polgármesteri hivatalnál, öt
a művelődési háznál, két darab a
Dózsa György utcában a temetőnél
lesz kihelyezve. További kamerák
figyelik majd a buszfordulónál a
Gyömrő felől érkező forgalmat, valamint a vízműnél a vasútállomás
felől bejövő utat.
A kamerákat nem nézik majd
folyamatosan, a rögzített felvételeket csak a rendőrök tekinthetik
majd meg bűncselekmény esetén.
A rendszer a törvényben előírtak
szerint bizonyos idő után automatikusan törölni fogja a felvételeket.
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A NAP 24 ÓRÁJÁBAN
HÍVHATÓAK A
PÉTERI POLGÁRŐRÖK!
Péteri község Önkormányzata
évről-évre támogatja a Péteri Polgárőr Egyesületet. A település vezetése szerint nagyon fontos, hogy
azok, akik ingyen áldozzák szabadidejüket a községéért, annak
biztonságáért, a lehető legtöbb
támogatást, megbecsülést kapják. Az önkormányzat kezdeményezésére a polgárőrség a nap 24
órájában hívható ügyeleti telefont
vezetett be, melyen bármikor hívhatják a lakosok a polgárőröket.

A 24 órás ügyeleti szám:
06-20-320-4176

24 órában elérhetők
(illusztráció)

Bursa Hungarica ösztöndíjasok
Önkormányzatunk ebben az évben először csatlakozott a Bursa Hungarica elnevezésű felsőoktatási ösztöndíjprogramhoz, melynek a célja az, hogy az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló
fiatalok számára segítse a felsőoktatásban való részvételt.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer egy többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként
három forrás szolgál: az önkormányzatok által nyújtott támogatás; illetve az ezt kiegészítő megyei önkormányzati
támogatás és a felsőoktatási intézmény támogatása.
A Képviselő-testület által kiírt ösztöndíjpályázatra Péteriben élő nappali tagozatos főiskolás és egyetemista
hallgatók jelentkezhettek. Felhívásunkra nyolc péteri fiatal adott be pályázatot. Önkormányzatunk mind a nyolcukat támogatásban részesítette, így 2013-ban két egymást követő tanulmányi félévben 10 hónapon keresztül folyósítunk a számukra havi 2.000 forintot, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pest Megyei Önkormányzat is kiegészít majd – várhatóan további két-kétezer forinttal. A nyolc ösztöndíjas közül heten felsőoktatási
hallgatók, míg az egyikük középiskolás diák.
Péteri Község Önkormányzata
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ÚJ CÉG HORDJA EL PÉTERI SZEMETÉT
A szemétszállítási közszolgáltatást Péteriben eddig végző monori
KÖVÁL Zrt. – alapvetően az elmúlt években felhalmozódott péteri lakossági díjhátralékok és az un. „rezsicsökkentés” gazdasági folyamatának következményei miatt – felmondta az Önkormányzattal kötött szemétszállítási közszolgáltatási szerződését. Az Önkormányzat ezért új szemétszállítási szolgáltatóról volt kénytelen hirtelen gondoskodni. Péteri területén
–a sikeresen lefolytatott közbeszerzési eljárást követően – ma már a pilisi
Gerje-Forrás Nonprofit Kft. végzi a szemétszállítási tevékenységet.
A Gerje-Forrás Kft. a szolgáltató-váltás zavartalansága érdekében a
korábban Péteriben már megszokott, változatlan rendben végzi tovább a
szemétszállítást. A lakossági szemét elszállítása így továbbra is heti rendszerességgel, a pénteki napokon, reggelente történik.
A közbeszerzési eljárás tárgyalásai során az Önkormányzatnak sikerült
elérnie, hogy a szemétdíj mértéke változatlan maradjon, ne emelkedjen.
A havi szemétdíjak:
60 literes gyűjtőedény esetén: nettó: 1.066,50 Ft., bruttó: 1.354.-Ft,
80 literes gyűjtőedény esetén: nettó: 1.379,37 Ft., bruttó: 1.752.-Ft,
120 literes gyűjtőedény esetén: nettó: 1.914,72 Ft., bruttó: 2.432.-Ft.
A háztartásokban a gyűjtőedény méretén felül keletkező hulladékot a Gerje-Forrás Kft. külön erre a célra rendszeresített zsákban elhelyezve szállítja el. A 80 literes zsákot a cég péteri ügyfélszolgálatán lehet megvásárolni 323,62 Ft+ÁFA, azaz bruttó 411.-Ft áron.
Az Önkormányzat kérésének megfelelően a Gerje-Forrás Kft. a polgármesteri hivatalban helyi ügyfélszolgálatot is működtet. Az ügyfélszolgálat
minden második hétfő délutánján 14,00 és 18,00 óra között áll a péteri
ügyfelek rendelkezésére.
Péteri Község Önkormányzata

A cég a szelektívet is elviszi egyelőre

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI ÜGYEK: HA NEM FIZETÜNK, NINCS SZOLGÁLTATÁS
Községünkben az utóbbi hónapokban több probléma is felmerült
a lakossági szemét begyűjtésével és
elszállításával kapcsolatban. Mindenképpen ketté kell választanunk
a szelektív- és a zöldhulladék, valamint a kommunális hulladék elszállításának a kérdését.
Péteriben az előbbi kettőt a Hírös
Hulladékgazdálkodási Kft. végezte
egy uniós pályázat keretében megvalósult konzorciumban. Ennek az
önkormányzati társulásnak a tagja
Péteri is, további 48 másik településsel együtt. A Hírős Kft. a tavalyi
évben - a megnövekedett költségeire hivatkozva – az egész térségben
felhagyott az addig jól működő un.
házhoz menő zöldhulladék-elszállítási renddel. Mivel ez csak egy
önként vállalt feladat volt részük-

ről, az önkormányzatok érdemben
nem is tudtak mit tenni a cég lépése ellen.
A második csapás idén év elején érkezett, amikor a Hírős Kft.
azt közölte az önkormányzatokkal, hogy márciustól beszűnteti a
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést (sárga zsákos gyűjtés) is
az egész térségben. A cég szerint az
elmúlt két évben bevezetett új adók
és járulékok olyan mértékben növelték meg a költségeiket, hogy tovább már nem lehet fenntartani az
eddigi szelektívhulladék-begyújtési
rendszert.
Péteri sajnos csak egy nagyon kis
pont ebben a konzorciumban, így
önállóan sokat tenni nem tudunk.
Jelenleg a többi településsel együtt
azt várjuk, hogy a gesztor önkor-

mányzat Cegléd, illetve a többi nagyobb település érdemi lépéseket
tegyenek.
Mivel Péteri lakosainak a nagy
része is átállt már a kisebb kukákra,
hiszen a szemét jó részét már külön, szeletíven, zsákban gyűjtötték,
így kellemetlenül érint mindnyájunkat a Hírös Kft, egyoldalú döntése.
Ideiglenesen a kommunális hulladékot elszállító új közszolgáltatónk, a Gerje Forrás Kft. gyűjti be
és szállítja el a saját költségén Péteriből az ingatlanok elé kitett sárga
zsákokat a korábban meghirdetett
gyűjtési időpontokban. Ennek köszönhetően a péteri lakoság a fennálló súlyos problémából eddig nem
tapasztalt meg semmit.
Folytatás a következő oldalon

2014. március

Kérdés, hogy meddig?
Ugyanis a kommunális szemétszállítást Péteriben alig néhány hónapja végző Gerje-Forrás Kft. már
arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a péteri lakosok szemétdíj-fizetési morálja nem jó, fokozatosan nőnek a szemétdíjtartozások
a cég irányában. Nem titok, hogy a
korábbi szolgáltató, a KÖVÁL Zrt.
is azért mondta fel tavaly év közben
a szemétszállítási szerződését, mert
lakosaink egy része nem fizetett
szemétdíjat. A kimutatások alapján
az ingatlantulajdonosok 25-30%-a
(!) nem fizeti a szemétdíjat. Ez óriási szám! Az önkormányzatnak se
pénze, se szándéka sincs arra, hogy
kifizesse a nemfizető lakosok után
a szemétdíjtartozásokat. Ez nem is
a feladatunk. Viszont az sem várható el a szolgáltatótól, hogy olyan tevékenységet végezzen, amiért nem
fizetnek neki. Jelenleg összesen
mintegy 8 millió forintnyi lakossági szemétdíj-tartozást tartanak
nyilván. Ez a szám pedig fokozatosan emelkedik!
Tisztában vagyok vele, hogy vannak olyan lakosok, akik szociális
helyzetükből adódóan egész egy-
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A hivatali dolgozók által összegyűjtött szemét

szerűen nem tudják kifizetni a szemétdíjat, de egészen biztosan nem
a lakosság 30%-a! Kérem Önöket,
hogy amennyiben erre lehetőségük
van, rendezzék az elmaradásaikat,
és rendszeresen fizessék a havi szemétdíjat, hiszen ez a településünkön élők közös érdeke!
Mint ahogy az is, hogy ne szemeteljünk illegálisan.
Önkormányzatunk dolgozói néhány hete 10 köbméternyi illegáli-

san lerakott szemetet szedtek össze
a vasútállomásra menő bekötőút
mentén. Egészen elképesztő, de
találtunk zsákban kirakott döglött
struccot, illetve teljes disznóbélrendszert is. Volt olyan szemétkupac, amiben találtunk a lerakó
azonosítását segítő iratokat is, természetesen a szükséges lépéseket
megtettük az ügyben.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester

EMLÉKHELY A POLGÁRMESTERI HIVATAL KERTJÉBEN
A polgármesteri hivatal felújításával megnyitásra került a hivatal
udvara is. Az Önkormányzat célja,
hogy Péteri ezen, központi részét a
lakosság egyre inkább a sajátjának
érezze, ezért a tervek szerint a hivatal belső udvarában idővel egy kellemes hangulatú park kerülne majd
kialakításra.
Ennek első lépéseként avatta fel
Dr. Molnár Zsolt polgármester és
Szenyán Péter önkormányzati képviselő az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek!” oszágos programsorozat keretében a Polgármesteri
hivatal kertjében azt az erdélyi kopjafához kapcsolódó új emlékhelyet,
amely a magyar nemzet államhatárokon átívelő összetartozására hívja
fel a figyelmet.

Az
emlékhely
réztábláján az alábbi szöveg olvasható:
„E kopjafa elkötelező összetartozásunk üzenete, a Székelyföldön,
Erdély szívében a Csiki-havasok
lábánál fekvő, magyarlakta Tusnád
község ajándéka. Péteri község népe
főhajtással tiszteleg a nemzeti identitását mindmáig büszkén megtartó
határon túli magyarság előtt. Péteri
Község Önkormányzata 2013.”
Péteri 1990-ben létesített baráti
kapcsolatot a székelyföldi Tusnád
faluval. Tusnád Erdély szívében,
Hargita megyében található, Péterihez hasonló nagyságú, magyarok
lakta község. A kapcsolatfelvétel
évében tusnádi barátaink látogattak meg minket, a következő évben
pedig Péteri viszonozta Erdélyben

a látogatást. A barátság jelképeként
kapta településünk Tusnádtól azt
a faragott kopjafát, amely ezidáig kissé elbújtatva a figyelmes szemek
elől - az iskola előtti kertben állt, de
most már az új emlékhely központi
eleme.
Az emlékhely szabadon látogatható a hét minden napján.

Emlékhely a hivatal kertjében
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AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁTVENNÉ A PÉTERI BORA
VASÚTÁLLOMÁS ÜZEMELTETÉSÉT Péteriben komoly hagyomáEgy ideje tapasztalhatják a vonattal utazók, hogy rendezettebb
lett Péteri vasútállomása: van fűtés, rendszeres a takarítás, éjszakára pedig bezárják a várótermet.
Mindez azért történik, mert az
Önkormányzat a vonattal utazókra tekintettel a saját költségén
magára vállalta ezen feladatok ellátását, egyelőre pusztán „önszorgalomból” – mondta Dr. Molnár
Zsolt polgármester. A péteri vasútállomás – ahogy a legtöbb hazánkban - nincs túl jó állapotban,
a rendszeres karbantartás, takarítás is nehézséget okoz a MÁV-nak.
A várótermet zárva tartották, nem
fűtötték, a WC-ket nem működtették. Ezért döntöttünk úgy, hogy
kezünkbe vesszük az állomás rendben tartását, hiszen sok lakosunk
veszi igénybe a MÁV szolgáltatásait, nem lehet megtenni velük, hogy
koszos, fűtetlen helyen várakozzanak. – érvelt a település vezetője.
A polgármester elmondta: hivatalosan is szeretné az Önkormányzat

átvenni az vasútállomás üzemeltetését, ezért tárgyalásokat kezdeményeztek a MÁV illetékeseivel. Az
első megbeszéléseken túl vagyunk, a
vasúttársaság pozitívan állt a kérésünkhöz. Azt gondolom, ha továbbra is ilyen jól haladnak a tárgyalások, akkor reális esély van arra,
hogy az Önkormányzat legyen az
üzemeltető. Ezzel a legjobban pedig
a péteri lakosok járnak majd. A tervünk az, hogy mind a várót, mind
az állomás közvetlen környezetét
rendbe tegyünk, és kulturált rendben is tartsuk.
A vasútállomások önkormányzati üzemeltetését tekintve egyébként Péteri szomszédja volt az úttörő: hazánkban elsőként a Gyömrői
önkormányzat kötött megállapodást a MÁV-val, így ott már közel
négy éve az önkormányzat a vasútállomás üzemeltetője. A MÁV berkein belül azóta is „Gyömrői-modellként” hívják ezt a konstrukciót.

A vasútállomás - jobb sorsot érdemel

nya van a borászkodásnak, sokan
szeretik a finom borokat. Az önkormányzat az elmúlt években a
lehetőségihez képest próbált a legtöbbet tenni a helyi borászokért, a
Péteri Borbarát Kör Egyesülettel
közösen dolgoztak a helyi borok
jó híréért. Ennek az együttműködésnek egy újabb lépcsőfokaként,
a hagyományos péteri Borverseny
szakmai zsűrijének döntése alapján kiválasztották azt a bort, és azt
a borászt, aki ebben az évben „viselheti” a”Péteri Község Bora” címet. Fontos szempont volt, hogy
csak péteri borász nyerhetett,
olyan borral, ami Péteriben, vagy
közvetlen környezetében termett
szőlőből készült. 2014-ben a „Péteri Község Bora” cím Kovács Róbert, „Óhegyi Kékfrankos” nevű
borát illeti.
- HA -

- HA -

Péteri bora 2014-ben

2014. március
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ZAJLIK A FELÚJÍTÁS A SPORTPÁLYÁN „PÉTERI MAGAZIN”
Javában dolgoznak a szakem- nert is elhelyeznek az épület melINDUL A SIGNAL
berek a Péteri Községi Sportkör lett. Kialakítanak parkolókat is a
pályáján, ahol felújítási munkákat hazai és vendég szurkolók számáTÉVÉBEN!
végeznek. Az egyesület az úgynevezett látványsport-támogatási
rendszerben (TAO-s pályázatok)
nyert 3,5 millió forintot, melyet 1,5
millió forint önerővel egészített ki
az önkormányzat. Ebből a pénzből
teljesen megújulnak a sportpálya
öltözői, az épület új nyílászárókat
kap, és egy mosdószaniter-konté-

ra egyaránt. A beruházás a tervek
szerint március végére készül el,
ezt követően sokkal kulturáltabb
körülmények között sportolhatnak
focistáink, és a vendégségbe érkező
csapatokat is rendezett, normális
öltöző várja majd.
- HA -

Megújul a vizesblokk

Új ablak az öltözőben

VÁLTOZÁS A VÍZÓRA DIKTÁLÁS RENDJÉBEN!
A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. ezúton is tájékoztatja a tisztelt lakosokat, hogy 2014. márciusától a mérőállás
bejelentésre minden hónap 20. és 25. napja között lesz lehetőség.
Ahogy eddig, úgy ezután is lehetőség lesz telefonon, személyesen,
vagy interneten diktálni.
Ezzel párhuzamosan változnak az éves leolvasások időpontjai
is. 2014-től áprilisban és októberben olvassák le a vízmű kollégái
az órákat. (Üdülőterületeken szeptemberben)

INDUL A PÉTERI E-HÍRLEVÉL!
Márciustól önkormányzatunk rendszeresen jelentkezik majd
elektronikus hírlevéllel. Az e-mailben kiküldött hírlevélben aktuális rövidhírek, tájékoztatások lesznek. Aki szeretne naprakész lenni,
és megkapni a hírlevelet, az feliratkozhat rá a www.peteri.hu weboldalon.

Péteri Község Önkormányzata
és a térségi SIGNAL tévét üzemeltető Teleház Egyesület Gyömrő
megállapodást kötött, melynek köszönhetően egy havonta jelentkező
magazin indul a SIGNAL tévében,
mely kizárólag Péterivel, a község
híreivel foglalkozik majd. A 20
perces tévéműsor minden hónap
második keddjén kerül adásba 19
órai kezdettel. A műsorban a községgel kapcsolatos hírek, rendezvény-beszámolók és ajánlók szerepelnek majd.
Az első adást március 11-én 19
órától láthatják, melyben egyebek
mellett következő témákkal várjuk
Önöket:
- Ilyen volt 2013 – Péteri tavalyi
évét értékeli Dr. Molnár Zsolt polgármester,
- Teljesen felújítják a Művelődési
házat – Péteri legnagyobb 2014-es
beruházását ismerhetik meg,
- Bemutatkozik Péteri község
bora – először ítélték oda a címet
egy helyi termelőnek.
A műsor minden hónapban egy
hétig lesz látható a SIGNAL tévében, minden nap az alábbi időpontokban: 19:00, 01:00, 07:00, 13:00
óra. Interneten a www.signaltv.hu
oldalon is elérhető lesz, a friss adás
menüpont alatt.
Amennyiben a csatornát nem
tudják behangolni, úgy keressék a
tévé szerkesztőségét az alábbi elérhetőségeken, ahol készséggel állunk rendelkezésükre:
signaltv@signaltv.hu
06-29-333-201, 06-30-937-7128.
A SIGNAL TV szerkesztősége
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2014. évben tervezett rendezvényeink
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KITÜNTETTÉK
A nye
Ahogy ÉVBEN
azt már több
cikkben is RENDEZVÉNYEINK
olvashatták, Péteri Község Önkormányzata
pályázatot
2014.
TERVEZETT

ház
blokkjának
helyreállítására,
valamint egy
Ahogyvizes
azt már több
cikkben is olvashatták,
Péteri Község Önkormányzata
pályá-másik pályázaton a művelődési h
zatot
nyert a művelődési
vizesrendezvények
blokkjának helyreállítására,
másik
felújítására.
Az ház
idei
nagy valamint
részét egy
nagyban
befolyásolhatja a művelődési
pályázaton
a
művelődési
ház
teljes
belső
felújítására.
Az
idei
rendezvények
nagy
révonatkozó két pályázatunk kivitelezési munkálatai, ezért arra kérem Önöket, hogy az alábbi
szét nagyban befolyásolhatja a művelődési ház felújítására vonatkozó két pályázahelyszíneket
tájékoztató jellegű információnak tekintsék.
tunk kivitelezési munkálatai, ezért arra kérem Önöket, hogy az alábbi időpontokat
Azvezetőivel
Országos Polgárőr
településen
működő
civil szervezetekkel
és az intézmények
történtSzövetség
előzetes eg
ésA
helyszíneket
tájékoztató
jellegű információnak
tekintsék. A településen
működő
elnöke
Varga
Zsoltot,
a
Péteri
PolPéteriben
a következő
események,
rendezvények
várják
civil
szervezetekkel
és az intézmények
vezetőivel történt
előzetes egyeztetés
alapjánszeretettel az érdeklődőket:
gárőr Egyesület vezetőjét „a polgárőr
Péteriben a következő események, rendezvények várják szeretettel az érdeklődőket:

PÉTERI POLGÁRŐRSÉG VEZETŐJÉT

Rendezvény
időpontja
Március 14.

Iskolai ünnepség

Rendezvény
helyszíne
Művelődési Ház

Március 15.

Nemzeti Ünnep

Művelődési Ház

Március 22.
Március 29.
Április 4.
Április 16.

Közérdekű előadás
Metszésbemutató
Retro party
Pittner nap

Művelődési Ház
Óhegy
Művelődési Ház
Művelődési Ház

Húsvéti bál

Művelődési Ház

Április 19.

Rendezvény

Falu takarítás

Péteri területe és a
bekötőutak
Kastélykert vagy
Sportpálya

Május 1.

Majális

Május 17.

VII. Óhegyi
Bornap és
Főzőfesztivál

Május 25.

Hősök Napja

Templom és
Temetőkert

Június 21.

IV. Szlovák
Falunap

Művelődési Ház
és Kastélykert

Augusztus 20.

Állami ünnep,
Szent István Nap

Kastélykert

Október 1.

Idősek Világnapja

Művelődési Ház

Október 4.

Szüreti felvonulás

Péteri község

Október 22.

Iskolai ünnepség

Művelődési Ház

Október 23.

Nemzeti Ünnep

Művelődési Ház

Október 25.

Temető takarítás

Temetőkert

November 15.
November 22.

Hagyományőrző
Egyesületek Estje
Szüreti- és
Borászbál

December 5.

Mikulás járat

December 15-19
között

Zeneiskolások év
végi hangversenye
Mindenki
karácsonya
Szilveszteri bál

December 21.
December 31.

Óhegy

Művelődési Ház
Művelődési Ház
Főtér
Művelődési Ház
Művelődési Ház
és Kastélykert
Művelődési Ház

mozgalomban végzett tevékenysége
Szervező
Belépő
elismeréseként”
a „Polgárőr Érdemkereszt” arany fokozatával tüntette ki!
Általános
Iskola
Péteri
Község Önkormányzata
ezPéteri
Község
úton szívből gratulál Varga Zsolt elnök Önkormányzata
úrnak! Meggyőződésünk, hogy
Péteri
Borbarát
Kör
az országos
jelentőségű
szakmai kiPéteri
Borbarát
Kör Polgárőr
tüntetés egyúttal a Péteri
Egyesület,ISZMK
és benne minden péteri van
Általános
Iskolamunkáját
DÖK is elispolgárőr önkéntes
Péteri
Hagyományőrző
meri! Péteri Község Képviselő-tes- van
tülete azEgyesület
elismerés kapcsán ezért
Péteri
Faluszépítő
100.000
forint
különtámogatást szaEgyesület
vazott meg a Péteri Polgárőr EgyesüPéteri Község
let számára.
Önkormányzata

SZJA
1%FELAJÁNLÁSOK van
Péteri Borbarát Kör
Megkérjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy amennyiben
lehetőségük van,
Péteri Község
személyi
jövedelemadójuk 1%-át a
Önkormányzata
Péteriben
működő
civil szervezePéteri
Szlovák
Nemzetiségi
tek számára
juttassák el, hogy ezzel
Önkormányzat
is támogathassuk
a helyi egyesüleKözség
teket, Péteri
alapítványokat.
Önkormányzata
Civil szervezeteink és azok
Péteri Község
adószámai:
Önkormányzata
Péteri
Egyesület:
PéteriPolgárőr
Borbarát
Kör és
19185260-1-13
Péteri Hagyományőrző
Péteri Faluszépítő
EgyesületEgyesület:
18700712-1-13
Általános Iskola
„Nyelvében
a nemzet” AlapítPéteriélKözség
vány:Önkormányzata
19181644-1-13
Péteri
Faluszépítő
Péteri
Nyugdíjas
Klub:
Egyesület
18205303-1-13
Péteri
Hagyományőrző
Péteri Gyermekekért KözalapítEgyesület
vány: 19183316-1-13
Péteri
Hagyományőrző
Péteri
Borbarát Kör
van
Kör: 18017087-1-13
Község
PéteriPéteri
Borbarát
Kör-Egyesület:
Önkormányzata
18721546-1-13
PéterÁltalános
Községi Sportkör:
Iskola
19831648-2-13
Péteri Község
Önkormányzata
Péteri Község
van
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A PÉTERI POLGÁRŐRSÉG HÍREI
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani Önöknek, a tavalyi évben
nyújtott anyagi segítségükért!
Ebben az évben is sokan hozzájárulnak Péteri legaktívabb és legnagyobb civil szervezetének munkájához. A polgárőrök rengeteg időt,
fáradtságot fektetnek hosszú évek
óta a polgárőri tevékenységbe. Az éjszakában testi épségüket veszélynek
kitéve több ezer órát töltenek évente járőrszolgálatokkal. A szolgálatok
során - a rengeteg tapasztalatszerzés
mellett - számtalan autófeltörést, lopást, garázda cselekedetet és egyéb
bűncselekményt hiúsítottak meg
puszta jelenlétükkel.
2014. február 22.-én tartotta
egyesületünk éves közgyűlését. A
közgyűlés egyhangúan elfogadta az
egyesület alapszabályának módosítását, az elnöki illetve a pénzügyi
beszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést. Az OPSZ alapszabályát és etikai kódexét teljes mértékben magunkra nézve kötelezőnek
érezzük, amit szintén elfogadott a
közgyűlés. A rendezvényen méltatták a helyi polgárőrség szerepét a
rendőrség képviselői, és megújítot-

tuk az együttműködési megállapodásunkat is. Nagyon jó és közvetlen
kapcsolat alakult ki a polgárőrök és
a helyi Körzeti Megbízott között,
akivel rendszeres járőr, és egyéb
biztosításokat végzünk közösen.
A rendszeres éjszakai közterületi
szolgálat ellátása mellett tavaly biztosítottuk a helyi lomtalanítást, megkoszorúztuk az I. és II. világháborúban elesett katonák emlékhelyét,
részt vettünk a TeSzedd mozgalomban, biztosítottuk az Óhegyi Bornapot és a Tour de Gyömrő kerékpáros
versenyt is. Rendszeresen biztosítjuk
az önkormányzati rendezvényeket
is, és településünk civil szervezeteinek rendezvényein is ott vagyunk,
ha igényt tartanak rá.
Az Önkormányzattól már másodszorra kaptuk meg a Péteriért Em-

PÉTERI HÍRLEVÉL

lékérmet, illetve 2013-ban az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, a belügyminiszter úr társaságában tüntette ki Egyesületünk elnökét, ezzel
is elismerve Egyesületünk munkáját.
Ma már két szolgálati gépkocsival rendelkezünk. Bővítettük egyéb
szolgálati felszereléseinket is, amikkel hatékonyabban tudunk dolgozni.
Vannak fiatal tagjaink, akik nagyon
aktívan segítik Egyesületünk munkáját. Beüzemeltünk egy non-stop
ügyeleti telefont is ahol elérhetőek
vagyunk. A mobil száma: +36 20 320
41 76. A szolgálatban lévő polgárőrök továbbra is hívhatóak a +36 20
211 07 72-es telefonszámon.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy ismét köszönetet mondjak mindenkinek, aki valamilyen
módon hozzájárult Egyesületünk és
ezáltal településünk jobbá tételéhez,
és munkánkhoz segítséget nyújtott!
Az egyesület elérhető a www.
peteripolgarorseg.eoldal.hu internetes oldalon és a Facebookon is.
E-mail: figyeloszem@figyeloszem.
hu és a p.polgarorseg@gmail.com
Figyeljünk Egymásra!

Polgárőr autó

Varga Zsolt elnök
Péteri Polgárőr Egyesület

„A MI FALUNK, A MI KERTÜNK, A MI UDVARUNK…” RAJZPÁLYÁZAT
A Péteri Faluszépítő egyesület
rajzpályázatot hirdet a településünkön élő óvodáskorú és általános iskolás gyermekek részére.
A pályázat témája: „ A mi falunk, a mi kertünk, a mi udvarunk…”
Szeretnénk, ha a legifjabbak is
megmutatnák azt, hogy milyennek
látják „virágos” környezetüket, a
családi-városi kerteket, parkokat,
illetve, hogy a saját „intézményüket”- óvodájukat, iskolájukat ábrázolják a fantáziájuk szerint úgy,
hogy milyennek szeretnék látni
virágokkal, növényekkel, fákkal és
bokrokkal beültetve.

A pályázatra elsősorban festmény, zsírkrétarajz, tollrajz, stb.
alkotásokat várunk.
A pályázatra az alábbi kategóriákban lehet jelentkezni:
I. Óvoda
II. Általános iskola 1.-2. osztály
II. Általános iskola 3-4. osztály
III. Általános iskola 5.-6. osztály
IV. Általános iskola 7.-8. osztály
A beküldött munkák hátulján
kérjük feltüntetni, a következő
adatokat: név, cím, telefonszám,
intézmény neve, felkészítő pedagógus neve, kategória.
A munkák mérete: min. 20x15
cm, max. 50x70 cm.

A munkákat szakmai zsűri értékeli, a díjazás a beküldött munkák
színvonalától függően történik a
„Föld Napja” alkalmából.
A beküldés határideje:
2014. április 07. (péntek) 14.00
A beküldés helye: A rajzokat a
Pittner Dénes Általános Iskolában
Egyesületünk tagjának, Ducsainé
Lukács Judit tanítónőnek kérjük
leadni.
Bízom benne, hogy felhívásunkra nagyon sok szép alkotás
érkezik!
Kirrné Feicht Ágnes - elnök,
Péteri Faluszépítő Egyesület

PÉTERI HÍRLEVÉL
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PÉTERI SZÜLÖTTE, BERÉNYI ANTAL, JUNIOR PRIMA DÍJAT KAPOTT
Tíz fiatal, már eddig is figyelemre méltó eredményeket elérő kutató
vehette át a harminc év alatti tudósoknak hetedik alkalommal kiosztott Junior Prima Díjat a magyar
tudomány kategóriában. Az elismerést Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke adta át
a Magyar Tudományos Akadémia
székházában. A díjazottak között

van Dr. Berényi Antal is, Dr. Berényi Zoltán háziorvosunk fia!

A Junior Prima Díjat 2007-ben
alapították a Prima Primissima Díj

sikerének hatására. Az azóta minden esztendőben 8 kategóriában – a
magyar tudomány, a magyar sport, a
magyar oktatás és köznevelés, a magyar népművészet és közművelődés,
a magyar színház- és filmművészet,
a magyar építészet és építőművészet, a magyar zeneművészet és a
magyar sajtó – kiosztott elismeréseket kategóriánként tíz-tíz, harminc
év alatti fiatal kapja. Az alapítók a
díjjal ösztönözni szeretnék a tehetségek kibontakoztatását.

Berényi Antal a díjjal

Berényi Antal neurofiziológus
kutatásainak középpontjában az
epilepsziás rohamok gyakoriságát
és időtartamát csökkentő kezelési
eljárás áll. Az MTA Lendület programjának idei legfiatalabb nyertese
kollégáival együtt elsőként alkalmazott koponyacsontra rögzített elektródokat, amelyek transzkraniális
elektromos ingerléssel szüntetik
meg az epilepsziás rohamokat. A korábban az Agy díjas Buzsáki György
akadémikus New York-i laborjában is dolgozó Berényi Antal júliusban elnyerte az Európai Kutatási
Tanács (ERC) fiatal kutatókat segítő, Starting Grants támogatását is.
Eredményeiről rangos tudományos
folyóiratokban – Science, Nature
Neuroscience, Neuron – számolt be.
A díjhoz és munkásságához szívből gratulálunk!
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