Péteri Hírlevél
Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja
2014. május

MEGJÖTT A TAVASZ, FOLYTATJUK A MUNKÁT!
Az év első fele mindig a tervezésé.
Polgármesterként megszoktam már,
hogy ilyenkor településünk éves
költségvetésének megtervezése adja
a legtöbb feladatot. Bár Péteri nem
számít nagy településnek, mégis komoly, pontos és precíz munka szükséges ahhoz, hogy pénzügyeink
rendben menjenek. Képviselőtársaimmal próbáljuk úgy beosztani a
rendelkezésre álló anyagi forrásokat, hogy az a lakosoknak, Önöknek a lehető legjobb legyen. Persze
mindez nem könnyű feladat, hiszen
mindenkinek van mindig egy-egy
újabb ötlete, hogy mire kellene még
egy kis pénz. Azt gondolom, hogy
a Képviselő-testület által elfogadott
2014-es költségvetés Péteri számára
a kiszámítható stabilitást nyújtja, lehetőséget biztosítva a fejlesztésekre
is. Lehet, hogy egy-egy kis fejlesztés
„csak” pár százezer forintos tétel,
de sok kicsi - mint tudjuk - sokra
megy! Fontos, hogy ha csak kicsit
is, de mindig előre haladjunk. Azt
gondolom, hogy 2014-ben igen
nagy lépést tehetünk majd előre,
köszönhetően a Képviselő-testület

munkájának, mely mind a költségvetés tervezésében, mind a sikeres
pályázatokban megnyilvánul.
Ahogy fentebb fogalmaztam, a
kis előrelépés is fejlődés, és mivel
nem dúskálunk az anyagi javakban
nagyon meg kell becsülnünk minden fejlesztést. Mindemellett a lehetőségeinkhez képest a maximumot
céloztuk meg ebben az évben is.
Az Önkormányzat 5 millió forintot különített el a tavaly megtervezett temetői parkoló megépítésére a
Dózsa György utcában. Remélem,
hogy a temetőtulajdonos Egyház
mindenkori vezetésével még ez év
folyamán meg tudjuk majd újra találni azt a közös hangot, összefogást
és együttgondolkodási szándékot,
ami az elmúlt években egyszer már
kialakulni látszódott, és aminek
eredményeképpen (köszönhetően
elsősorban a fiatal, munkára kész,
új presbitériumnak) a temető és a
környezete is komoly megújulásnak
kezdett indulni.
A tavasz folyamán a közintézményeknél kerékpár tárolókat alakítunk ki. Sokan közlekednek bicik-

Idén is folytatódik a járdaépítés

livel Péteriben, jogos igény, hogy
legyenek olyan tárolók, ahol le is
lehet lakatolni őket. Külön forrásokat biztosított a testület a meglévő
játszóterek tavaszi felújítására és javítására.
A járdaépítések is folytatódnak.
Erről hosszabban is olvashatnak
egy különálló cikkben, de említés
szintjén érdemes megjegyezni: új
járdát építünk az óvoda előtt és az
orvosi rendelő előtt is.
A „tavaszi projektek” között szerepel a településen már megszokott
virágosítás, ami egyfajta védjegye
lett már Péterinek. Öröm végigmenni településünk főútján, és gyönyörködni a szebbnél-szebb virágokban!

Új felfestések a kastélyparki focipályán

Új festés került fel a kastélykerti
focipályára és a kosárpályára. A kapukra új hálókat tettünk. A sportpályán a régi, tönkrement teniszpályát megtöltjük homokkal, kivilágítjuk, hogy a nyáron „strandfoci”, és „strandröplabda” meccseket
játszhassanak rajta, akár még este
is. A meccsek után pedig jókat lehet
majd beszélgetni a Sportkör által
most kialakított fedett „dühöngő”
szaletli alatt. A nyári foci vb alatt
folytatjuk az esti szabadtéri kivetítéseket, ahol együtt szurkolhatunk
kedvenc csapatainknak.
Folytatás a következő oldalon
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Addigra talán már a biztonságunkra is 18 új térfigyelő kamera
vigyáz majd és a kastély tornya is
díszvilágítást kap.
Szóval tényleg itt a tavasz. Újra
élet költözik Péteribe és talán Önök
is észreveszik majd, hogy a munkánk
nyomán lépésről-lépésre, folyamatosan változik, fejlődik lakóhelyünk,
hogy egyre szebbé és kényelmesebbé
váljon. Igazi otthonná.
Elkezdtük a hivatali kert rendbetételét is. A célunk az, hogy a polgármesteri hivatal épületének felújítása után a kertet is komfortossá
tegyük, és újra megnyissuk lakosaink előtt. Legyen a hivatal kertje
egyfajta találkozási pont, igazi közösségi tér!
Aláírtuk a kivitelezési szerződést,
így megkezdődött a bmx- és gördeszka-pálya építése. Május végén
már birtokba is vehetik a fiatalok a
környéken egyedülálló pályát, mely
energiatakarékos LED reflektort is
kap, így este is lehet majd használni.
Megindult az Újszülött Gyermekek parkjának a kialakítása is. Tavasz lévén a Képviselő-testületben
felmerült a helyi kistermelői piac
megszervezésének a lehetősége is.
Tudom, nem nagy dolog, de fontos: a tavasz folyamán új szemeteseket is kihelyezünk. Mert ha már
szép virágos lesz a település, akkor
ne csúfítsa el az eldobott szemét,
vagy egy régi, megrongált szemetes.
Ebben az évben olyan, igazán
nagy fába is belevágtuk a fejszén-
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ket, mint a Major felszámolása.
Erről bővebben is tájékoztatjuk
Önöket az újság egy külön cikkében, de itt is fontosnak tartom leírni: nem hagyhattuk tovább, hogy
életvitelszerű emberi tartózkodásra
alkalmatlan, komfort nélküli épületben lakjanak családok a település
csúfságára, a település közepén. Ez
az állapot senkinek sem volt jó. A
Képviselő-testület minden ott élő
családnak segítséget, alternatívát
ajánlott fel. Csak rajtuk múlt, hogy
éltek-e a lehetőséggel. Meggyőződésem, hogy ezt a régi, péteri problémát is mindenki megelégedésére
oldottuk meg.
Nekem, és a Képviselő-testületnek az a dolgunk, hogy tudásunk
legjavát nyújtva próbáljunk minél
többet tenni Péteriért. Immáron
negyedik éve dolgozunk azért, hogy
a vállalt ígéreteinknek megfelelően,
a programunkat megvalósítva előre vigyük a települést és az itt élők
mindennapjait,
kényelmesebbé,
jobbá tegyük Péterit. Bízom abban,
hogy erőfeszítéseinknek köszönhetően Péteri évről-évre tovább fog
fejlődni! Az irányvonalak megvannak, sikeres pályázatokon vagyunk
túl. Hamarosan megkezdődik az
idei év legnagyobb munkája, a művelődési ház felújítása is.
Bízom benne, hogy hamarosan
Önökkel együtt csodálhatjuk majd
meg az újjávarázsolt épületet!
Dr. Molnár Zsolt
polgármester

Zajlik a munka a hivatal udvarában
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LOMTALANÍTÁS:
2014. MÁJUS 30-ÁN
A szemétszállítási közszolgáltató, a pilisi Gerje-Forrás Kft. tájékoztatása szerint Péteriben az
éves lomtalanításra május 30-án
(pénteken) kerül sor.
A lomtalanítás időpontja megegyezik a megszokott, pénteki
szemétszállítás időpontjával. A
Szolgáltató kéri ezért a Lakosságot, hogy május 30-án, reggel 7.00
óráig mindenki helyezze ki a háztartási hulladékot tároló szemetes kukája mellé a lomtalanításra
szánt hulladékot is! Kérik továbbá, hogy a lomtalanításra szánt
kisebb hulladékokat lehetőség
szerint zsákokba helyezve, vagy
összekötve helyezzék ki!
A lomtalanítás alkalmával mindenfajta hulladék kihelyezhető,
ami a háztartásban szükségtelenné válik, és nem fér bele a szeméttároló edénybe (kukába).
Felhívjuk azonban a figyelmet
arra, hogy veszélyes hulladék
(állati tetemek, vegyi anyagok),
elektronikus hulladék (háztartási gépek), zöldhulladék és építési
hulladék a lomtalanításkor sem
helyezhető ki!

Nem jár több sárga zsák
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AZ APRÓK HÁZA
Péteri egyetlen óvodája az Aprók
Háza névre keresztelt intézmény. Az
idősebbek emlékezhetnek még rá,
hogy korábban iskolaként funkcionált az épület, ám mára egy 85 gyermek elhelyezésére alkalmas, három
csoportos óvoda működik benne.
Rab Jánosné óvodavezetőt először
arról kérdeztem, hogy mennyire nevezhető korszerűnek az épület?
A péteri óvoda a jelenlegi korszerű, felújított állapotát Péteri Község
Önkormányzatának köszönhetően,
egy sikeres óvodabővítési pályázat
eredményeként nyerte el 2010-ben.
Az akkori felújítással méltán vált az
intézményünk a község óvodáskorú
lakosságának
gyermekparadicsomává. A szülők ma egy korszerűen
felújított, barátságos, családias, tágas
terekkel rendelkező, jól felszerelt intézményben tudhatják gyermeküket
a nap folyamán. Sajnos tornatermünk még nincsen, de folyamatosan
keressük az önkormányzattal együtt
a megfelelő pályázati lehetőségeket.
Az udvarunk nem túl nagy, ellenben
sok és változatos játékokkal játszhatnak a gyerekek. Az udvari játékeszköz-állományunk is megújult tavaly.
A 85 gyermekre hány fős szakmai
személyzet jut?
Jelenleg 81 gyermekünk van. Velük 7 óvodapedagógus foglalkozik.
Közülük mindenki rendelkezik főiskolai végzettséggel. Egy kolléga

fejlesztő szakirányú, óvodapedagógusi szakvizsgával, gyógypedagógus
szakképzettséggel is rendelkezik.
Három dajkánk van, mindannyian
megfelelő képesítéssel rendelkeznek.
Ön 2012. augusztusa óta vezeti
az óvodát. Milyen szakmai, pedagógiai változások történtek azóta?
2012. augusztusában mindent új
alapokra kellett helyeznünk, hiszen
akkor vált külön az addig együtt
működő óvoda és iskola. Az új felállásban a vezetési, gazdálkodási,
munkáltatói feladatok ellátása már
az én feladatom lett. Vezetői pályázatomban feladatomként tűztem ki
a csoportszerkezet átalakítását. Megismerve a nevelőtestület, szülők igényét, természetesen magam is azonosulva a gondolattal, hozzáfogtunk a
csoportok átszervezéséhez. Így 2012
nyarán, homogén csoportszerkezet
átalakításra került sor, a gyermekek
életkoruk alapján lettek csoportosítva. A szülők remekül felkészítették a
gyermekeket a változásokra, pozitív
viszonyulásuk eredményeként úgy
tapasztaltuk, hogy könnyedén, zökkenőmentesen sikerült alkalmazkodniuk a gyermekeknek a megváltozott helyzethez, személyekhez.
Úgy tűnik, hogy érdemes volt ezt a
lépést megtennünk, de majd az idő
fog bennünket remélhetőleg igazolni. Óvodánk a Pedagógiai Programját a Tevékenységközpontú Óvodai

Aprók háza óvoda
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Nevelési Program adaptációjaként
készítette el. A nevelőtestületünk nevelési filozófiája: családias, biztonságos légkörben, változatos tevékenységek, sokoldalú tapasztalatszerzés
biztosításával a gyermekek harmonikus, sokoldalú személyiségfejlesztése. Célunk egy olyan óvoda kialakítása, ahol a gyermekeknek igazi
gyermekkoruk van. Gyógypedagógusként szívemen viselem a sajátos
nevelési igényű gyermekek sorsát is.
Óvodai integrációs tapasztalataim
alapján azonban fontos feladatomnak tartottam, hogy az adottságaink
tükrében kerüljön meghatározásra
az általunk integráltan nevelhető
gyermekek köre. A lehetőségeink
alapján a jövőben csak azt a sajátos
nevelési igényű gyermekek fejlesztését, nevelését látjuk el, aki a többi
óvodás korú gyermekekkel együtt
nevelhetőek. Sok Képviselő-testületi
ülés után örömmel elmondhatom,
hogy a Képviselő-testület maximálisan tiszteletben tartotta a szakmai
döntéseimet, az „óvoda ügyeit”, sőt
folyamatos partneri érdeklődéssel
követik a nevelő munkánkat.
Az elmúlt években milyen fejlesztések valósultak meg az óvodában?
Szerencsésnek mondhatom magam, mert egy felújított, jól felszerelt
óvodában kezdhettem meg a vezetői
munkámat. Kollégáim elmondásából tudom, hogy nagyon sok munka
eredménye ez, ezért magam is kiemelt
feladatomnak tartom tovább folytatni elődöm, a fenntartónk munkáját!
A Képviselő-testület lehetőségeihez mérten támogatja felújítási, eszközbővítési terveinket. Így kerülhetett sor 2013 őszén a már balesetveszélyessé vált belső járda felbontására. Helyette egy új, esztétikus, térköves járda készült el, amit biztonsággal
használhatnak a gyermekeink.
Egy nagy problémával küzdöttünk
már több éve a Katica csoportban:
folyamatosan vizesedett az egyik falrészünk. Mára már sikeresen megoldottuk ezt a problémát is: új, korszerű vakoló anyaggal, talajszigeteléssel.
Folytatás a következő oldalon
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Ennek köszönhetően, a Katica csoportos gyermekeket száraz,
egészséges körülmények várják.
2013 decemberében az Önkormányzat jóvoltából több, mint 2 Millió forint értékű eszközbővítésre kerülhetett sor az óvodában. Elsődlegesen a törvényben előírt eszköznorma még hiányzó eszközeit pótoltuk,
illetve a már felújításra szoruló játékokat cseréltük le. Új bababútorokat,
asztalokat, magnókat, törülközőket
kapott minden csoport. A Pillangó
csoportosok korszerű fektetőt kaptak. A gyermekek dramatikus, bábjáték kedvét a jövőben gazdag fejdísz
és bábkészlettel tudjuk majd növelni.
Bővítettük diafilm, értelmi fejlesztőjáték készletünket. A gyermekek
legnagyobb örömére sikerült mozgás fejlesztő, terápiás eszköz állományunkat növelni, (karikák, egyensúlyérzék fejlesztő „ösvény”, „mocsárkövek”, akadálypálya, trambulin,
tölcsér, gördeszkák, tornapadok, tornaszőnyeg) vásárlásával.
Az udvaron is törekszünk a játékkészletünket a kötelező szabványnak
megfelelő játékállománnyal bővíteni:
egy színes babaházzal és két rugós játékkal bővültünk a tavasz folyamán.

Új játék az óvoda udvarán

A szülők is jelentős partnereim a
fejlesztésekben! Így kapott új arculatot az előkertünk, ahol szülői felajánlásoknak, ügyes dajkáink keze
munkájának köszönhetően ma egy
virágzó sziklakert, virágos kert fogadja a hozzánk betérőket.
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Ahogy Ön is említette már, a szabályozások igen komoly feladatokat rónak a fenntartókra. Az Aprók
háza óvoda mennyire tud megfelelni az elvárásoknak?
Kiemelt szempont a gyermekek
biztonsága. Ebből a szempontból kellett az udvaron átalakítani a kombinált várat. A Képviselő-testületnek és
egy önzetlen támogatónak köszönhetően 2013-ben ezt a problémát is
tudtuk orvosolni. Összességében elmondhatom, hogy az óvoda minden
jogszabályi előírásnak megfelel!
Az Önkormányzat - a lehetőségeihez mérten – mennyire viseli szívén
az óvoda sorsát?
Kreatív ember vagyok és ebben a
kollégáim is a partnereim, így mindig újabb és újabb ötletekkel, tervekkel állunk elő. Az Önkormányzat a
lehetőségeihez mérten, maximálisan
támogat minket a terveink és elképzeléseink megvalósításában. A jelenlegi törvényi szabályozások mellett
az állam nem ad külön forrást sem
takarítói, sem pedig karbantartói feladatokra. Nálunk mindkettőt saját
forrásból finanszírozza az Önkormányzat, így van külön karbantartónk, valamint 4 órás takarítónk is.
Ez utóbbi érthető módon nagy terhet vesz le a dajkák válláról, akiknek
így csak a pedagógia programban
szereplő dolgokkal kell foglalkozniuk. Év végén nagyon jóleső érzés
volt, hogy dr. Molnár Zsolt polgármester úr személyesen köszönte meg
kollégáimnak és nekem a nevelő
munkánkat.
Az általános lehetőségeken túl
milyen egyéb foglalkozások vannak
az óvodában?
Óvodánkban a törvényi előírásoknak megfelelően szervezzük a hitoktatást, evangélikus, katolikus hittanra járhatnak a gyermekeink. Karate
oktatás már több éve folyik sikeresen
az óvodánkba, az iskola biztosítja ehhez a helyszínt. Nagycsoportosainknak lehetőségük van néptáncolni is.
Nagyon örültünk annak, hogy sok
előkészítő munka után sikerült elindítani az úszótanfolyamot is. A
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gyerekek a monori uszodába járnak
át. A Képviselő-testület anyagilag is
hozzájárult a különbusz költségeihez, így a szülőknek kisebb terhet
jelent ez a hasznos program. Az Önkormányzat által biztosított pénzből
még az őszi tanfolyam támogatására
is jut majd. Természetesen vannak
saját szervezésű programjaink is, így
például két alkalommal szerveztünk
családi napot a Művelődési Házban: az Adventi várakozás idején,
valamint Húsvétra készülődéskor.
Nagyon sikeres délelőttöket szerveztünk, melyen kicsi néptáncosaink
és nagycsoportosaink pásztorjátéka
adták meg a fénypontot. Húsvétkor
táncházzal zártuk a délelőttöt. Szeretnénk ezt a hagyományt tovább
folytatni. Vannak még rejtett ötleteink! Egy a sok közül: szülő bábszínjátszó csoport, ahová várunk
minden vállalkozó kedvű szülőt.
Így szeretnénk, ha a szülők is aktív
részeseivé válnának ezeknek a délelőttöknek. Örülök a lehetőségnek,
hogy beszélhetek most erről, mert
szeretnénk nagyobb réteget megszólítani, meghívni ezekre a délelőttökre, többek között elballagott és oviba
készülő gyermekeinket, és szüleiket.
Úgy hiszem sikeres, tartalmas év
áll a hátunk mögött. Remélem, a
jövőben is sikerül öregbíteni a péteri Aprók Háza Óvoda hírnevét. Két
éves vezetői gyakorlatom alapján
hiszem, amit Henry Ford mondott:
„Az egymásra találás a kezdet, Az
együtt maradás már haladás, Együtt
dolgozni siker.”
- Hauser Antal -

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Az Aprók Háza Óvodában május
19-én (hétfőn) és május 20-án
(kedden) kerül sor a beiratkozásra. Mindkét napon reggel 8.00tól délután 18.00-ig van lehetőség a felvételi szándék jelzésére.
A beiratkozást a szülő/törvényes
képviselő személyesen intézheti
az intézményben. (Petőfi Sándor
utca 60.)
Telefon: 314-046
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AHOGY ÍGÉRTÜK ÖNÖKNEK: FELSZÁMOLJUK A „MAJORT”!
Évtizedes probléma megoldására
tett vállalást a jelenlegi Képviselőtestület 2010-ben. Azt igértük Péterinek, hogy „rendezzük a Major
kérdését”: azt a régi problémát,
melyben a péteri emberek számára
a „Major” fogalma egyet jelentett a
szegénységgel, a kilátástalansággal,
a társadalmi periférián éléssel.
A Major nevű önkormányzati ingatlan a Zöldfa utcából nyílik. Itt,
egy 2000 m2-es telken áll a nagyon
rossz állapotú, közel 400 m2-es építmény, amelyben 10, teljesen komfort
nélküli lakás található. A lakásokba
se gáz, se ivóvíz, se szennyvízcsatorna nincs bevezetve. Fürdővel, wcvel, mosakodási lehetőséggel egyik
lakás sem rendelkezik. Sokszor még
az emberi „szükség” elvégzése is a
lakásokban, bent, külön erre a célra rendszeresített vödrökbe történt,
ahonnan az „anyag” az önkormányzati közterületre került... Az épület
jellege egyfajta szükséglakás volt, de
véleményünk szerint az emberhez
méltó, életvitelszerű tartózkodásra
mára már alkalmatlanná vált.
Ahhoz, hogy az épület kulturált
körülmények között, normálisan
lakhatóvá váljon, az Önkormányzatnak – mint az ingatlan tulajdonosának – több millió forintot kellene
ma elkölteni. A tető és a kémények
felújítása, az alapinfrastruktúra (víz,
csatorna, wc-k, kézmosók, mosdók)
kialakítása is milliókba kerülne. Közpénzből. A település közös pénzéből.
A sanyarú körülmények ellenére a
lakások mindegyike lakott volt. Sajnos a korábbi faluvezetés az elmúlt
25 évben nem próbálta meg megváltoztatni, vagy felszámolni a kialkult

Áldatlan állapotok a majorban

állapotokat, hanem inkább kifejezetten rögzíteni kívánta azokat, megváltoztathatatlan tényként és Péteri testébe ágyazott, fenntartandó szegénytelepként kezelve a Major kérdését.
Az évek során így egyfajta „szegénysor” alakult ki Péteri szívében.
Úgy gondoljuk, hogy a szegénység nem szégyellni való dolog. Jogos elvárásnak tartom azonban azt,
hogy a Majorban élők is próbáljanak
meg a sorsuk jobbításán fáradozni
és mielőbbi kiutat keresni a Major
környezetéből. Vélerményem szerint
nem fogadható el az, hogy bizonyos
családok folyamatosan igényt tartsanak arra, hogy ingyen lakhassanak
önkormányzati ingatlanban, hogy az
Önkormányzat fizesse ki helyettük a
szemétdíjat, hogy közkútról az Önkormányzat biztosítsa számukra az
ivóvizet, e mellett az Önkormányzat
folyamatosan adjon a számukra szociális segélyt, és ha kell, akkor pedig
ingyenesen tüzifát.
Amióta a Képviselő-testület a
2010-es programjában felvállalta a
Major helyzetének a rendezését, azóta polgármesterként is azt láttam,
azt tapasztaltam, hogy nem csupán
az ott élők számára volt nagy probléma ez a helyzet, hanem Péteri
számára is. Sajnos a Major milliője
évről évre újratermelte a szociális
problémákat. Az Önkormányzat
szociális kiadásainak jelentős részét
a Major vitte el, évről-évre kiskorú
gyerekeket kellett innen hatóságilag
nevelőszülőkhöz adni, mert a majori életkürülmények a gyerekek testi,
lelki fejlődését veszélyeztették. Az itt
élő, jövedelemmel nem rendelkező
családok szociális segítése folyamatosan komoly anyagi terhet jelentett
az Önkormányzatnak, amit a saját
forrásainkból kellett előteremteni. Ez
nem volt jó az Önkormányzatnak, de
nem volt jó az ott élőknek sem.
A lakások többsége teljesen elhanyagolt, lepusztult. Emberi tartózkodásra gyakorlatilag alkalmatlanok.
Az ott élők változó jogviszonyokkal

rendelkeztek a lakásokat illetően:
volt, aki szerződéses alapon élt ott,
a többség viszont magát tulajdonosnak gondolva, mindenféle jogcím
nélkül lakott az ingatlanban. Ami
tény: az önkormányzat tulajdonában álló lakásokat ezidáig mindenki
ingyen lakta. Jogilag teljesen rendezetlen volt a lakások és az ott élők
helyzete.
Éppen ezért tárgyalásokat kezdeményeztünk a Majorban élőkkel.
Az Önkormányzat célja egyértelmű
volt: a Majort ki fogjuk üríteni, majd
el fogjuk bontani. Az is teljesen világos volt, hogy senkit nem szeretnénk
az utcára tenni, még azokat sem,
akik jogilag semmiféle jogcímmel
nem rendelkeznek az ottlakásra és
ingyenesen lakják a közvagyont.
Minden majori családdal különkülön tárgyaltunk. Az Önkormányzat annak ellenére is megadott minden tőle telhető segítséget az ott élőknek, hogy azok soha nem fizettek a
lakások használatáért bérleti díjat.
Van, akinek fizettünk a kiköltözésért
cserébe, van, akinek néhány hónapig ingyenes lakhatást biztosítottunk
más önkormányzati ingatlanban.
Több család saját tulajdonú ingatlanba tudott költözni. Egy négytagú,
kétgyermekes család a sportpálya
gondnoki lakásba költözhetett úgy,
hogy felvállalták a gondnoki feladatok ellátását. Két lakás esetében a
használók a tavalyi évben elhunytak,
míg egy lakás esetében az ottlakó (és
folyamatosan az emberektől a faluközpontban folyton pénzt kéregető)
férfi a hivatal dolgozóinak a közreműködésével az egészségi állapotának megfelelő bentlakásos szociális
intézményben került elhelyezésre.
Több hónap munkája után mára
a Major tíz lakásából hét már üres!
Kettőből a nyár folyamán költöznek
ki az ott lakók. Egy lakás jogi helyzete még tisztázásra vár, de ez már nem
lesz akadálya a terveink megvalósításának.
Folytatás a következő oldalon

PÉTERI HÍRLEVÉL

A Képviselő-testület kimondta,
hogy az ingatlant már nem kívánja
lakhatási célra biztosítani. Az Önkormányzat a rossz állapotú épületet elbontatja. A Képviselő-testület
a Major telkét a jövőben közösségi
célra kívánja hasznosítani. Ennek érdekében a testület az ingatlan övezeti
besorolását is módosította már, alkalmassá téve a területet további településfejlesztési célok megvalósítására.

Idén elbontják az épületet
Nagyon bízom abban, hogy a nyár
végéig az utolsó lakóval is sikerül
majd megállapodnunk és nem szükséges jogi úton zárni az ügyét. Ha
minden kedvezően alakul és az utolsó lakó is elköltözik, akkor a „Majort”
még idén lebontjuk, és a reményeink
szerint egy rendezett közösségi területet adhatunk át lakosainknak.
Büszkén mondhatom, hogy Péteri
nagyon régóta fennálló problémáját
sikerült megoldanunk. Emberségesen, segítő kezet nyújtva!
Dr. Molnár Zsolt
polgármester
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RÖVIDHÍREK
• Olyan graffitisek jelentkezését várja az önkormányzat, akik vállalnák
a sportpálya közel 150 méter hos�szú betonkerítésének dekorálását. A
festéket és a szükséges eszközöket
az önkormányzat biztosítja, csupán
egyetlen megkötés van: a kerítésre
felkerülő alkotások témája mindenképp foci, lehetőleg magyar foci legyen. Jelentkezni a polgarmester@
peteri.hu e-mail címen lehet.
• Péteri Község Önkormányzata idén
is csatlakozott a „Föld órája” elnevezésű, nemzetközi környezettudatossági programhoz, melynek lényege,
hogy március utolsó szombatján
minden csatlakozó település, magánszemély egy órára lekapcsolja a fölösleges elektromos eszközöket. A világ
legnagyobb önkéntes kezdeményezésének keretében Péteriben a Kastélykert díszlámpáit kapcsolták le.
• Zajlanak a tárgyalások a MÁV-állomás üzemeltetésének az átvételéről
az önkormányzat és a MÁV Zrt. között. Az önkormányzat célja, hogy a
jövőben ők tarthassák karban az állomás épületét, ezzel növelve a színvonalat a péteri lakosok számára. A
vasúttársaság nyitott a megállapodásra, de a képviselő-testület félel-

JÓL VIZSGÁZOTT POLGÁRŐREINK 24 ÓRÁS
TELEFONJA: „UTAZÓ” BŰNÖZŐKET FOGTAK!
A Péteri Hírlevél előző havi számába már hírt adtunk róla, hogy az önkormányzat és
a péteri polgárőrség együttműködésének köszönhetően immáron egy, a nap 24 órájában
hívható mobiltelefonnal is rendelkeznek a polgárőrök. Az új egésznapos ügyeleti rendszer
első sikeres vizsgájára nem is kellett sokat várni! Április 2-án érkezett a lakossági bejelentés a polgárőrökhöz, hogy ismeretlen személyek tartózkodnak a bejelentő kertjében. Az
ügyeletes polgárőr azonnal értesítette a körzeti megbízottat, majd a helyszínre indultak.
A helyszínre érve azt tapasztalták, hogy a feltételezett elkövetők már egy másik ingatlan
udvarában tartózkodnak. Onnan a tulajdonos elkergette őket. A körzeti megbízott és a polgárőr utolérte a gyanús személyeket, még mielőtt a közelben várakozó autójukhoz értek
volna. Az igazoltatásukat követően a rendőrség a férfiakat előállította, mivel kiderült: más
településeken is elkövetettek besurranásos bűncselekményeket.
Remekül vizsgázott tehát az ügyeleti telefon, és köszönhetően a polgárőrök valamint a
rendőrség hatékony együttműködésének, sikerült elfogni több bűnözőt!
Továbbra is figyeljünk egymásra!
Ha bármi gyanúsat észlelnek, hívják a péteri polgárőröket a nap 24 órájában
hívható alábbi telefonszámon: 06/20/320-4176!
- HA -
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mét fejezte ki az állomás peronjainak
téli jég- illetve síkosság mentesítésének fokozott veszélyességi kockázata
miatt, amelyet nem kíván felvállalni.
• Péteri civil szervezek tisztelettel
várják a lakosok személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlását.
Péteri Kultúráért Alapítvány
18137769-1-13
Péteri Polgárőr Egyesület
19185260-1-13
Péteri Faluszépítő Egyesület
18700712-1-13
„Nyelvében él a nemzet” Alapítvány
19181644-1-13
Péteri Nyugdíjas Klub
18205303-1-13
Péteri Gyermekekért Közalapítvány
19183316-1-13
Péteri Hagyományőrző Kör
18017087-1-13
Péteri Borbarát Kör-Egyesület
18721546-1-13
Péter Községi Sportkör
19831648-2-13
• A szemétgyűjtést és elszállítást végző Gerje-Forrás Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
a szelektív hulladék házhoz menő elszállításának a következő időpontja:
május 27. (kedd). Kérjük, hogy a zsákokat reggel 7.00-ig helyezzék ki az
ingatlan elé! Az elmúlt hónapokban
hatályba lépett új jogszabályok miatt
komoly változások következtek be a
hulladékkezelés területén. A változások a lakosságot is érintik. Ilyen
változás, hogy a házhoz menő („sárga zsákos”) szelektív hulladékgyűjtés
keretében a szolgáltató a továbbiakban már nem tud ingyenesen cserezsákot biztosítani a gyűjtéshez! A
szelektív hulladékot ezután a GerjeForrás Kft. pilisi ügyfélszolgálatán,
vagy a péteri polgármesteri hivatalban 35 Ft-os áron megvásárolható
szelektív gyűjtőzsákban, vagy bármilyen áttetsző zsákban lehet a gyűjtés
napján kihelyezni!
Aktuális hírek, információk
Péteriről: www.peteri.hu,
www.facebook.com/peteri.kozseg
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BORBARÁT KÖR

Péteri egyik legismertebb és leglátogatottabb rendezvénye az Óhegyi
Bornap. Idén május 17-én immáron
hetedik alkalommal rendezi meg a
Péteri Borbarát Kör Egyesület. Ennek kapcsán beszélgettünk Kovács
Róbert alelnökkel.
2008-ban szerveztük az első Bornapot – kezdi mesélni Kovács Róbert. Akkor alig egy éve hoztuk létre
a Péteri Borbarát Kör Egyesületet,
méghozzá azzal a céllal, hogy a Péteri területén fellelhető szőlőkultúrát
fenntartsuk, a péteri borokat minél
több emberrel megismertessük. Mindez persze egyfajta minőségi javulást is
magával hozott – teszi hozzá.

Szőlőtőkék az Óhegyen
Adódik a kérdés: mégis milyenek
a Péteri borok? A mérsékelt savtartalom jellemzi a péteri borokat – avat be
a részletekbe az alelnök. Fő fajtánk a
kékfrankos, rizling fajták, de az irsai
olivérünk is igen népszerű. Szerencsére
a helyi termelők nagyon aktívak, és az
elmúlt években az tapasztalható, hogy
egyre szebb borokat készítenek. Ezt
persze nem csak mi mondjuk, hanem
az elnyert díjak is alátámasztják –
mondja mosolyogva Kovács Róbert.
Az idén hét éves egyesület jelenleg
30 aktív taggal rendelkezik. A tagságból mintegy 15-en foglalkoznak aktívan szőlő és bortermeléssel, de van
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egy somelier és egy borász is a tagok
között. Bár kétség kívül az egyesület
egyik legismertebb rendezvénye az
Óhegyi Bornap, számos egyéb rendezvényük is van. Minden év elején
hagyományőrző disznóvágást tartunk, melyre a település minden civil
szervezetét meghívjuk – mondja az
alelnök. A tavasz kezdetén metszés
bemutatót tartunk, majd ezt követi a Bornap és főzőfesztivál. Ősszel a
Hagyományőrző Egyesülettel közösen
szervezünk szüreti felvonulást, majd
novemberben szüreti és borász bált
tartunk – sorolja a rendezvényeiket
Kovács Róbert.
Persze nem feledkezhetünk meg
a Borversenyről sem, melyet idén
rendhagyó módon januárban tartottak. Valóban, korábban az év végén
volt a Borversenyünk, ám idén már
januárban rendeztük. De nem ez volt
az egyetlen újdonság: most először
választottuk meg Péteri borát. Kovács
Róbert azt már szerényen elhallgatja,
hogy éppen az Ő Óhegyi kékfrankos
bora nyerte el a megtisztelő címet.
Valóban az én egyik borom nyert,
és több okból is büszke vagyok erre:
egyrészt nagyon erős volt a mezőny,
hiszen kiváló borok voltak, másrészt
független szakmai zsűri hozta a döntést. Egyébként a díj ötlete a monori
városi borversenyen vetődött fel, és
partnerre találtunk dr. Molnár Zsolt
polgármester úrban.
És ha már a polgármester is
szóba került, adja magát a kérdés: milyen az egyesület kapcsolata
az
önkormányzattal?
Az önkormányzattal kiváló kapcsolatot ápolunk! – mondja határozottan Kovács Róbert. Kölcsönösen támogatjuk egymás rendezvényeit, és
büszkén mondhatom, hogy az elmúlt
években az önkormányzat minket is
támogatásban részesített, mint helyi
civil szervezetet. Azt gondolom, hogy
ez a községben, a község kultúrájáért
végzett munkánk elismerése is egyben. Ez pedig nagyon jó érzés mindannyiunk számára!
A beszélgetés végén természetesen a közelgő bornapra terelődik a
szó. Idén az előző évekhez képest több

PÉTERI HÍRLEVÉL

Csendélet a 2013-as bornapról

borász és főző csapat borait, ételeit
kóstolhatja majd meg a közönség –
vetíti előre az alelnök. Gyermek programokkal, számos fellépővel várunk
kicsiket és nagyokat egyaránt. Természetesen gondoskodunk a kijutásról
is: ingyenes kisbusz járat áll majd a
vendégek rendelkezésére. A belépés 14
év alatt ingyenes, míg a 14 felett 1000
forintos támogatójegy ellenében lehetséges. Ebben benne van egy kóstoló
pohár, és három darab kóstoló jegy
– teszi hozzá. Az előző évek alapján
nagyon jó hangulatra, és sok-sok érdeklődőre számítunk. Mi a magunk
részéről mindent megteszünk, hogy
tovább népszerűsítsük a péteri borokat – zárta a beszélgetést az alelnök.
Bővebb információk a bornappal és az egyesülettel kapcsolatban:
www.borbaratkor.hu
- HA -

VÍZMŰ
ÜGYFÉLFOGADÁS

A DPMV Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy minden páros
héten, szerdai napokon 13.00 és
16.00 óra között ügyfélfogadást
tart a Polgármesteri Hivatal épületében.
A soron következő ügyfélfogadási
napok:
május 14. és 28., június 11. és 25.

PÉTERI HÍRLEVÉL
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VII. PÉTERI ÓHEGYI BORNAP ÉS FŐZŐFESZTIVÁL
Ebben az évben is megrendezi a Péteri
Borbarát Kör Egyesület a hagyományos
péteri bornapot. A főzőfesztivállal egybekötött egész napos rendezvényre május
17-én, szombaton kerül sor. A szervezők
elmondták: délelőtt 11 órakor kezdődnek
a programok és egészen kifulladásig tart
majd a Péteri legnagyobb rendezvénye.
A borbarátok gondoskodnak majd arról, hogy a szép környzetben minden legyen, ami szem-szájnak ingere, a vendégeknek csak a jó társaságot kell magukkal
vinniük! A szervezők várják civil szervezetek, családok, baráti társaságok vagy épp
munkahelyi kollektívák csapatait a főzőversenyen, és persze mindenki várnak a
rendezvényre!
A rendezvényen várhatóan tucatnyi borász borait kóstolhatják majd az érdeklődők. A büfében természetesen nem csak
bor kapható majd! Lehetőség lesz 1000
forintos támogató jegy vásárlására, mely
magában foglal majd egy darab kóstoló poharat, karszalagot, és 3 darab 100 Ft
névértékű kóstolójegyet, amivel a főzőversenyen indulók ételeit és a borászok borait
kóstolhatják. (100 Ft / 1 dl bor)
Akik a főzőversenyen részt kívánnak
venni, azok az alábbi elérhetőségeken kaphatnak bővebb felvilágosítás: Kovács Róbert: 0620/914-7445.
E-mail: peteri@borbaratkor.hu.
A rendezvényről, és az Egyesületről folyamatosan frissülő híreket olvashatnak a
www.borbaratok.hu oldalon!

KEDVEZMÉNYES NYARALÁSI LEHETŐSÉG A BALATON PARTON!
Péteri Község Önkormányzata megállapodást kötött a Gyömrő Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő Balatonalmádi-Káptalanfüreden
található Ifjúsági tábort üzemeltető céggel arról, hogy a péteri gyerekek
a teljes 2014-es szezonban 10%-os kedvezményben részesüljenek a szállásdíjból. Ez a kedvezmény abban az esetben is jár, ha családok utaznak a
táborba, és minden gyermek számára érvényesíthető.
A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben ezzel próbál segíteni Péteri Község
Önkormányzata a helyi családokon, hogy alacsony áron legyen lehetőségük kikapcsolódni a magyar tengernél. A fentiek tükrében a szállásdíj
gyermekek számára 1.350 Ft/éj, míg felnőtteknek 1.500 Ft/éj. Teljes ellátással gyermekeknek 3.750 Ft/éj, míg felnőttek részére 3.900 Ft/éj.
Bővebb információt a tabor.gyomro.hu weboldalon olvashatnak, vagy a
tabor@gyomro.hu e-mail címen kérhetnek.

Tábori főépület

Faházak a táborban
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ÚJABB JÁRDAÉPÍTÉSEK
A Képviselő-testület programjának megfelelően ebben az évben is
komoly hangsúlyt fektet a község
vezetése az önkormányzati intézmények előtti régi, rossz állapotú
betonjárdák felújítására. Mondhatjuk, hogy ez a már 2011-ben megkezdett program folytatása, hiszen
akkor az Önkormányzat saját forrásból az iskola előtti térkő-járdát
készíttette el, míg tavaly – európai uniós forrásból – a művelődési ház előtti térkő-járda épült meg.
Tavaly a kastélykert Petőfi utcai
járdájának a hibáit is kijavították.
A tervek szerint idén tavasszal az
óvoda előtt is új burkolat készül. Az
új járda kinézetében és kialakításában az iskola előttihez lesz hasonló,
így a két péteri gyermekintézmény
előtt egyforma stílusú, játékos hangulatú, de mégis egyedi burkolat teszi biztonságossá a gyalogos közlekedést. Az óvodai járda kiépítését az is
indokolta, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság előírta az Önkormányzat számára, hogy biztonsági okokból a gyalogátkelőhely óvoda felé eső
részét is az iskola előttihez hasonló
módon alakítsa ki.
Új járda épül az orvosi rendelő és
a védőnői tanácsadó előtt is, egészen
a főtérig, melynek tervezésekor az
Önkormányzat természetesen gondolt az orvost látogató idősekre és a
babakocsival érkezőkre is: itt is olyan
burkolat kerül majd lerakásra, amely
zökkenőmentes, egyenletes közlekedést biztosít.

Térkő járda a művház előtt,
új járda az iskola előtt

Többször felmerült már egy új
gyalogátkelő kialakításának a szük-

ségessége a polgármesteri hivatal és
a posta között. A község vezetése
egyeztetett az illetékes hatósággal,
aki csak abban az esetben járulna
hozzá a zebra kialakításához, ha egyúttal a buszmegállót az önkormányzat költségén máshová helyeznék.
Ennek a megvalósítása – a költségek
szempontjából – ma nem reális, ráadásul forgalomszámlálási adatok
alapján a hatóság akár el is utasíthatja a gyalogátkelő megépítésére vonatkozó kérést. A kérdés mindezek
ellenére még nem került le végleg a
képviselő-testület napirendjéről.
Régi probléma, hogy több utcában
(Bereki utca, Zöldfa utca) egyáltalán
nincs járda a lakóházak előtt. Faluhelyen bevett szokás, hogy a porták
előtti járdát az ingatlanok tulajdonosai maguk építik meg a házuk
előtt, saját igény és saját izlés szerint.
Az utcák járdaügyeibe ezért az Önkormányzat az elmúlt években nem
szólt bele. Úgy látjuk, hogy a járdával el nem látott utcákban egyfajta
igényként jelentkezik az, hogy az
Önkormányzat építsen járdát. Mivel a házak előtti terület közterület,
ez az elvárás jogilag helyes is lehet.
Magáningatlanok előtti komplex,
több utcát érintő járdaépítési program beindítására az Önkormányzat
azonban ma nem rendelkezik szabad
forrásokkal. A járdaépítések és a korábban épült, mára már megromlott
állapotú járdák felújítása a következő
időszak egyik fő beruházási területe
lehet majd. Amennyiben ilyen program elindul, akkor abban mindenképpen szükséges és indokolt lesz
az érintett ingatlantulajdonosok szerepvállalásának a tisztázása.
Addig is örömteli hír lehet, hogy
Képviselő-testület döntése alapján a
Bereki utca alsó felében, a Vízmű felöli oldalon a Révai utcától a Vízmű
sarkáig teljesen új, széles járda épül
betonból. Ez az új gyalogút ad majd
biztonságos összeköttetést az épülő
Újszülött Gyermekek Parkja, illetve
a BMX- és gördeszkapálya között.
- HA -
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ELHUNYT
BOLCSIK FERENC,
PÉTERI DÍSZPOLGÁRA
Életének 101. évében, április 24-én hajnalban elhunyt Bolcsik Ferenc, településünk díszpolgára.
Feri bácsi 1912-ben született Péteriben,
ahol ifjú éveit töltötte. Bár ezt követően Budapesten élt, mégis Péteri jelentette számára az igazi otthont. Az ötvenes évektől
kezdve gyűjtötte, kutatta Péteri történetét,
hagyományait. Még volt szerencséje találkozni a község XIX. században született
meghatározó alakjaival is. Az általa gyűjtött
és rendszerezett ismeretanyag ma is az
egyik alapja Péteri helytörténetének.
Feri bácsi munkássága és Péteri közösségéért végzett kimagasló tevékenysége
elismeréséért kapta meg a díszpolgári címet Péteri község képviselő-testületétől.
1990-ben levelet írt Péteri lakosainak.
Ebben többek között ezt írja: „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 tovább
a szülők jó intelmeit az általam leírt példák
szerint.”
Ugyan ebben a levélben ír azokhoz a fiatalokhoz is, akik reményei szerint tovább
kutatják a hagyományokat: „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.”
Feri bácsira emlékezve bízunk benne,
hogy sokan lesznek majd olyanok, akik
szívükön viselik Feri bácsi üzenetét és fontosnak érzik majd gyűjteni, rendszerezni,
megőrizni és tovább írni Péteri történelmét
és hagyományait!
Feri bácsi nyugodj békében, emléked
örökre megőrizzük!

Bolcsik Ferenc 101 éves volt
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Az első tavaszi reggel
Szemem kipattan,
Mint barka rügye
Amikor ékezik a tavasz
Első lehelete.

Ezt a reggelt vártam,
S megadá a teremtő!
Én is újjá éledek,
Nem csak a mező.

Mintha ficánkolna
A vidám napsugár,
Ahogy szobámba tör
Redőnyöm résein át.

L.P.
Péteri, 2012. 03. 01.

Fürdőzöm a villódzó fényben,
Közben megrészegülve hallgatom
A kertemben trillázó madár
Örömteli vidám dalát,
Amivel élteti a tavasz diadalát.

IDÉN IS FOLYTATÓDHAT AZ ÉLELMISZEROSZTÁS!
Péteri Község Önkormányzata a
lehetőségeihez képest évek óta próbál mindent megtenni azért, hogy a
nélkülöző, vagy nagyon nehéz körülmények között élő lakosoknak segíteni tudjon a mindennapokban.
Ennek egyik lépéseként kötöttünk
szerződést a Magyar Élelmiszerbank
Egyesülettel. Az egyesület önkéntesek segítségével felkutatja és összegyűjti a hipermarketekben, gyárakban és feldolgozóüzemekben fölöslegessé vált és megsemmisítés előtt
álló élelmiszereket, amelyek kereskedelmi forgalomba valamiért nem
hozhatók, de minőségileg fogyaszthatók, majd adomány formájában
eljuttatja a karitatív szervezetekhez
és önkormányzatokhoz, akik ingyenesen szétosztják az élelmiszereket a
rászoruló emberek között.
Ennek az együttműködésnek köszönhetően a tavalyi évben hat alkalommal, összesen hat millió forint értékű élelmiszert tudtunk ingyenesen

szétosztani a péteri rászorulóknak.
Osztottunk étolajat, lisztet, tésztát,
cukrot, virslit, margarint, gyümölcsöt, édességeket, fagyit, joghurtot,
túrót, tejfölt, konzerveket, szalonnát,
tejet és bébiételt is. Ezeket Péteri szociálisan leginkább rászoruló lakosai
kapták.
A tavaly kialakult kiváló kapcsolatnak köszönhetően az Élelmiszerbank Egyesület jelezte, hogy 2014ben is szeretnének velünk együtt
dolgozni és ebben az évben is számíthatunk az élelmiszeradományaikra! A felajánlást természetesen mi
örömmel elfogadtuk. Az élelmiszerprogram így 2014-ben is folytatódhat Péteriben. Ebben az évbern már
a monori Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat is aktívan
együttműködik velünk a program
megvalósításában.
Örülünk, hogy továbbra is segíthetünk!

Élelmiszerosztás a hivatalban

Kiosztásra váró élelmiszerek

2014. május

APRÓ EMBERI
GESZTUSOK: 161.000
FORINTOT KAPTAK A
PÉTERI GYEREKEK
A már jól ismert főtéri „virágos
becsületkasszánk” április közepén
öt napig várta a kedves érdeklődőket, támogatókat. A vállalkozói
felajánlásból kapott palántákért és
virágokért cserébe adományokat
kértünk Önöktől az óvoda játszóeszközeinek a bővítésére és a péteri
gyerekfocicsapat támogatására. A
rendhagyó „vásáron” minden ingyen volt, ki-ki annyi pénzt dobott
a becsületkasszába, amennyit a virágokra szánni tudott.
Az öt nap alatt 111.440 forint
gyűlt össze az óvodások, 50.730 forint pedig a kis focistáink támogatására. A befolyt pénzből az óvoda
játékokat fog vásárolni, a gyerekfocisták pedig új mezeket kapnak.
A szervezők, az ovisok, a kis
focisták, valamint Péteri Község
Önkormányzata is köszöni mindenkinek, aki támogatta a nemes
kezdeményezést!

Szépen fogytak a palánták és a virágok

A kis focisták új mezeket kaphatnak

2014. május
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PÉTERI GYERMEKEK PARKJA
2010-ben a „Péteriért Új Erővel”
képviselői csoport választási programjában szerepelt a Bereki utca, a Bercsényi utca és a Révai utca háromszögében található, füves, eddig elhanyagolt, önkormányzati terület felújítása.
Az elképzelésünk az volt, hogy az új
parkban minden Péteribe született újszülött gyermek tiszteletére elültetünk
majd egy fát, ami évtizedek múlva is
azt üzeni, hogy egyszer, valamikor
egy pici gyerek, aki azóta már felnőtt
ember lett ide, ebbe a közösségbe, a
mi településünkre született, és bárhova is sodorja az élet, van egy hely,
ahol a gyökerei vannak, ahol egy élő
fa üzen a számára, hogy Péteri mindig
visszavárja.Az elképzelésünk az volt,
hogy egy új parkot alakítunk itt ki, és
a parkban a Péteribe született újszülött gyermek tiszteletére fát ültetünk,
ami évtizedek múlva is azt üzeni, hogy
egyszer, valamikor egy pici gyerek, aki
azóta már felnőtt ember lett ide, ebbe
a közösségbe, a mi településünkre született és bárhova is sodorja az élet, van
egy hely, ahol a gyökerei vannak, ahol
egy élő fa üzen a számára, hogy Péteri
mindig visszavárja.
Az elképzelésünket a Péteri Gyermekekért Alapítvány is felkarolta és
velük együttműködve sikeres pályázatot nyújtottunk be a megvalósításra. Az ötletünket az Európai Unió is
támogatta, így a megnyert pályázati
pénzből május 7-én megkezdődhetett
a park kialakítása.
A kivitelezés teljes költségét – közel
négymillió forintot - az Európai unió
biztosítja.
Az új parkban patak-szerűvé alakítjuk át a jelenlegi vízelvezető árkot,
ami a Bereki utca felé eső árokkal
együtt egy hangulatos, kis félszigetet
fog majd közre, amelyet egy fahídon
lehet majd megközelíteni. Ide padokat
és asztalokat helyezünk ki. A parkon

gyöngykavics-sétány fut majd végig,
melyet rózsakapuk ívelnek majd át.
A park különlegessége és külön dísze lesz a Polgármesteri Hivatal udvaráról kivágott juharfából kifaragott,
esténként megvilágított műalkotás,
melynek készítője dr. Foltin Brúnó, településünk egykori lelkésze. Az alkotás egyfajta sorsfaként, életfaként arról
beszél majd a művészet nyelvén, hogy
– mint a fa törzséből többfelé kiinduló
ágak és az ezen ágakból továbbágazó
újabb ágak - minden megszülető gyermek (és vele minden emberi közösség,
család, falu, ország, de akár a világ)
sorsa döntések és élethelyzetek sokaságán keresztül alakul, változik, és a
döntéseink, illetve az élethelyzeteinkre adott személyes válaszaink alapján
az életünk menete (mint a fa ágai) az
egyik életútról a másikba ágazik el és
minden életút további élethelyzetek és
döntési helyzetek, életutak lehetőségét
teremti meg.
A park átadásakor (néhány hét
múlva) megtartandó avatón a 2010.
január 1. és 2013 december 31. között
megszületett péteri gyerekek kapnak
először fát.
A faültetéskor minden fa tövében
elhelyezünk majd egy „időkapszulát”.
Az időkapszulában a gyermek szülői,
nagyszülői, rokonai leveleket, jókívánságokat, üzeneteket és a gyermek születése idejével kapcsolatos dolgokat
helyezhetnek el. A gyermekek az időkapszulájukat a terveink szerint (egy
generáció elmúltával) 25 év múlva, a
már terebélyes fák árnyékában bonthatják fel.
Péteri Község Önkormányzata szeretné, ha az új park a funkciójának
megfelelő nevet viselhetné, ezért kérjük kreatív lakosainkat, hogy 2014.
május 19-ig a javaslatok@peteri.hu
e-mail címre küldjék el javaslataikat a
park elnevezésére!

Készül a gyermekpark

PÉTERI HÍRLEVÉL

HELYI KISTERMELŐI
PIAC NYÍLHAT
PÉTERIBEN
A Képviselő-testület programjának része volt, hogy amennyiben
ilyen jellegű lakossági igény jelentkezik, akkor megteremti a lehetőségét egy helyi, péteri, kistermelői piac
működésének. A művelődési ház felújítása és ezzel kapcsolatban a fedett
pavilon megépülése kulturált teret
adhat majd a tervezett piacnak.
A testület a piac kapcsán mindenképpen csak helyi, valóban kistermelői piacra gondol, hiszen ez a fajta
piac néhány éve már nem igényel
külön engedélyeztetési eljárást, sokkal egyszerűbb az elindítása és a működtetése is. Egy nagyobb piac nem
is valószínű, hogy üzletileg megélne Péteriben, hiszen a monori és
gyömrői piaccal semmiképpen sem
tudna vetélkedni.
A testület szándéka szerint egy
kistermelői piac egyben lakossági,
közösségi találkozási pont is lehet, de
lényege a szemléletformálás is: közismert tény, hogy ma a termékek piaci árának közel 80 %-a a felvásárlókon keresztül a kereskedőkhöz, majd
a feldolgozókhoz kerül, csupán a 20
% marad a termelőnél. A helyi piac
megjelenésével a termelők és a helyi
fogyasztók közelebb kerülésével minimalizálhatóvá válik a kereskedelem lefölöző haszna, így a fogyasztó
és a termelő is jobban járhat.
A tervek szerint péteri és környékbeli kistermelők árulhatnák majd
a portékáikat a piacon: főként saját
termesztésű élelmiszereket. Amen�nyiben a lakosság részéről valóban
valós igény mutatkozik a piacra, úgy
az hosszú távon is működhet majd.
A pavilon megépüléséig - jelenleg
- a megfelelő helyszín és az időpont
kiválasztása, illetve az potenciális
árusok felkutatása zajlik. A piac beindításáról a Képviselő-testület hamarosan döntést is hozhat.
- HA -
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 2014
TOVÁBBRA IS POGÁCSÁS TIBOR PÉTERI
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE

Az áprilisi országgyűlési választásokon a Pest megyei 10-es sz. egyéni választókerületben Pogácsás Tibor, a térségi eddigi országgyűlési képviselője, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte el a parlamenti mandátumot. A választókerületben
a részvételi arány 55.9%-os volt. A választásra jogosult 75.187 főből 42.535-en
szavaztak. A választók 46.3%-a voksolt Pogácsás Tiborra. Dr. Keresztúri Imre
(JOBBIK) 25.3%-os, Braun Róbert (Kormányváltók) pedig 21.5%-os eredményt
ért el. Gratulálunk Pogácsás Tibor képviselő úrnak az elért eredményhez!

Pogácsás Tibor parlamenti képviselő

Péteriben az egyéni jelöltekre az 1698 választásra jogosult péteri polgár közül
1026 szavazott (60,42 százalék). 17 voks érvénytelen volt. Az eredmény:
Pogácsás Tibor János
Braun Róbert		
Dr. Kereszturi Imre
Török László		

FIDESZ-KDNP			
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
JOBBIK				
LMP				

416 szavazat
312 szavazat
206 szavazat
29 szavazat

További egyéni jelöltek: Rakita Andrea Éva (SEM, 9 szavazat), Légrádi József
Zoltán (ZÖLDEK, 8 szavazat), Lakatosné Ivanics Éva (EGYÜTT 2014, 7 szavazat), Molnár Józsefné (ÖP, 6 szavazat), Ujházi Károly (A HAZA NEM ELADÓ, 6
szavazat), Szikora Zoltán Ferencné (KTI, 3 szavazat), Tóth Ferenc Tibor (FKGP,
3 szavazat), Gáspár Attila (TEMPO, 1 szavazat), Radics József (MCP, 1 szavazat),
Som Zsolt (MRPP, 1 szavazat), Havasiné Gölöncsér Aranka (MDU, 1 szavazat).
Oroszi István (AQP), Gányi Miklós Andrásné (NEMZETI ÉRDEKÉRT) és
Gulyás Nikoletta (MACSEP) egyéni jelöltek Péteriben nem kaptak szavazatot.
Péteriben az országos pártlistákra 1676 polgár volt jogosult szavazni. (25 választó az országos pártlista helyett a nemzetiségi listákra szavazhatott.) A pártlistákra 7 érvénytelen voks mellett 1008-an szavaztak. Az eredmény:
FIDESZ-KDNP: 			
396 szavazat,
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP: 		
306 szavazat,
JOBBIK: 				213 szavazat,
LMP: 					
34 szavazat,
MUNKÁSPÁRT (10 szavazat), ZÖLDEK PÁRTJA (9 szavazat), A HAZA NEM
ELADÓ MOZGALOM PÁRT (6 szavazat), EGYÜTT 2014 (6 szavazat), SEM (5
szavazat), SZOCIÁLDEMOKRATÁK (5 szavazat), SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI (4 szavazat), JESZ (4 szavazat), KTI (4 szavazat), ÖSSZEFOGÁS (4 szavazat), FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT (2 szavazat). Az MCP, ÚDP és ÚMP nevű
pártok Péteriben nem kaptak szavazatot.

EURÓPAI PARLAMENT VÁLASZTÁS 2014. MÁJUS 25.
SZAVAZNI AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN LEHET

2014. május

VÉSZ
LAKOSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Az
elmúlt
év
márciusában
bekövetkezett hó-helyzet, valamint
a júniusi árvíz a korábbiaktól
hatékonyabb megoldások kidolgozását
tették szükségessé a lakosság azonnali,
naprakész,
ugyanakkor
célzott
veszélyhelyzeti tájékoztatására. Ennek
érdekében a Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatósága kifejlesztett egy mobil
eszközökre optimalizált új alkalmazást,
amely a veszélyhelyzeti értesítési
szolgáltatás – VÉSZ elnevezést kapta.
A
VÉSZ
segítségével
az
okostelefonnal rendelkezők azonnal
tájékozódhatnak a lakóhelyük, az
úti céljuk által érintett területek,
útvonalak, megyék vagy akár az egész
ország aktuális helyzetéről, a kiadott
figyelmeztető és riasztási jelzésekről.
A felhasználó beállíthatja magának,
hogy Magyarország mely területéről
kér azonnali értesítést a mobil
eszközére, kijelölheti a lakóhelyéhez,
aktuális tartózkodási helyéhez igazított
értesítési zónát, egy-egy megyét, a
nagyobb hazai tavak környékét vagy
akár az egész országot is.
A VÉSZ képes arra is, hogy a
mobileszköz GPS berendezésének
a segítségével figyelje a felhasználó
aktuális helyzetét, és ehhez viszonyítva
küldje meg az adott területre érvényes
értesítéseket.
A
szolgáltatás
háromfokozatú
értesítést tud küldeni, a felhasználó
tetszés szerint választhatja ki, hogy csak
a riasztásokról, a figyelmeztetésekről
vagy pedig mindenről, így a
tájékoztatásokról is kér-e értesítést.
Az alkalmazás Android, iOS
és Windows Phone operációs
rendszerekre egyaránt ingyenesen
tölthető le. A használata is díjmentes.
További
információk
a
katasztrófavédelem
honlapján
olvashatók:

www.katasztrofavedelem.hu
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