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PÉR – MINDSZENTPUSZTA – PÜSPÖKALAP KÖZÉLETE
2,2 millárd forintból

Nyílhat a Varázskapu
A Varázskapu néven futó projektben 2,2 milliárd forint pályázati pénzből önkormányzatunk mikrotérségi központ létrehozását tervezi.
A mikrotérségi központban épülne multifunkcionális sportcsarnok
különböző sport- és kulturális rendezvényekhez, műfüves focipályával,
teniszpályával, valamint wellness-szolgáltatással. Helyet kapna itt egy
egészségügyi blokk is, amely szakrendeléseknek adna otthont, de az

összes vidéki funkciót ide lehetne csoportosítani: a falugazdásztól a
gyermekjóléti intézményen át az önkormányzati funkciókig.
Pér mellett Kecskemét, Esztergom és Dévaványa nyert a Varázskapu pályázaton, így négy kísérleti mintaprojekt épülhet meg az országban. A mikrotérségi központnak kereskedelmi funkciókat is el
kell látnia, mivel önfenntartónak kell lennie.

Köszöntő
Pér, Mindszentpuszta és Püspökalap igen Tisztelt Közössége!
A sikert nemcsak akarni kell, hanem dolgozni is érte. Ennek a szándéknak, elhatározásnak állhattam az élére, de a közös, építő
munkában mindenkire számítunk, hiszen tudjuk, hogy céljaink megvalósítása csak együtt sikerülhet. Együtt építhetünk egy jobb, egy
szebb, egy otthonosabb Pért, Mindszentpusztát és Püspökalapot magunknak, és gyermekeinknek!
A nyárra kívánok mindannyiuknak sok pihenést, kikapcsolódást, testi és lelki feltöltődést!
Herold Ádám
polgármester

Fejlesztésektől látványos,
de gazdaságilag nehéz az idei év

Utak és kiutak
Pér, Mindszentpuszta és Püspökalap számára az idei esztendő pénzügyileg kétségkívül minden eddiginél
nehezebbnek ígérkezik, ugyanakkor 2010 lehet a fejlesztéseket tekintve a legtartalmasabb és a leglátványosabb. Az „ellentmondás” feloldására, a részletek ismertetésére Herold Ádám polgármestert kértük.
– Szerencsére hosszan sorolhatom a megnyert pályázatainkat,
amelyek alapvetően és hosszabb
távon is meghatározzák településeink arculatát. Kezdeném a mindszentpusztai faluház felújítását,
amelyet harmincmillió forintból
valósítunk meg. A terveink szerint
augusztus 15-én átadhatjuk a faluházat és sportöltözőt, amelynek
a környezetét is rendezni fogjuk.
Megkezdődött a kálváriafelújítás,
melyre az egyházközösséggel közösen pályáztunk – méghozzá sikeresen. Szeretnénk, ha a búcsú
alkalmával megtörténne az „új”
kálvária felszentelése. Beadtunk
pályázatot körforgalmi utak megépítésére, valamint rekultivációs
céllal az úgynevezett „Pocsóta”
területének rendbetételére, hozzájárulva a temető környezetének zöldövezeti fejlesztéséhez.
Felújítunk egy régi parasztházat,
a Pannonhalmi Apátsággal közösen reménykedünk a Szabó Imre
Flóris vendégház renoválásában.
A hulladékudvarunk elkészültével
párhuzamosan intenzív fásítás is
történt, így egy esztétikailag és
vizuálisan vonzó környezetet sikerült megvalósítanunk – sorolta a
fejlesztéseket a polgármester, aki
ezzel még nem ért a lista végére. – Az óvoda tálalókonyhájának
régi épületét elbontjuk, s helyette
a megnyert összegből és önerőből még idén remélhetőleg megépítjük az újat. Sikerrel pályáztunk
a művelődési ház esetében egy
integrált közösségi szolgáltatótér kialakítására. Erre ötvenmillió
forintot nyertünk, amely önrész
nélküli, tehát száz százalékban
elnyert összeg. Csak viszonyításképp említem, hogy a művelődési ház főépületét tizennyolc
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millióból újítottuk meg, most az
oldalsó épületre és annak környezetére ennek közel háromszorosát költhetjük. A településünkben
központi szerepet játszó épület
nyílászáróinak és tetőszerkezetének cseréje, valamint a fűtéskorszerűsítés még idén megtörténik.
A szolgáltatótér végleges átadása
jövőre várható. Rövidesen elbírálják a játszótér és közpark létesítésére beadott pályázatunkat,
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valamint azt a húszmilliós tételt,
amely az iskolánk infrastrukturális
fejlesztését, s azon belül is számítógépek, projektorok és digitális
táblák egységes csomagjának
beszerzését takarja.
Herold Ádám büszkén mesélt arról az elképzelésről, mely
szerint Pér centruma egyfajta
mikrotérségi központ lehetne.
Egészségügyi, kereskedelmi és
szolgáltatóegységeken túl köz-

művelődési és sport funkcióval is
fel lehetne ruházni a faluközpontot, melynek megvalósíthatósági
tanulmányára pályázati forrás
(6,25 millió forint) lehetőségre
áll. Faluközpontunk – részben
újságban értesülhetett erről a lakosság – 6,25 millió forintot nyert
a megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésére. Amennyiben a nyár
folyamán a megvalósítást illetően
is kedvező döntés születne, akkor
a munkálatok – egy alapkő-letételi ünnepséget követően – már
ez évben megkezdődhetnének. A
beruházás határidejét ez esetben
2012-ben határozzák meg.
– A fejlesztések témaköréből
nem szabad kihagyni a 81-es
számú út – uniós és állami forrásból megvalósuló – felújítását,
valamint a településünket teljes
egészében érintő Vezseny-ér rekultivációt – tette hozzá a polgármester. – Előbbi kapcsán megjegyezném, pontosan tudjuk,
hogy végleges megoldást egy
elkerülőút megépítése jelentene. Egyelőre azonban meg kell
elégednünk az útburkolat megerősítésével, valamint három ponton történő forgalomlassítással:
kettő körforgalom kialakításával
valósul meg, míg az Ifjúság lakótelep és a Domb utca között forgalomlassító szigetet építenek a
pályaszerkezetbe. A Vezseny-éri
beruházáshoz pedig azt tenném hozzá, hogy az a Vízüggyel
együttműködve valósul meg. A
Szent Imre út és a focipálya út közötti szakaszon mindez a meder
kikövezését jelenti, míg a dörögdi
malom alatt, a mindszenti úton
a fahíd elbontását és helyén egy
új, ötven tonnás híd megépítését.
Ezzel együtt Mindszentpusztán

egy zsilippel ellátott árvíztározó
gátrendszert alakítanak ki, amely
több mint százhatvanezer köbméter víz feltartóztatására lesz
alkalmas. Úgy vélem, hogy az
utóbbi idők csapadékban gazdag viharaira gondolva, mindez
kifejezetten megnyugtató lehet
polgáraink számára.
A csupa jó hír után persze szólni kell arról is, hogy településünk
önkormányzata számára az idei
esztendő anyagi értelemben talán az eddigi legnehezebb lesz. A
központi elvonások mellett az áfanövekedés, valamint az infláció is
sújtotta az önkormányzatunkat (s
ebben ugye korántsem egyedülálló az országban, sőt…), ezzel
azt érték el, hogy az eddig is viszonylag kicsi mozgástér, amely a
pályázati önrészre korábban rendelkezésre állt, gyakorlatilag megszűnt. – Az önkormányzatok jelenleg a kötelező állami feladatok
mintegy hetven százalékát végzik
el, miközben az országos gazdasági potenciálnak több mint fele
az önkormányzati szektoron ke-

resztül érkezik az állami büdzsébe. A kötelező feladatok ellátására viszont csak a pénzek hatvan
százalékát kapjuk, ezáltal ellehetetlenül a költségvetés, hiszen
még a kötelező feladataink ellátása is veszélybe kerül – mondta Herold Ádám, aki pontosan
tudja, hogy az év második felében kénytelenek lesznek komoly
gazdasági problémákkal szembenézni. – Ha az önkormányzatok
a költségeik nyolcvan százalékát
megkapnák, azt hiszem minden
polgármester elégedett lenne. A
hatvan százalék kevés. A probléma enyhítésére megoldás lenne a
térségbeli társulás, erre azonban
az önkormányzatok egy része
továbbra sem nyitott. Próbálják
maguk megvívni a saját harcukat,
miközben társulások híján súlyos
milliók mellett mennek el. Csak
kevés önkormányzat gondol hos�szabb távon előre, s bizony ez is
komoly probléma. 2006-ban mi
elkészítettünk egy programot,
melyben kiemelt szerepet szántunk a gazdaság-, a falu– és a

turisztikai fejlesztésnek. Ennek
megfelelően el is készítettük a
terveinket. A pályázati sikereink
annak köszönhetőek, hogy szinte
minden esetben már kész tervekkel tudtunk előállni. Négy év alatt
csupán két pályázati támogatást
nem nyertünk meg, a többit igen.
S ez azért történt, mert időben
elő– és elkészítettük a terveket,
s csak a lehetőségekre vártunk.
A következő időszakra vonatkozó
terveken is dolgozunk már, hogy
ez az irány és a folyamat meg ne
szakadjon. Biztos vagyok abban,
hogy a folyamatos fejlődésünknek köszönhetően településünk
négy–nyolc év alatt eléri azt a
kiemelt mikrotérségi szerepet,
melyre érzéseim szerint már most
jogosult lenne…
A kormányváltás kapcsán
polgármesterünk megjegyezte:
az egyetlen kiutat a jelenlegi helyzetből az jelentené, ha elfogadnák a vidékfejlesztési koncepciót,
s a vidéknek a korábbinál jóval
nagyobb szerepet szánnának.
– Legyen cél a vidék fejleszté-

se, megtartó erejének növelése
– önkormányzati, kis– és középvállalkozói, illetve mezőgazdasági
szinten egyaránt. A vidékben van
annyi erő és megújítási képesség,
amely megfelelő törvényi és finanszírozási háttér esetén rövid időn
belül elindulhatna. Hiszek abban,
hogy az új kormány mindezt hasonlóképpen érzi, s gyors döntéseiben figyelembe veszi a vidék
elképzeléseit – fejezte ki reményét
Herold Ádám, majd így folytatta:
– Szükség van több reformintézkedésre is, így az önkormányzatira is mindenképpen. Abban a
szférában is kell az átszervezés,
bár szerintem nem elsősorban
a képviselői létszámcsökkentés
jelenti a megoldást, hiszen számos helyen a képviselők társadalmi munkában látják el ezen
feladatukat. Igazából én a rendszer átszervezésében, valamint a
nem életszerű jogszabályok és a
túl bürokratikus rendszer felszámolásában, illetve átstrukturálásában látom a kiutat.

Nagyszerű emberek példás összefogása

Köszönet a polgároknak
Aki a média híreiből értesült az ár- és
belvíz pusztításáról, a fotók és tudósítások nyomán valamelyest talán átérezhette,
hogy az árral folytatott küzdelem milyen
emberfeletti próbatétel elé állította a polgárokat. Ám csak azok, aki ott voltak, ők
tapasztalhatták meg a víz elsöprő erejét,
ők szembesülhettek az emberek közti ös�szefogás példaértékű hatékonyságával,
miközben a félelem érzése azért időről
időre megpróbál eluralkodni a segítőkön
és az életük munkájával megteremtett értékeiket védő lakókon… Miközben nincsenek éjszakák és nappalok, hétvégék és
hétköznapok, csak a víz, a víz és megint
csak a víz…
A nehezén túl ez most a köszönet ideje.
Köszönet a lakosságnak, a civilszervezeteknek a Bőnyön és Mezőörsön végzett
árvízvédekezési munkájukért, ahol több
százan – gépekkel, lapátokkal zsákolva

– próbálták védeni az ingatlanokat. Kijár
a külön köszönet a Péri Önkéntes Tűzoltóknak…
Péren is több mint háromszázan, köztük helyi gazdák és vállalkozók vettek
részt a védekezésben, majd a belvízi
helyzet kezelésében. Nem kis erőfeszítéssel, de végül sikerült a ránk zúduló Vezseny-ér másodpercenkénti közel
harminc köbméternyi vízhozamát kezelnünk és szakaszolnunk, amely így a lakóingatlanokra nem jelentett közvetlen
veszélyt. (Itt jegyezném meg, hogy a vízkezelésben komoly segítséget jelentett a
Vezseny-ér kikotrása…)
Igazi egység, példás összefogás volt polgáraink között. Büszke vagyok arra, hogy
ilyen nagyszerű emberek polgármestere
lehetek!
A nehezén túl ez most a valósággal történő szembenézés ideje is.

Sajnos, a vízelvezető rendszerünk csupán részleges kiépítése és a kialakult belvízhelyzet már több évtizedes problémánk.
Mielőbb rendeznünk kell a felszíni vízgazdálkodásunkat! A károk enyhítésére és a
helyreállításra pályázatot nyújtottunk be:
ez alapján júliusban indulhatnak a munkálatok. Az árokrendszerek újjáépítéséhez
– mely lakossági és önkormányzati érdek
egyaránt – elengedhetetlen az aktív együttműködés, ehhez ismét kérjük a polgáraink
segítségét.
A belvízi védekezés és helyreállítás jelentősen meghaladja anyagi lehetőségeinket, hatással van pénzügyi terveinkre, ezért
aztán újra kell terveznünk az idei évi költségvetést, ésszerű módosításokat – esetlegesen fejlesztési átcsoportosításokat is
– végrehajtva.
Herold Ádám
polgármester
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Győr–Pér Airport és Péri Innovációs Ipari Park

Nevesített fejlesztéseink
Pér esetén év(tized)ekre visszanyúlóan kulcsfontosságú a helyi repülőtér helyzete. A cargo és fapados járatokat fogadni képes Győr–Pér Airport fejlesztése nem kérdéses, az viszont igen, hogy mikor és milyen
formában történik a „modernizálás”.
Herold Ádám polgármester
úgy fogalmazott: a következő három-négy év során ez ügyben sok
változást vár és remél. Mint mondta, konkrétan repülőtér-támogatásra nem számíthatunk, ám az
ipar és a logisztika kapcsán infrastrukturális fejlesztésre nyílik lehetőség. A régió gazdaságához
kapcsolódó fejlesztésre okkal
alapozhatunk, hiszen az ország
egyik legfejlettebb térségéről és
a legnagyobb vállalkozásairól beszélünk. Győr, Gönyű és Pér részvételével kialakulhat egy olyan
logisztikai háromszög, amely
valójában az összes szállítási formát tartalmazza. Az Audi Hungaria Motor Kft., valamint az
egyéb nagyvállalkozásokra épülő
kis– és középvállalkozások, no és
azok logisztikai igénye „megrajzolhatja” az említett háromszöget,
s kimozdíthatja a repülőteret egy
kategóriás előrelépés irányába.
A repülőtérhez kapcsolódóan
a péri önkormányzat megálmodott egy repüléstechnológiai

központot is a légikikötő szomszédságába, ahol a repülőgépek szervizelése, javítása és
karbantartása történne. Az Európa-szerte teret hódító lehetőség
térségünk számára is hatalmas
előnyökkel járna. Gondoljunk
csak arra, hogy a régiónkban
komoly számban megtalálható
autóipari beszállítók minimális
átképzéssel légiipari beszállítóvá
is alkalmassá tehetők. Az oktatási
háttér is adott arra, hogy légügyi
szakembereket biztosítson. A légügyi szakma középiskolai képzése már elindult, s erre egyetemi
szinten is van fogadókészség…
A repülőtérhez viszonyítva időben előbbre tart a Péri Innovációs
Ipari Park fejlesztése, amely a remények szerint a (közel)jövőben
lesz kulcsfontosságú településünk
életében. A területeket kivonásra
előkészítették, az infrastruktúra tervezése is majdnem kész.
330 millió forintból két körforgalom
épül meg: az egyik Győr, a másik
Mezőörs irányából. Az ipari park

és a reptér közti közvetlen közúti
kapcsolatot biztosítaná a harmadik ütemben megépülő útszakasz,
amely a repülőtértől az úgynevezett telefonos útig tartana, majd a
81-es főúttal összekötve Pér tehermentesítését is szolgálná.
– Az a legfontosabb, hogy a
következő évek kiemelt gazdasági projektjeiben megtörtént a
péri ipari park és a repülőtér fejlesztésének nevesítése – emelte
ki Herold Ádám polgármester.
– Ez óriási eredmény, amely egy-

értelműen jelzi, hogy jó irányba
haladunk. A térség gazdasági fejlődésének új alapokra helyezésében kiemelt szerep juthat az ipari
parknak és a reptérnek. Előbbi
kapcsán három nagy céggel állunk komoly tárgyalásban. Reményeink szerint jövőre az első
beköltöző céget üdvözölhetjük az
ipari parkban. Legfontosabb számunkra a munkahelyteremtés,
hiszen ez hoz biztonságot polgárainknak, önkormányzatunknak
és az egész országnak.

A Győr–Pér Airport nagyon jó forgalmi adatokat produkál.
Köszönhetően annak, hogy az itteni szolgáltatás – a másik
három magyar nemzetközi repülőtérrel (Ferihegy, Debrecen,
Sármellék) összehasonlítva – sokkal rugalmasabb, ezáltal gyorsabb és nem utolsósorban, áraiban is kedvezőbb.

Apátsági támogatással

Két keréken Pér és Pannonhalma között
A Pér és Pannonhalma között megépülő kerékpárút három település önkormányzatának összefogását dicséri: a péri,
a győrsági és a pannonhalmi önkormányzat
kezdeményezése mellé a Pannonhalmi Főapátság szerzetesei is odaálltak.
– Az első pillanattól támogattuk a kerékpárút megépítését – fogalmazott Rábai
László, főapáti titkár, a Pannonhalmi Főapát-
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ság projektigazgatója. – A szabadidő értelmes eltöltése, a sport és az egészséges
életmód mellett állunk, diákjainknak is ezt
a látásmódot igyekszünk átadni.
Azontúl, hogy kiemelte, fontos küldetésüknek tartja az egészséges életmód s a
sport megkedveltetését a következő generációval, megemlítette azt is, hogy az apátságba látogató turistáknak is van lehető-
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ségük szabadidejük sportos eltöltésére.
Az apátságba látogató turisták számára
készült látogatóközpontban kerékpártároló és csomagmegőrző várja a két keréken
érkezőket, az új vendégházban pedig túrákat is szerveznek a környéken található
látványosságok megtekintésére – legyen
szó az arborétumi parkerdőről vagy akár
komolyabb túraútvonalakról.

Pér 770 éve

Facsemeték, kőszobor
Pér első okleveles említése a Szent Márton bencés apátság javainak
1240-ből származó összeírásában szerepel – mint „szomszéd falu”.
Mindez 770 éve történt. A jubileum megünneplésének egyik – jövőt is
szem előtt tartó – formája, hogy a településünkön idén legalább 770
facsemetét ültetnek el. Hárs, platán, juhar, nyár és tölgy, vagyis Péren
őshonos fák kerültek, illetve kerülnek remélhetőleg évtizedes helyükre.
A rendelkezésre álló facsemeték közel felét már elültették – a többit
ősszel telepítik.
Közterületeken, házak utcafrontján, kertekbe ültették és ültetik el a fákat – természetesen
az érintett lakókkal egyeztetve. A polgárok támogatásával, közmunkások részvételével tehát sikeresen zajlik a faültetési program.
A 770 éves jubileumra azonban nem csupán a facsemeték emlékeztetnek majd, hanem a tervek szerint egy emlékmű is. Egy
olyan kőalkotás díszíti majd településünket,

amely emlékeztet a múltra és tiszteleg az ősök
előtt, miközben üzen az utókornak is, a település fejlődéséről.
A jubileumi év számos rendezvénye közül
ezúttal kettőt emelnénk ki: a mindszentpusztai faluház átadását, valamint a Péri Római
Katolikus Egyházközség kálváriájának felújítását (és parkosítását). Utóbbi kapcsán egy kis
történelmi visszatekintés: a kálvária első fake-

Kialakult a lakossági
„jelzőrendszer”

Példás
a közbiztonság
Egy település életében a polgárok hangulatát alapvetően meghatározza, hogy milyen körülmények között, milyen környezetben
élnek. Az is biztosra vehető, hogy a lakosság nagy százaléka a biztonságot emelné ki, mint az egyik legfontosabb olyan körülményt,
amely a mindennapokat alapjaiban meghatározza. Ezen belül persze
nagyon fontos az anyagi biztonság is, ám mi ezúttal a közbiztonságra
gondolunk.
S tesszük ezt azért, mert Pér (no meg persze Mindszentpuszta és
Püspökalap) közbiztonsága kiemelkedőnek nevezhető, amely a régió
egyik legbiztonságosabb települései közé emelte közösségünket.
Köszönhető mindez a nagyon jól működő polgárőrségünknek, az intenzív rendőri jelenlétnek – no és nem utolsósorban a polgárainknak.
Kialakult ugyanis egy olyan lakossági jelzőrendszer, amely a legkisebb
„esemény” esetén gyakorlatilag azonnal jelez. Amint felbukkan egy
illegális árus, netán egy gyanús autó vagy kétes személy, a polgáraink
nem maradnak tétlenek. Azonnal jeleznek az önkormányzat, a polgárőrség vagy a rendőrség felé…

resztje még a XIX. században épült. 1844-ben
rakták le a három fakereszt alapját és a hét
téglaépítményt, amely festett szentképeket
ábrázol. A kápolna 1866-ban épült.

Figyeljünk egymásra!

Közlekedjünk
nagyobb
odafigyeléssel
Mindannyian szomorúan tapasztaljuk, hogy a hosszú és kemény tél alaposan próbára tette településünk úthálózatát. S bár
a kátyúzás elkezdődött, valamennyien pontosan tudjuk, hogy ez
csupán ideiglenes megoldásnak számít. Mivel azonban az útfelújítást célzó pályázati lehetőségek megszűntek, sajnos ezzel az
átmeneti megoldással kell élni. Miközben közel tíz kilométernyi
útszakasz vár komolyabb javításra, teljes felújításra.
Már maga ez a tény, vagyis a kátyúkkal „tarkított” út is elegendő okot jelentene arra, hogy mindenkinek felhívjuk a figyelmét a közlekedésben a nagyobb körültekintésre. S tesszük ezt
legfőképpen azért, mert a jó idő beköszöntével mind többen
pattanunk kerékpárra, ahogy azt mind több gyermek is teszi.
Egy szó mint száz, menjünk akár autóval, akár kerékpárral,
figyeljünk oda a gyerekekre, a megnövekedett gyalogosforgalomra, no meg a fentebb vázolt útviszonyokra – s közlekedjünk
a lehető legnagyobb odafigyeléssel!
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Településünk új jegyzője
Slánicz Katalinnak hívnak, 1983. május 28-án születtem. Pérnél kisebb településről, Veszprémvarsányból származom.
A helyi általános iskola befejezését követően Győrött, az Apor
Vilmos Katolikus Iskolaközpontban folytattam tanulóéveimet. Az
iskola és a kollégium szellemi közege nagy hatást gyakorolt rám,
a mai napig nagy tisztelettel gondolok vissza oktatóimra, akik az
átadott tárgyi ismereteken kívül
erkölcsi tartásból és emberi tisztességből mutattak példát.
Az érettségit követően a Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Karára jelentkeztem.
Az itt töltött évek alatt az Államigazgatási Tanszéken demonstrátorként tevékenykedtem, melynek
keretében közigazgatási jogot
oktattam az alsóbb éves hallgatóknak. A 2004/2005. tanévben
kiemelkedő tanulmányi eredményeimért köztársasági ösztöndíjat
adományozott az akkori oktatási
miniszter. A diploma megszerzését követően kezdhettem meg azt
a pályát, melyet élethivatásomnak
választottam.
Budapesten, a Főpolgármesteri Hivatalban sikerült elhelyezkednem, igazgatási és jogi ügyintézőként. A munkába állással
párhuzamosan tanulmányaimat
az Eötvös Loránd Tudomány-

egyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytattam, ahol jogász
végzettséget szereztem: 2009
nyarán avattak doktorrá.

Távozás „titokban”
Május elsejétől Komjáti János jegyzőként már nem Péren,
hanem az Abda–Börcs–Ikrény körjegyzőségben folytatja tevékenységét. – Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Komjáti
Jánosnak a településünk érdekében kifejtett, közel két éven
keresztül tartó munkájáért. Nagyon sok hiányosságot sikerült
megoldania és egy jól működő rendszert felépítenie. Döntését
tudomásul vesszük és elfogadjuk. További munkájához sok
sikert és jó egészséget kívánunk – fogalmazott Herold Ádám,
aki azért annyit még hozzátett, hogy a jegyző távozása talán
nem sikerült a legtökéletesebbre. – A döntés közzétételét nem
tartottuk elegánsnak, talán szerencsésebb lett volna, ha az
önkormányzat munkatársai, a közvetlen kollégái és a képviselőtestületünk tagjai nem a megyei napilapból szereznek tudomást
a jegyző távozási szándékáról.
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Életfilozófiám: „Egyikünk
élete sem könnyű. És akkor?
Legyen bennünk kitartás,
és mindenekelőtt bízzunk
önmagunkban. Hinnünk
kell benne, hogy tehetségesek vagyunk valamiben,
és ezt – kerül amibe kerül
– meg tudjuk valósítani.”
(Marie Curie)
A Főpolgármesteri Hivatallal
immár öt éve fennálló, folyamatos
közszolgálati jogviszonyom megszüntetését kértem, hogy július
elsejével megkezdhessem munkámat jegyzőként Pér községben, s egyúttal hazatérjek, közel
a páromhoz, a családomhoz.
Munkám során az igazságosság, a tisztesség, a törvényesség
és a szakmai meggyőződés fog
vezérelni, szeretném feladataimat
a lehető legjobban ellátni.
Tudom, hogy minden elvárásnak nem lehet megfelelni, de
igyekezni fogok a bizalmat megszolgálni.

– Igazgató úr, milyen lényeges
eseményekre tekinthetünk vissza,
ha az elmúlt hónapok történéseiből szemezgetünk?
– A legfontosabb, mellyel
kezdeném, hogy folytattuk azokat a tevékenységeket, melyek
az eddigi évek során is szerves
részei voltak iskolánk életének.
Gondolok itt az úszásoktatásra, a színházi előadásokon való
részvételre, a kézművesfoglalkozásokra, illetve a kirándulásokra. A hagyományokhoz hűen,
tavasszal nyílt napot tartottunk
az intézményünkben, melynek
köszönhetően a leendő diákjaink a szüleikkel betekintést
nyerhettek a nálunk zajló oktatási tevékenységbe. Kiemelném
még, hogy tanulóinkkal megtekintettük a fővárosi Tutanhamon
Kincse kiállítást, melynek során
a gyerekek megérezhették az
ókori történelem titokzatos hangulatát. A környezet megóvására való nevelés szintén fontos
eleme volt idén az oktatásunknak, így például a Gyermekek
Házának kézművesfoglalkozásai is a környezetvédelemre
fókuszáltak. Tanulmányi kirán-

Megépült az Öveges-pavilon

Példaértékű összefogás
A péri Öveges József Általános Iskolában már eddig is számos lehetőség nyílt a diákok számára, hogy érdeklődési körüket, személyiségüket fejlesszék. Nem volt ez másképp az elmúlt fél évben sem: tanulmányi
kirándulásokban, kulturális programokban, ügyességi vetélkedőkben, sporteseményekben a diákok idén
sem szenvedtek hiányt. Mindezeken túl, a közös összefogásnak és a közös munkának köszönhetően a tavasszal felavatták az Öveges-pavilont. Az eseményekről és az új létesítmény megvalósításáról az intézmény
vezetője, Szelecz László mesélt nekünk.
dulás keretében pedig ellátogattunk szélerőművekhez, ahol
a gyerekek a megújuló energia
felhasználásáról szerezhettek
ismereteket.
– A település idén ünnepli 770
éves évfordulóját. A helytörténet,
az évforduló hogyan kap szerepet
az intézményi nevelésben?
– Igyekszünk a diákokat minél
jobban bevonni a község életébe, így természetesen arra törekszünk, hogy a gyerekek minél mélyebben megismerjék a település
történetét. Ezt a célt szem előtt
tartva helytörténeti vetélkedőket

rendeztünk az iskolában, s pályázatokat hirdettünk különböző
kategóriákban. Így például a felső
évfolyamosok vers-, monda- vagy
akár novellaírásban is megcsillanthatták tehetségüket. Emellett
a tanulóink maketteket készítettek, melyek a település épületeit
ábrázolták, mint például a templomot, a kálváriát, de a repülőtérről
is készült modell.
– Minden évben – a hagyományokhoz hűen – az iskola
megrendezi az Öveges Napokat.
Idén milyen újdonságok kerültek
a programba?

Az önkormányzat is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
anyagi értelemben és/vagy munkájukkal hozzájárultak az Öveges-pavilon megépítéséhez, amely az iskola, a település színfoltjává vált.

– Ezt a háromnapos rendezvényt ezúttal is április végén
rendeztük, mondhatom: idén is
nagy népszerűségnek örvendett.
Az első napon a sajátos nevelési
igényű tanulóinké volt a főszerep,
másnap az Ifjú Fizikusok/Fifikusok Találkozójára került sor. Idén
tizenkét iskola ötven kis fizikusa
vett részt a versenyen. A harmadik, vagyis a zárónap a sportolás
jegyében zajlott, ugyanis az Öveges Kupán öt csapat mérhette
össze tehetségét a futballpályán.
A rendezvénysorozat idén egy különlegességgel bővült, melyet a
szülők ötlete alapján valósítottunk
meg: ez pedig az Öveges-bál volt.
Fergetegesen jó hangulatban és
vidáman telt az este, úgyhogy

ezt a jövőben is meg fogjuk rendezni.
– Az Öveges Napok keretében került sor az Öveges-pavilon
átadására. Hogyan vált valóra a
létesítmény megépítése?
– Először is ezúton is szeretnék köszönetet mondani az önkormányzatnak, a szülőknek és
mindazoknak, akik támogatásukkal, munkájukkal hozzájárultak
a pavilon felépüléséhez. A terv
már tavaly megfogalmazódott
bennem, ugyanis szerettem volna egy olyan építményt, amely
helyszínéül szolgál a tanórai,
szabadidős tevékenységeknek,
napközis foglalkozásoknak, de
akár családi összejövetelek lebonyolítására is alkalmas. Már

csak az asztalok és padok hiányoznak, melyeket nagy valószínűséggel a következő tanévben
fogunk megvásárolni. Szeretném
hangsúlyozni: a pavilon megépülése széles körű, példamutató
összefogásnak az eredménye.
Mindenki – akinek van kötődése az intézményhez – tett hozzá
valamit. Volt, aki a szükséges
építési anyagot hozta, volt, aki
a betonvasat, volt, aki anyagi támogatással járult hozzá célunk
megvalósításához. Reméljük, a
jövőben nemcsak a gyerekek, hanem a község lakói is birtokukba
veszik, és élnek majd az Övegespavilon nyújtotta lehetőségekkel.
Végezetül: még egyszer köszönjük mindenkinek a támogatást!
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Teljes létszám az új nevelési évben
A nyár beköszöntével gyermekricsajtól volt hangos a péri óvoda udvara. Vidám kis arcok futkároztak és
játszottak a kertben. A meleg évszaknak köszönhetően több szabadtéri programra is lehetősége nyílik a
nebulóknak. Ám mielőtt erről szó esne, elevenítsük fel, mi történt az elmúlt pár hónapban a település nevelési intézményében. Ebben segít Márkusné Baricz Anita, az óvoda vezetője.
– Az eltelt néhány hónap milyen programokban és fejlesztésekben bővelkedett?
– A január a karácsony utáni
regenerálódás, erőgyűjtés, valamint a farsangi előkészületek
és hangulatkeltés jegyében telt.
Emellett az óvoda pedagógusai és dajkái továbbképzés keretében bővítették ismereteiket
a gyerekek szeretetnyelvének
megismeréséről, az óvodai erőszakmentes kommunikációról.
Fontos lépés volt, hogy óvodánk
tagjává vált a Győrújbarát és Térsége Óvodáinak Egyesületének,
ami számos új lehetőséget nyitott
meg előttünk. Ennek köszönhetően ugyanis rajzpályázaton, ovis
színjátszó- találkozón, térségi
oviolimpián vettünk részt. Ezek
általában különböző településeken zajlottak – az utazáshoz az
önkormányzat kínálta fel számunkra a falubuszt. Farsangkor
minicirkusz látogatott el az oviba,
élő kisállatokkal, bűvésszel, míg
a Kölyökidő Alapítvány arcfestéssel, bohócműsorral kedveskedett
a gyerekeknek. Márciusban a
Szülői Munkaközösség idén is
nagy sikerrel rendezte meg hagyományos jótékonysági bálját,
melynek bevétele minden évben
az óvoda, az óvodás gyermekek
javára fordítódik. Az idén befolyt
összegből végre alapítványt létesítünk az intézmény számára. Ez
megteremti a lehetőségét újabb
bevételi forrás működésének,
amely szintén a gyermekek érdekeit fogja szolgálni.
– A meleg – ám igencsak esős
– időjárás beköszöntével milyen
programokkal kedveskedtek a
gyerkőcöknek és milyen érdekességek várhatók még az elkövetkezendő hónapokban?
– Valóban, hosszas várakozás után ugyan, de végre eljött
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a tavasz, amit szerintem a mi kis
tavasztündéreinknek is nagyban
köszönhetünk. Ugyanis április
24-én rendeztük meg második
Tavasztündér-avató elnevezésű
családi rendezvényünket az óvodában. A tündértanoncok, azaz
az ovisok családjukkal érkeztek
és számos ügyességi feladaton
vehettek részt. A hétmérföldes
bemelegítő futás után az akadályverseny bonyolult feladatait oldották meg, és miután minden akadályt, nehézséget leküzdöttek,
jutalmul tavasztündérekké avattuk őket. A délelőtti program zárásaként mindenkit vendégül láttunk egy kis üdítőre és frissen sült
lángosra. A jó idő beköszöntével
természetesen megszaporodtak
a kisebb-nagyobb kirándulások,
séták, több időt tölthettünk az udvaron is. Június elején tartott évzáró gyermeknapunkat – a tavalyi évhez hasonlóan – szabadtéri
rendezvényként szerettük volna
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megvalósítani, de sajnos a nagy
esőzések miatt végül a művelődési házba kényszerültünk. Kolonics
Zoltán, az intézmény igazgatója
azonban mindent megtett annak
érdekében, hogy színvonalas és
emlékezetes lehessen a programunk.
– Információink szerint az óvoda a következő nevelési évben
teljes létszámmal működik majd.
Minek köszönhető mindez?
– Valóban, márciusban megtörténtek az óvodai beiratkozások
is, és a következő nevelési évre
felvett gyermekek száma meg is
haladja az óvoda férőhelyeinek
számát. Hogy ez minek köszönhető? Egyrészt a korábbiakhoz
képest nagyobb számú gyermek
született a 2006–2008 években,
akik most lépnek óvodába. Többen költöztek Pérre az utóbbi
hónapokban, ami azon is látszik,
hogy év közben is érkeztek hozzánk gyerekek más település

óvodáiból. Szerepe van ebben
ugyanakkor annak is, hogy az
anyukák mielőbb vissza szeretnének vagy vissza kényszerülnek
menni dolgozni – és így már a kisebb gyerekek is megkezdik az
óvodát. Ám remélem, hogy óvodánk a programjaival, hírnevével, gyermekszerető dolgozóival,
családias légkörével, gyermekközpontú hozzáállásával is vonzott ide családokat. Szeretném
halkan megjegyezni, hogy városi
óvodából hoztak már vissza kisgyereket idén hozzánk…
– Milyen tervekkel tekint a
nyárra, az új óvodai évre?
A jövőre nézve továbbra is bízunk a sikeres pályázatokban,
ami által megvalósulhat az új
óvodaépület egyelőre csak papíron létező terve. Számos apróbb
fejlesztés már folyamatban van,
melyeknek gyümölcse majd csak
a következő nevelési évtől érik be
igazán.

Programok, emlékezések

Érdek és érték
Széchenyi István emlékév lévén, és teljes aktualitása okán megragadom a lehetőséget, hogy idézzek történelmünk egyik legnagyobb államférfijától. „Minden nemzetnek olyan kormánya van, minőt érdemel. Ha valami
oknál fogva ostoba, vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a
silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De, ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a
helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas, vagy műveletlen.”
Valahogy így állhatunk ma,
és ha igaza van Széchenyinek,
akkor az eddigi „aljas és műveletlen” nép kulturális érdeklődésének feltétlenül fordulatot kellene
vennie. A kérdés csupán annyi:
Megtörténik-e a fordulat? Bölcs
és becsületes néppé formálódva
száműzzük-e az érdekek mélyen
áttétes nyavalyáját, hogy valóban felismerhessük a megmaradásunkat jelentő értéket? Az
idő bizonyára kétséget kizáróan
választ ad majd mindenkinek,
mindenre. Addig is, a közművelődésért felelős személyként
igyekszem a lehetőségekhez és
elvárásokhoz igazodva, az értékekről meg nem feledkezve
működni.
Mindebben segítő kezet nyújthat az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására nyert
pályázati pénz, mely által új idők
köszönthetnek a művelődési ház
életébe.
Bízom a fordulatban, hisz az
infrastruktúra kiépítése mellett
megjelenik a szakmai támogatás
is, melyből kizárólag előnye származhat minden itt élőnek.
„Pér 770 éve” okán is igyekszünk méltó és maradandó emlékekkel és élményekkel gazdagítani a települést. Legutóbbi
kiállításunk látogatóinak igazi
időutazásban lehetett része. A
település első írásos emlékétől
(1237–40) a rendszerváltásként
ismert (1989–90) időszakig terjedő fejlődéstörténetet és más
eseményeket jelenítettek meg a
Győr Városi Levéltár segítségével
összeállított helytörténeti dokumentumok.
A Magyar Kultúra Napja keretében megszerveztük az „Írók

és költők találkozója” programot,
elindítottuk a nemzeti filmklubot,
melynek témái az indexen lévő
magyar filmek vetítése.
Megnyitottuk az Ifjúsági Információs Pontot, mely ingyenes internetelérési lehetőséget biztosít
mindenki számára.
Honismeret és nemzeti identitás erősítéseként, a történelem
legigazságtalanabb békéjére,
Trianon 90. évfordulójára emlékműavatással készülhettünk.
A trianoni emlékművet civil kezdeményezésből, egyéni adományokból, önkormányzati támogatásból és önzetlen segítők
munkája által emelhettük. Így június 4-én 16.30-kor a harangok
zúgása jelére, méltón kezdhettük – egyházi szertartások kíséretében – megemlékezésünket.

Alig két héttel később néhányan
meggyalázták mindezt, összefirkálva az emlékművet. A szándékosságot csupán jóindulatból
zárom ki. Tettük mögött inkább
a mély és gyökértelen tudatlanság feltételezhető.
Június 19-én véget ért az Atilla
Király Népfőiskola negyedik féléve. A beiratkozott hallgatók közül
harmincöten kaphatták meg a félév elvégzését igazoló okiratot. A
szeptemberi beiratkozásra várunk
szeretettel minden érdeklődőt. A
következő félév várható tárgyai:
irodalom, történelem, néprajz –
életmód, zenetörténet – ének.
A nyári időszak a kikapcsolódást és pihenést jelenti, s hogy
ehhez hozzájáruljunk: július 31én, szombaton, családi délutánt
szervezünk. A gyermekeknek és

felnőtteknek szóló szórakoztató
programokon túl, kreatív foglalkozások és játszóműhelyek keretében biztosítjuk, hogy mindenki
kellemes kikapcsolódásra leljen.
Az est folyamán további zenés
szórakoztató műsorral kedveskedünk. A kicsiknek megzenésített
verseket énekel a Hangraforgó
együttes, a nagyobbak a River
együttes koncertjét élvezhetik
majd.
Készülünk már a negyedik
falunapi programra is, melyet az
előző évekhez igazodva, szeptember 18-án rendezünk meg,
ahol az Irigy Hónaljmirigy vendégszereplése emeli majd a
nap hangulatát. Látogassanak
el programjainkra, mindenkit
szeretettel várunk!
Kolonics Zoltán
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Herold Ádám az elnöke

Megalakult a Területfejlesztési
Bizottság
Az év elején megalakult Területfejlesztési Bizottság működése állandó jellegű, tagjainak feladata a kistérségi területfejlesztési együttműködések, fejlesztések előmozdítása, a kistérségi területfejlesztési ügyekkel
kapcsolatos teendők véleményezése.
– A területfejlesztési bizottság
feladata a győri kistérség tagönkormányzatainak és a tagtelepülésen élő vállalkozóknak, valamint
egyéb gazdasági tevékenységet
folytató szervezetek a területfejlesztési ágazathoz kapcsolódó tevékenységének összehangolása,
egyeztetések, együttműködési
formák javaslatainak kidolgozása, megvalósítása, valamint az
egységes térség- és területfejlesztési koncepció kialakítása.
Feladatainak sikeres ellátása
érdekében a Társulás Tanácsa
éves keretösszeget állapít meg.
A keretösszeg felhasználásáról,
ütemezéséről a bizottság tervet
készít, melyet a Társulás Tanácsa határozatával hagy jóvá. A
pénzeszközök felhasználásáról

és a bizottság tevékenységéről
a bizottság elnöke évi két alkalommal a Társulás Tanácsa előtt
beszámol. A bizottság elnöke Pér
polgármestere, tagjai pedig Kara

Ákos, Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés alelnöke, Mesterházy József, Enese település polgármestere, Major Gábor, Gönyű
település polgármestere és Sági

Géza a Győri Vagyongazdálkodás
és Szolgáltató Zrt. elnök-ügyvezető igazgatója – mondta el Sárkány Péter, a munkaszervezet
vezetője.

A Területfejlesztési Bizottság hatásköre:
– vizsgálja és értékeli a győri kistérség terület- és vidékfejlesztési helyzetét, adottságait;
– véleményezi a győri kistérség területfejlesztési koncepcióját, ennek figyelembevételével javaslatot tesz annak felülvizsgálatára;
– véleményezi az országos, regionális és megyei területfejlesztési intézkedéseket, pályázatokat
– különösen a győri kistérség területére vonatkozóan;
– koordinálja a győri kistérség területén működő területfejlesztési (földrajzi), önkéntes alapon
létrejött társulások és más szervezetek együttműködését;
– folyamatosan kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanáccsal, regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel;
– a Győri Többcélú Kistérségi Társulás üléseinek területfejlesztési napirendjeit előzetesen megtárgyalja és határozati javaslatot fogalmaz meg;
– véleményezi a Győri Többcélú Kistérségi Társulás költségvetéseit és munkatervét.

Új „munkaerő”

Kis traktor
nagy munkákra

Impresszum

Településünk a napokban új „munkaerővel” gazdagodott. Az újonnan vásárolt kommunális gép
segítségével közterületeink gondozása és egyéb
önkormányzati munkák ellátása válik könnyebben
megoldhatóvá.
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Közmunka-program
– az egyén és a közösség érdekében

Még érdemes jelentkezni!
A közmunka olyan foglalkoztatási programok indítását jelenti,
amelyek a munka és a gyakorlati
képzés összekapcsolásával teszik lehetővé a munkavállalási
hátrányok leküzdését, az álláskeresők képzettségi szintjének
növelését, készségeik fejlesztését, gyakorlati tapasztalatok megszerzését.
A pályázati rendszerben elérhető programok egyidejűleg
helyi, illetve térségi és országos
célok megvalósítását segítik átgondolt, megtervezett és ellenőrzött értékteremtő foglalkoztatással. A határozott idejű, legalább
három-nyolc hónapos közmunka-

program helyi, nemzeti vagy nemzetgazdasági szempontból fontos
állami vagy önkormányzati feladat
ellátását célozza. Közmunka-támogatásban kizárólag regisztrált
álláskeresőket alkalmazó munkáltatók meghatározott köre részesülhet.
A közmunka-program Péren
sem ismeretlen fogalom, melynek
hagyományai is vannak. Idén viszont új lendületetet kapott a
munkahely-teremtés ezen formája. A közmunka-program keretében a kistérséggel közösen
– pályázat útján – idén ötvenegy
személy foglalkoztatására nyílt
lehetőség.

A támogatási rendszer feltételekhez kötött, aki annak megfelel
és a szociális helyzete indojkolttá teszi, a munkaügyi központtal
együttműködve részt vehet a hatórás foglalkoztatásban. Mint megtudtuk, településünkön a jelentkezőkön kívül még jónéhányan

alkalmasak lennének a programban való részvételre. Ám egyelőre
nem jelentkeztek. Még nem késő
megváltoztatni álláspontjukat.
Még most is érdemes jelentkezni!
A program késő őszig tart, s a remények szerint a foglalkoztatást
sikerül meghosszabbítani.

A közmunka-program során valósult meg többek között a
temető melletti fásítás és a szelektív hulladékudvar környezetének rendezése. Péren és Mindszentpusztán összességében
három brigád végzi munkáját. Ők foglalkoznak településünk
építésével és szépítésével, a zöldterületeink rendezésével,
valamint a közintézmények és buszmegállók környékének
rendbetételével.

Fokozott figyelmet
kérünk

Megváltozik
a forgalmi rend!
A Művelődési Ház előtti kereszteződés forgalmi rendje
a vízelvezető árok felújítását követően megváltozik. Az új
forgalmi rendet természetesen táblákkal előre jelezzük.
A változást kérjük, fokozott figyelemmel kísérjék!

Sikeres bemutatkozás
Ugyan csak idén kezdett el versenyezni az A-Force 1 TSE Sweet Kids nevű csoportja, máris hatalmas sikereket tudhat maga mögött.
Áprilisban Nagymegyeren, májusban Budakalászon értek el első
helyezést, júniusban pedig a Kaposváron megrendezett I. Látványtánc Európa-bajnokság és Világkupáról tértek haza ezüstéremmel.
A kizárólag lányokból álló csapat négy tagja péri, míg hárman győriek. Az edzőjük, koreográfusuk, Szedlják Ildikó szerint a gyerekek
minden egyes fellépésre, edzésre és versenyre lelkesen készülnek, s
úgy gondolja: korukhoz képest is rendkívül fegyelmezettek és összeszedettek.

Péri hírmondó I 2010. július

11

Hagyományápolás

Újra nyílik a Vadvirág
2008 szeptemberében „éledt újra” a nagy
múltra visszatekintő Vadvirág néptáncegyüttes
Péren. A gyerekek ez idő alatt annyira belejöttek a népi ritmus követésébe, hogy jövőre versenyen is bizonyíthatják rátermettségüket.
A győri Etalon Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Delbó Eszter táncpedagógus vezetésével tart kihelyezett táncórákat Péren első,
második és harmadik osztályosok számára.
– A jövőben szeretném elérni, hogy minden
korosztály számára elérhetővé váljon a néptánc, azaz óvodások és felnőttek is tanulhassanak táncolni – fogalmazta meg jövőbeli terveit
Delbó Eszter. – Az együttes már harmincnyolc
tagot számlál, így elképzelhető, hogy jövőre két
csoportra osztva tanítok Péren.
Mint mondta, a tánckarban jó néhány
olyan gyerek ropja, akiknek már a szülei is a
Vadvirág együttes tagjai voltak. Úgy látja azonban, a gyerekek lelkesedésének titka nem a
kétgenerációs táncban keresendő.
– Manapság eltűnőben van a közösség,
amely pedig rendkívül fontos lenne a gyere-

kek számára. Mindenki szeretne valahova
tartozni, a néptáncegyüttes remek lehetőséget ad erre. Az sem utolsó szempont, hogy a
gyerekek a zene segítségével ismerkedhetnek meg a magyar kultúrával – táncolhatnak,
énekelhetnek, s nem csak azokat a dalokat
hallhatják, melyek a rádióban szólnak.
Delbó Eszter nemcsak Péren, Győrben is
tart órákat – így van összehasonlítási alapja.
– A vidéki gyerekekkel könnyebb dolgom
van, mint városi társaikkal: előbbiek közelebb
állnak a természethez, futnak, fára másznak,
tisztában vannak a mozdulataikkal, könnyebben veszik az akadályokat.
A lassan félszáz tagot számláló csoport
egyelőre nem mutathatta meg tudását szakértő zsűri előtt, azonban ahogy mondani szokták: ami késik, nem múlik. A tervek szerint
egyéni produkcióban a Soproni Regionális
Szólótáncversenyen mutathatja meg rátermettségét pár táncos, a csoport egészére
nézve pedig az első igazán nagy megmérettetés a megyei minősítés megszerzése lesz.

Dobogón
a tekézők
Jelentős fellendülésen ment keresztül
a péri tekeklub csapata: nem csupán a
taglétszámot kétszerezték meg, dobogós
helyezéseket is sikerült bezsebelniük.
A tizenhat évvel ezelőtt megalakult
Pér SE 1994 tekeklub két csapatával mérette meg magát a hazai mezőnyben. A
megyei másodosztályban harmadik helyezést szereztek, míg a megyei elsőben
a dobogó második fokára állhattak.
A tekeklubban nemcsak périek sportolnak: Pannonhalmáról és Kisbérről
érkezettek egyaránt gurítják a golyót.
A lelkes tagok a negyven év feletti korosztályt képviselik, csak az ötfős csapat
összesen 249 évet élt meg.
Ahogy Hummel János, a tekeszakosztály vezetője fogalmazott: a Pér
SE nem egyszerű klub, a tekézők családtagként, igaz barátként tekintenek
egymásra. Nemcsak gurítanak, hanem
összejárnak kártyázni, családias hangulatú évadzáró banketteket rendeznek, s
a karácsonyi kupán bevonják a játékba
a szurkolókat, a családtagokat is.
– Fontos számunkra a sport, s a tekézés a testmozgás mellett remek kikapcsolódás, nagyszerű szórakozás is egyben – foglalta össze a csapat filozófiáját
Hummel János, külön is megköszönve
a támogatást a péri önkormányzatnak,
s a helyi támogatóknak.

Közérdekű információk
Polgármesteri Hivatal
9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel.: 559-230 •
Fax: 559-239. E-mail: info@per.hu. Ügyfélfogadás: Hétfő és csütörtök: 7.30–16.00,
Kedd: nincs ügyfélfogadás, Szerda: 7.30–
17.00, Péntek: 7.30–12.00.
Háziorvos
Dr. Demetrovics Szilárd, 9099 Pér, Petőfi út
53. Tel.: 476-036 (lakás) • 559-013 (rendelő)
Hétfő, szerda, péntek: 8.00–11.00, Kedd,
csütörtök: 14.00–17.00.
Sürgősségi ügyelet
Győr, Dembinszky u. 29. Tel.: 542-043.
Hétköznap: 16 órától másnap reggel 7
óráig. Munkaszüneti napokon reggel 7
órától másnap reggel 7 óráig.
Fogászat
Fa&Ág FOG Bt., Pér, Petőfi u. 1/a • Tel.:
476-708. OEP által részben finanszírozott

rendelés: Hétfő, péntek: 7.00–11.00, Kedd,
csütörtök: 15.00–19.00, Szerda: 8.00–12.00
(iskolafogászat). Magánrendelés: Hétfő,
szerda: 16.00–19.00, Kedd, csütörtök:
7.00–10.00, Péntek: - Sürgősségi ügyelet:
Győr, Liezen-Mayer út 57. • Tel.: 417-316. Hétköznaponként: 20.00–24.00, Hétvégén és
ünnepnapokon: 8.00–11.00, 20.00–23.00.
Körzeti védőnő
Nagyné Soós Katalin, Pér, Szent Imre
út 3.
Tel.: 476-122 • Mobil: 06-20/493-6347.
Tanácsadás: hétfő, szerda: 8.00–10.00.

Tel.: 476-094. Hétfő, szerda: 9.00–12.00.
Kedd, csütörtök: 14.00–17.00. Péntek:
10.00–12.00. Vércukor-, koleszterin-, vérzsírszintmérés: hétfőnként 9.00–10.00-ig. A
patika az alábbi egészségpénztárak kártyáinak elfogadóhelye: OTP, AXA, KetH, Patika,
Kardirex, Honvéd, MKB, Pro Vita, Vasutas,
Wellness, ADOSZT, Dimenzió. Az aranyhajo.patika@gmail.com e-mail címre 17 óráig
leadott megrendeléseket a következő nyitvatartási napon kiszállítják a patikába.
Honlap: www.aranyhajopatika.uw.hu

Állatorvos
Dr. Sándorfi Tibor, 9099 Pér, Kossuth u.
15/A. Tel.: 06-20/968-6047.

Pannonhalmi Rendőrőrs
9090 Pannonhalma, Petőfi Sándor út. Telefon: 96/471-606. Parancsnok: Huszár Levente százados. Ügyfélfogadás: Hétfő–csütörtök: 7.30–16.00. Péntek: 7.30–13.30.

Gyógyszertár
Aranyhajó Patika Kft., Pér, Szent Imre u.
32.

Gyermekjóléti Szolgálat
Rum Noémi, családgondozó, Mobil: 0620/922-5588. Ügyfélfogadás helye: Pető-
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fi Sándor Művelődési Ház, Pér, Petőfi u. 1.
Hétfő, péntek: 9.00–12.00. Kedd: - Szerda:
13.00–16.00. Csütörtök: 13.00–14.00.
Győri Kommunális Szolgáltató Kft.
9024 Győr, Kálvária u. 4–10. Telefon:
96/516-600 • Fax: 96/516-604.
Pannon-Víz Zrt., Győr
9025 Győr, Országút u. 4. • 9002 Győr, Pf.
217. Telefon: 522-600 • 326-566. Telefax:
310-833. E-mail: iktato@pannon-viz.hu.
Nyúli Ügyfélszolgálati Iroda: 9082 Nyúl,
Kossuth L. u. 183. • Tel.: 364-100. Közterületi hibabejelentések: 80/20-40-86.
E.ON Dél-dunántúli
Áramszolgáltató Zrt.
Ügyfélszolgálati iroda: Levélcím: 7602
Pécs, Pf. 197. Tel.: 40/545-545, 20/4599600, 30/459-9600. Hibabejelentő:
80/205-020. Fax: 72/501-208.

