Péteri Hírlevél
——————————————————

Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja
RENDKÍVÜLI KÜLÖNSZÁM
2020. május
Pest megyében még tart a kijárási korlátozás
2020. március 11-én a kormány veszélyhelyzetet és rendkívüli intézkedéseket rendelt el a COVID-19 koronavírus
okozta megbetegedés elterjedésének megakadályozása érdekében. Bár Magyarország legtöbb megyéjében már
megszüntették a kijárási korlátozást, a mai napon Pest megyében és Budapesten még nem szabad csak a
jogszabályban megengedett indokkal elhagyni otthonainkat. Várhatóan a napokban Budapesten és Pest megyében
is új rendelkezések lépnek majd életbe, amely talán enyhít a mostani korlátozásokon. Mindenesetre a már meghozott
intézkedésekből is látszik, hogy várhatóan továbbra is elővigyázatosan, a higiénés szabályok szigorú megtartásával
tudjuk a járvány terjedését megfékezni.
Az országosan és a már ”megnyitott” megyékben elrendelt intézkedések szerint tömegközlekedési eszközön és zárt
térben kötelező a száj és orr eltakarása maszkkal, kendővel, bármilyen erre a célra megfelelő eszközzel. A Képviselőtestület felkérte a varrókört és az óvodai munkatársakat, hogy segítsenek be a védekezésbe olyan módon,
hogy az önkormányzat által megvásárolt textilanyagok leszabása után maszkokat varrnak Péteri
lakosainak. Az előző évben a Magyar Falu Program keretében megvásárolt varrógépek most igazán jó
szolgálatot tettek településünk számára. Önkénteseink az elmúlt 1,5 hét alatt 1000 maszkot varrtak meg,
így az idősek és az érettségizők mellett most minden háztartásba el tudunk juttatni legalább egy darab
mosható maszkot annak érdekében, hogy akiknek halaszthatatlan teendői vannak, be tudják tartani a kért
elővigyázatossági szabályokat.
Köszönjük a Péteri Evangélikus Egyház Varróköréből Kassai Józsefnének, Csorba Károlynénak, Hornyák
Lászlónénak, Körmendi Andrásnénak és Mandula Árpádnénak, illetve a Péteri Aprók Háza Óvodából
Babicz Jánosnénak, Bokrosné Tóth Líviának és Takáts Ildikónak, hogy a kérést követően azonnal
segítséget nyújtottak a maszkok megvarrásában!
Ahogy a Hírlevél mellett a borítékban láthatják, most minden háztartásba egy darab maszkot tudunk eljuttatni,
azonban amennyiben még további egy-egy maszkra van szükség az Ön háztartásában, akkor kérjük, ezt jelezze a
peteriazotthonunk@peteri.hu e-mail címen vagy a 0620/290-8209-es telefonszámon.
Köszönjük az eddig tapasztalt megértést és tudomásulvételt, továbbra is számítunk a péteri lakosok megértő
elfogadására és együttműködésére!
Vigyázzunk egymásra, vigyázzanak magunkra!

Maradj otthon! Olvass otthon! program
A veszélyhelyzet alatt szeretnénk hozzájárulni az egybefolyó napok színesítéséhez és a körülöttünk lévő helyzet
időnkénti feledtetéséhez, így a Péteri Könyvtár 2020. május 4-től elindította a "Maradj otthon! Olvass otthon!"
programját! A könyvtári kölcsönzés rendhagyó módon - a járványügyi rendelkezések betartásával - házhoz
szállítással történik. Az elérhető könyvek listáját a http://peteri.hu/hirek/232327/konyvtar oldalon találhatják
kedves olvasóink. Könyvek igénylése írásban az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
E-mail: konyvtar@peteri.hu és SMS szám: 06-30/850-6167
Várjuk szeretettel a megkereséseiket!
Vitényi Rozália
könyvtáros
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Változások a szelektív hulladék elszállításában
Péteriben a hulladékelszállítást a DTKH Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT. végzi. Péterin túl
további 100 településen szolgáltatnak. A cég vezetésének tájékoztatása szerint a koronavírus járvány okozta
nagyüzemi termelések leállásai komoly bevételkiesést jelentettek számukra is. A bevételek nagy részét kitevő vállalati
hulladékelszállítás és az ezzel járó bevétel jelentősen csökkent, miközben a lakossági hulladék mennyisége
számottevően nőtt úgy, hogy a díjfizetés mértéke nem változott. Sajnos ez pontot tett egy korábban már felmerült
pazarló kérdésnek a végére, amire többször felhívta a lakosság figyelmét a szolgáltató, mégsem történt változás: ez
a csomagolási hulladék gyűjtésének mikéntje. Szinte mind a 101 településen rendszeres volt, hogy a korlátlan számú
sárga zsák biztosítása mellett félig tele lévő zsákok kerültek kihelyezésre (ezzel jelentős terhet téve a szolgáltató zsák
előállítási költségeire), illetve a csomagolási hulladékokat nem tömörítették a lakosok, így volt, hogy egy
hulladékszállító autóba 1-2 tonna hulladékot tudtak felrakni, de ahol rendesen tömörítettek, ott ennek akár a dupláját
is. Nyilván Péteri esetében a ceglédi válogató üzembe való hulladékszállítás során nem mindegy, hogy egy gyűjtési
napon akár dupla mennyiségű Péteri – Cegléd – Péteri utat kell megtennie a kukásautónak.
Sajnos a fent részletezett tények mostanra értek el oda, hogy a cégnek optimalizálnia kellett a működését, ezért a 101
település polgármesterével történt több alkalmas tárgyalást követően minden tagtelepülést érintve a sárga zsákos
csomagolási hulladékszállítás havi egy alkalmas rendszeréről döntöttek a mai napon (05.14.). Ez Péteri esetében az
alábbiakat jelenti:
- májusban az eredetileg tervezettek szerint holnap, azaz 15-én és majd 29-én történik meg a csomagolási
hulladék elszállítása,
- júniustól augusztus végéig június 26-án, július 24-én és augusztus 21-én lesz csomagolási
hulladékszállítás,
- minden sárga zsákos gyűjtésnél legfeljebb 2 db cserezsákot biztosít a szolgáltató, de a csomagolási
hulladékot sárga színű vagy sárga tetejű hulladékgyűjtő edénybe is ki lehet helyezni,
- az átlátszó zsákokban gyűjtött szelektív hulladékot továbbra is az eddig megszokott mennyiségben
szállítja el a szolgáltató,
- a zöld zsákos gyűjtések időpontja és feltételrendszere változatlan,
- a veszélyhelyzeti korlátozások enyhítését követően megnyitják a hulladékudvarokat és a lakosság
számára ismét igényelhetővé válik a lomtalanítás,
- a kommunális hulladék szállításának pénteki rendszere változatlan.
A szolgáltató a településvezetők bevonásával augusztus végén felülvizsgálja a csomagolási hulladékelszállítás
rendjének visszaállítási lehetőségét. Egy korábban megpályázott, jelenleg a megvalósítás ideje alatt lévő uniós
pályázatnak köszönhetően 2021. év elején várhatóan minden háztartásba a csomagolási hulladék gyűjtésére
megfelelő edényzetet biztosít majd a szolgáltató.
Tudjuk mi is, hogy jelen döntéssel egy kicsit visszalépés történik a szelektív hulladékszállítás területén, azonban
fontos megértenie a lakosságnak is, hogy megfelelő tömörítéssel és a hulladékok szabály szerinti válogatásával tudjuk
csak elérni azt, hogy a szelektív hulladékgyűjtés rentábilis és ezáltal gazdaságilag is fenntartható legyen minden
településen.

Elhunyt Dr. Szászik Károly, Péteri egykori polgármestere, településünk díszpolgára
Április 27-én este, 75 éves korában tragikus hirtelenséggel távozott közülünk
Dr. Szászik Károly, településünk egykori polgármestere. Az önkormányzati rendszer
megalakulása után 18 évig vezette községünket, s munkatársaival rengeteget
dolgozott Péteriért, azért, hogy gyermekeink ebben az iskolában tanulhassanak, hogy
közművekkel rendelkezzenek otthonaink, a település hagyományainak és emlékeinek
őrzéséért. Polgármester úr élete utolsó napjáig szívén viselte Péteri életét és
fejlődését. Munkásságáról a Hírlevél júniusi számában részletesen megemlékezünk. A járványügyi helyzet elmúltával
családjával közös megemlékezést tartunk, melyről lakosainkat is értesíteni fogjuk.
Köszönjük Dr. Szászik Károly Péteri községért végzett elhivatott szolgálatát, áldozatos munkáját! Emlékét és
munkásságát szívünkben és községünk történelmében megőrizzük, fájdalommal és tisztelettel búcsúzunk tőle,
családjának erőt és vigasztalódást kívánunk!

Május 20-tól ismét nyitva lesz a monori piac
Május 20-tól ismét vásárolhatunk a monori piacon szerdán és szombaton. A veszélyhelyzeti időszakban betartandó
szabályokról a http://www.monor.hu/hirek/2020/05/tajekoztatas-a-piac-ujranyitasarol oldalon tájékozódhatnak!

