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Elkezdődött a tavaly károsodott utcák felújítása
A tavaly nyári rendkívüli esőzések során
legjobban sérült utcák felújítására kaptunk
támogatást a Belügyminisztérium Vis maior
keretéből. Ennek megfelelően az Akácfa utca,
az Arany János utca, a Bercsényi utca
templom és Révai utca közötti szakasza,
illetve a Tölgyfa utca újul meg 2017-ben.
A
munkálatok
során
elsőként
a
padkanyesések történnek meg az adott út
dőlésszögének megfelelően a csapadékvíz
akadálytalan
lefolyásának
biztosítása
érdekében. Ezt követően - ahol az utca
szélessége lehetőséget biztosít rá - szikkasztó
árkok kerülnek kialakításra. Ezután a terepi
viszonyok figyelembevételével megtörténik az
utca felületének szakszerű javítása, majd

zúzottkő vagy ezzel egyenértékű kőanyag,
martaszfalt terítése. Legvégül felületi
zárásként bitumen emulzió szórása történik
meg két rétegben.
A padkanyesés és az útfelület készítése során
ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek az
érintett utcákban. Kérjük, hogy az áthaladó
forgalmat május végén és június hónapban
kerüljék ezeken az útszakaszokon. A
személygépjármű
behajtással
érintett
ingatlantulajdonosokat értesíteni fogjuk,
amennyiben az utca forgalma teljesen
lezárásra kerül.
Kérjük, az érintett ingatlantulajdonosok
fokozottan figyeljék a tájékoztatásokat!

Hamarosan megkezdődnek az energetikai beruházások
Az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően az általános iskola, az
óvoda, a Művelődési Ház és az orvosi rendelő energetikai fejlesztés keretében újul meg. Az orvosi
rendelő beruházása együtt történik a Belügyminisztérium által támogatott bővítési munkákkal,
melyek május elején megkezdődtek. Június elején elsőként a Művelődési Ház, majd az általános
iskola és végül az óvoda épületének fejlesztését kezdjük el.
A munkálatok során az érintett épületek közvetlen környezete lezárásra kerül. Az orvosi rendelés
változatlanul, a Művelődési Házban a korábban
meghirdetett helyettesítési időpontokban várja a
betegeket. A Pittner Dénes Általános Iskola
felújítása a tanévzáró és ballagás után kezdődik. A
szükséges munka- és balesetvédelmi intézkedések
megtétele mellett az óvoda a várhatóan július
elején megkezdődő beruházás ideje alatt is üzemel
majd. A felújítási munkák pontos időpontjáról
írásban értesíti az Önkormányzat az óvodás
gyermekek szüleit.
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Változott a játszótérátadás időpontja!
A szülők kérésének megfelelően a Csemetekertben történő faültetést követően történik majd
az elsőként felújított játszótér átadása, ezért
2017. május 28-án 12.00 órakor
szeretettel várjuk Péteri apraját és nagyját a Kastélykerti játszótér és az újjáépített
színpad ünnepélyes átadására és az azt követő gyermeknapi rendezvényre!
A játszótéravatáson köszöntőt mond Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár,
településünk országgyűlési képviselője és Petőné Vizi Valéria polgármester.
Értékeink képekben – Péteri (2002-2016)
Megjelent a Péteri Települési Értéktárba felvett értékeket bemutató, illetve községünk elmúlt 15
évének közösségi életét képekben felelevenítő kiadvány, az Értékeink képekben című könyv.
Péteri gazdag történelmi múlttal és emlékhelyekkel rendelkező kistelepülés, amelyet kiegészít egy
rendkívül színes közösségi élet a község megalapításától egészen mostanáig. A Szülőföldünk
Péteri helytörténeti könyv 2001-ig dolgozza fel településünk legfontosabb pillanatait, erre épül a
most kiadásra került Értékeink képekben – Péteri c. kötet, amely a Települési Értéktár bemutatása
mellett bepillant az elmúlt 15 év közösségi életébe. A 230 fotót és tárgyi értékek rövid bemutatását
tartalmazó könyv kiadását a Földművelésügyi Minisztérium támogatta a Hungarikum pályázaton
belül. A kiadvány elsőként a Gyermeknapon lesz látható és átvehető!
A pályázati támogatásnak köszönhetően minden Péteri lakóingatlanhoz 1 db Értékeink
képekben – Péteri c. könyvet juttathatunk el, melyet az ingatlan tulajdonosa vehet át az
Önkormányzat rendezvényein vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban
ügyfélszolgálati időben. A pályázati támogatásból eredően az átadást dokumentálnunk
kell, ezért lakcímkártya bemutatása szükséges az átvételhez. Idős lakóink lakcímkártyájának
bemutatása esetén rokonok, szomszédok is átvehetik a könyvet.
Amennyiben igény jelentkezik az egy példányon túl további vásárlására, erre lehetőség lesz 1500
Ft-os darabáron a rendezvényeken vagy szintén a Polgármesteri Hivatalban.
Szeretettel nyújtjuk át településünk lakóinak a kiadványt, kívánjuk, hogy a következő éveinket is
hasonló együttműködések és színes közösségi élet jellemezze, s ahogy számunkra felelevenedtek
az emlékek a könyv összeállítása során, utódaink is méltán legyenek büszkék elődeik gazdag
hagyományaira, életére!

Kérjük, hogy amennyiben a beruházásokkal kapcsolatban kérdésük merül fel, hívják a
Polgármesteri Hivatalt a 29/314-069-es telefonszámon vagy írjanak e-mailt a
peteri@peteri.hu címre.

