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Köszöntő

Mérleg

Pér két éve
A 2006 őszén megválasztott péri önkormányzatnak hamarosan félidős
mérleget kell készítenie. A feladat hálátlan, hiszen az elmúlt két év az
öröklött hiányok és adósságok eltüntetése mellett leginkább a jövőt
megalapozó tervek előkészítéséről szólt, a ciklus első fele nem hozott
látványos beruházásokat. A Péri Hírmondó helyzetértékelésre kérte fel
Herold Ádám polgármestert.

Kedves péri, mindszentpusztai és
püspökalapi lakosok!
Önkormányzatunk képviselő-testülete
nevében őszinte tisztelettel köszöntöm
településeink polgárait, és ajánlom szíves
figyelmükbe a PÉRI HÍRMONDÓ első számát. A jövőben rendszeresen megjelenő
kiadványunkban szeretnénk megosztani
Önökkel közösségünk jelenéről szóló és
a jövőjét szolgáló hiteles információinkat.
A folyamatos párbeszéd és véleménynyilvánítás fórumának is szánjuk ezt a lapot,
hogy közös bölcsességgel szolgálhassuk
lakóhelyünket.
Kérem, fogadják jó szívvel kiadványunkat, az információk birtokában javaslataikkal, észrevételeikkel vegyenek részt közös
dolgaink jobbításában!
Együtt könnyebb!
Tisztelettel:
Herold Ádám polgármester

Meghívó
Már lehet készülődni! Ezúton is tudatjuk községünk aprajával-nagyjával,
rokonaikkal, ismerőseikkel, hogy szeptember 20-án gazdag programmal várjuk
valamennyiüket a Falunapon!

– A mai önkormányzati testület két évvel ez
előtt milyen állapotban vette át a falut? Milyen
volt Pér az évtized első felében?
– Pér kiváló adottságokkal rendelkezik,
hiszen közel van hozzánk a megyeszékhely,
az autópálya és a világörökség részeként nyilvántartott pannonhalmi apátság. Komoly mulasztás, hogy ezt a kedvező helyzetet, ezeket
a lehetőségeket korábban nem használtuk
ki. Megállt az idő, elmaradtunk a környékbeli
falvaktól, rossz állapotban vannak az utak és
a közintézményeink. Az előző önkormányzat
ráadásként összehozott 50 millió forint működési és forráshiányt, továbbá 20 millió forint
adósságot és kintlévőséget.

– Mit ígért a périeknek a választási kam
pány idején? Milyen tervei, elképzelései voltak
az új faluvezetésnek?
– Mindenki egyet akart. Élhető, európai
települést, amit egy végrehajtható gazdasági
projekt és egy kulturális örökségre alapozó,
ökoturisztikai program alapoz meg. Azt ígértük, hogy Pért a mikrotérség központjává
tesszük.
– Azt tudták, hogy minderre honnan lesz
pénz?
– Tudtuk, hogy minden lehetséges pályázaton indulnunk kell, mert a hazai viszonyok
(Folytatás a 3. oldalon.)

Pértől Périg…

A falu jegyzője
Azonnal meg lehetett takarítani egy „És mit
tud a leendő munkahelyéről?” jellegű kérdést,
amit egy újonnan érkezőnek szinte kötelező
feltenni. Komjáti János, az önkormányzatnál
június közepén munkába állt jegyző ugyanis
tősgyökeres péri. Itt járt általános iskolába,
s később sem szakadt meg a településsel a
kapcsolata. De menjünk sorjában!
Mosonmagyaróvári érettségi után államigazgatási gyakornoknak jelentkezett a
győri (akkor) járási hivatalhoz, s hogy, hogy
nem, a három ugyanígy pályakezdő közül
ő a péri tanácshoz került. Egy év után, a sikeres felvételit követően diplomát szerzett
az Államigazgatási Főiskolán, majd katonai
szolgálatot teljesített. Ez alatt megszűnt a
járási hivatal, és őt kvázi a péri tanácshoz
„osztották le”. Végül Győrújbarátra került
1985 februárjában vb-titkárnak (fiatalabbak
kedvéért: ez volt a jegyzői funkció akkori elnevezése), és ez év tavaszáig ott tevékenykedett jegyzőként.
A főiskolán megismert felesége a győri
gyermekjóléti szolgálat vezetője. Huszonegynéhány éve Győrben laknak, fiuk a

politológusdiploma mellé rövidesen a jogi
végzettséget is megszerzi, lányuk most
végzett konduktorpedagógusként a fővárosi Pető Intézetben. A jegyző hobbija a
kertészkedés, egy időben még a jövedelem
kiegészítését is ez jelentette, ma már tényleg
csak „testmozgás”.
– Szerencsésen alakultak az ügyeim, hiszen alig hogy megváltam győrújbaráti tisztségemtől, lehetőség adódott szülőfalum jegyzői
állását megpályázni. Jólesett, hogy engem
választottak.
– Előny vagy hátrány, hogy szinte mindenki
ismeri Péren?
– Nem érzem hátránynak, az meg különösen szerencsés, hogy majdnem minden
intézmény vezetője, illetve az önkormányzat
tagjai, alkalmazottai kis kivétellel helybéliek. A
közös munkának bizonyára semmi akadálya
nem lesz.
– És mit célzott meg „közös munkának” a
nyilvánvaló törvényességi feladatok mellett?
– Miután édesanyám itt lakik a faluban,
gyakran hazalátogatva igazán képben vagyok. Az elmúlt évtizedek alatt hatalmas infra

strukturális fejlődés volt: víz-, gáz-, csatorna-,
telefonhálózatokkal. Amiben viszont jó lenne
előbbre lépni, az a község intézményeinek
állapota – korszerűsíteni, szépíteni kellene
szinte valamennyit. Az útjainkra is ráférne a
jelentősebb karbantartás. Tudom, egyetlen
önkormányzat sincs fényes anyagi helyzetben, de az összefogás csodákra képes. Ehhez kérem a périek jó szándékát!
Csiszka Antal

A lelkipásztorok
nyáron sem pihennek
Programokban gazdagon telik az idei
nyár is, ám amíg ez sokunknak kikapcsolódást jelent, az egyházi vezetők számára
éppen olyan munkás hétköznapok és hétvégék követik egymást, mint a többi évszakban. E sorok írásakor Vincze József péri katolikus plébános épp fiatalokat táboroztat
Győrújbaráton, Szőke Barnabás református
lelkész pedig a vasárnapi futball EB-döntő
apropóján szervezett, színes programokban
bővelkedő Gyülekezeti Nap előkészületeivel
foglalatoskodik. Ugyancsak sok feladatot ró
utóbbi személyre – mint intézményvezetőre
– a mezőörsi idősotthon folyamatos fejlesztése. Ez a létesítmény munkahelyteremtés
szempontjából is fontos bástyát jelent, a
helybeliek nem kis örömére.
Az említett lelkipásztorokhoz képest e
napokban látszólag kevesebb tennivalója
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akad Szabó Gyula mezőörsi plébánosnak,
ám a fáradhatatlan közösségszervező alig
győzi sorolni az elkövetkező hetek, hónapok
rendezvényeit: Somogy megyében jelenleg
ifjúsági tábor zajlik, júliusban kéthetes angliai
kirándulás következik a középiskolás korosztály számára, augusztusra egy alapítványi
cserekapcsolat révén erdélyi út van tervben.
Közben pedig a július elején tartandó, Sarlós
Boldogasszony ünnepéhez kötődő mezőörsi
templom- és falubúcsú ad elég szerveznivalót.
S hogy utóbbi település miként kerül a képbe, avagy a Péri Hírmondóba – talán többen
tudják, sokaknak mégis újdonságot jelenthet:
a közigazgatásilag Pérhez tartozó Mindszentpuszta egyházilag – katolikusok esetében –
Mezőörshöz tartozik.
Gégény István

Pér két éve
között ez a legkézenfekvőbb pénzszerzési
lehetőség. Gondunk csak a szükséges önerő előteremtésével volt, amit egy új helyi adó
bevezetésével részben megoldottunk. A magánszemélyek kommunális adójából befolyt
forintokat csak erre a célra fordítjuk.
– A repülőtér hozza vagy viszi a pénzt?
– A reptér fejlesztéséről szóló tárgyalásokat 2006-ban a nulláról kellett kezdenünk. A
vállalkozás egyelőre nem nyereséges, de ha
sikeres lesz a befektetőt kereső pályázat, akkor a nemzetközi közforgalmi légikikötő meghatározó logisztikai pontja lesz a régiónak, és
komoly hasznot hoz a településnek.
– Említette, hogy két évvel ezelőtt két prog
ramot indított el az akkor még új önkormány
zat. Hol tart a gazdasági projekt?
– A péri ipari és innovációs park tervezési,
engedélyezési munkái az idén befejeződnek,
így jövő tavasszal indulhat a beruházás. Több
céggel tárgyalunk, valamennyien komolyan
érdeklődnek a park szolgáltatásai iránt. Úgy
számolom, hogy 2010 tavaszától több száz új

Elvégre azért lakunk itt, mert a vidéket szeretjük.
– Kulturális örökség és ökoturizmus. Ezt
említette második kitörési lehetőségként.
– Itt vagyunk Pannonhalma lábánál, az
apátságot évente százezer turista keresi fel.
Erre alapozva az érintett települések feltárják
saját értékeiket, s közös kínálattal lépnek piacra. A térségi programhoz az apátság mellett csatlakozott a pannonhalmi és a győri
önkormányzat is. Első lépésként kerékpárút
épül a repülőtértől az apátságig. Mi jelenleg a
péri templomokat, a kálváriát, a Szabó Flórisemlékházat és Erzsébet királynő kövét tudjuk
megmutatni a turistáknak. Tervezzük a főút
melletti régi csárda sorsának rendezését, egy
péri falumúzeum felépítését, a Bay család
mindszentpusztai kriptájának feltárását és a
temető – Táncsics Éva és a Kálóczy család sírjainak – bemutatását. Sokat várunk a hat péri
tótól is, kis ráfordítással horgászparadicsom
válhat belőlük. Továbbá a vendéglátóknak és
a családoknak is jó üzlet lehet, ha a jelenleginél többen kínálnak szálláshelyet a falusi
turizmus kedvelőinek.

új buszmegállót telepítettünk, elindítottuk a
virágosítási programot, autót kaptak a polgárőrök. Átszerveztük az önkormányzat működését, létrehoztunk egy jól felszerelt, szolgáltató
hivatalt. Az óvoda kétéves kortól fogad gyerekeket, hogy a szülők ismét munkába álhassanak.
Az iskola mikrotérségi szerepre készül, s a
művelődési ház is arra törekszik, hogy vonzó
programokat nyújtson, megtartsa a fiatalokat.
Az óvodai melegítőkonyha házhoz szállítja az
ebédet a rászorulóknak, emellett szociális gondozót foglalkoztat az önkormányzat. S végül
meg kell említeni, hogy az itt élő emberek közül
sokan vállaltak társadalmi munkát, hogy barátságos arca legyen a településnek. Köszönet
nekik és az új faluszépítő egyesületnek!
– Rövid távon, még ebben az évben milyen
fejlesztésekre, változásokra számíthatnak Pér,
Mindszentpuszta és Püspökalap lakói?
– Péren idén két új buszmegállót építünk,
teljes hosszában tervezzük felújítani a Domb
utca burkolatát, új közpark, közösségi tér, a
faluház mellett pedig uniós játszótér kialakítását kezdjük meg, s részben rendbe hozzuk
a Pocsóta területét. Folyamatban van az iskola felújítása és infrastrukturális fejlesztése, s
pályáztunk a művelődési ház felújítására is.
Mindszentpuszta és Püspökalap esetében
az a legfontosabb, hogy közelebb kerüljenek

munkahely létesülhet. A repülőtér fejlesztésével
és az ipari park megvalósításával egy időben
megépül a Pért tehermentesítő elkerülő út is,
amely a 81-es főút jelenlegi, belterületi szakaszával párhuzamosan fut majd. További jó hír,
hogy a 81-es főút megújul az Audi-bekötő úttól
a megyehatárig. Az elkerülő út magánbefektetés lesz, a főút rendbetétele állami feladat.
– Elárulható, hogy milyen vállalkozások te
lepednek meg a péri ipari parkban?
– Kis- és közepes vállalkozásokról van szó,
olyan cégekről, amelyek nem veszélyeztetik
a környezetet, a település vidékies jellegét.

– Eddig többnyire tervekről esett szó. Mi
kerül az elintézett ügyek rovatába, ha az önkor
mányzat elkészíti az elmúlt két év mérlegét?
– Adósságainktól megszabadultunk, gazdálkodásunk stabil, a kiadások és a bevételek
egyensúlyban vannak. Mindez áldozatokkal,
szigorításokkal, átszervezésekkel járt együtt, de
úgy érzem, hogy a périek megértették a szándékainkat. Az elmúlt két év nem a látványos
építkezésekről, hanem a jövő megalapozásáról
szólt, ami persze nem jelenti azt, hogy nincsenek kézzelfogható, gyakorlatias sikereink. Túl
vagyunk az új ravatalozó műszaki átadásán,

Pérhez, ezért rövid távú tervünk az összekötő
utak felújítása. Mindszentpusztán felújítjuk a
rendelőt és építünk két buszmegállót, s már
az is biztos, hogy jövőre játszóteret kapnak a
gyerekek. A püspökalapiak az útépítés mellett
egy új buszmegállóra számíthatnak. Tudom,
hogy mindez kevés, de manapság az önkormányzatok csak a saját bevételi forrásaikból
fejleszthetnek. Pérnek van jövőképe, vannak
olyan projektjei, amelyek előbb-utóbb pénzt
hoznak. Köszönet mindenkinek, aki együttműködik, támogatja az önkormányzat terveit!
Gaál József

(Folytatás az 1. oldalról.)
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Véradás
A Vöröskereszt Péri Alapszervezete
augusztus 13-án, szerdán véradó napot
tart. Minden véradót és leendő véradót
szeretettel várunk, segítő szándékukat
előre is köszönjük. Az akcióról a Péri Hírmondó következő számában részletesen
beszámolunk.

Segítség a
családoknak
A győrújbaráti mikrotérség gyermekjóléti
szolgáltatásokat nyújtó intézménye Péren,
a Petőfi utca 1. szám alatt irodát működtet,
amely számos szolgáltatással, tanácsadással
és segítségnyújtással várja a rászorulókat.
A klasszikus gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok ellátása mellett az intézmény információkat nyújt a gyermekek egészséges
fejlődését elősegítő támogatásokról, azok elérhetőségéről. További szolgáltatás az életvezetési tanácsadás, a hivatalos ügyekben való
segítségnyújtás és a családtervezési, nevelési
tanácsadás.

Éjjel-nappal szolgálatban
Szervezetünk
A Barátság Polgárőr Egyesület 2006. május 26-án alakult meg politikailag semleges,
törvényesen működő és önkéntes egyesületként. Alapvető célunk, hogy tevékenységünkkel elősegítsük Pér, Mindszentpuszta és
Püspökalap bűnmegelőzési, vagyonvédelmi
és katasztrófa-elhárítási feladatainak megvalósítását, és ennek érdekében hatékony
együttműködést építsünk ki a helyi állampolgárokkal. Működési területünkön kiemelt
figyelmet fordítunk a gyermek- és ifjúságvédelemre, a környezetvédelemre.
Egyesületünk rövid múltra tekint vissza,
ennek ellenére úgy érezzük, hogy a 2400
lelkes közösség életében egyre elismertebb
és népszerűbb szerepet játszunk, így bár
jelenleg csak 24 aktív taggal büszkélkedhetünk, a csatlakozni kívánók száma folyamatosan nő. Az egyesület összetétele kor,
iskolai végzettség és foglalkozás tekintetében vegyes képet mutat, legfiatalabb aktív
tagunk 18, a legidősebb 55 éves. A pártoló
tagok száma kettő.
Megalakulásunkat követően a község
művelődési házában kezdtük meg tevékenységünket, a közelmúltban azonban az
önkormányzat jóvoltából saját irodába helyezhettük át székhelyünket. Az egyesület
gépjárművel rendelkezik, melyet adományként kaptunk a közelmúltban. Tárgyi, technikai feltételeink még nem a kívánt mértékben
biztosítottak, de lelkesedésünkkel és elhivatottságunkkal igyekszünk pótolni esetleges
hiányosságainkat.

Tevékenységünk

A szakemberek hétfőn és pénteken reggel 9-től délig, szerdán 13 órától 16 óráig,
csütörtökön 11 órától 14 óráig várják a szülőket a péri művelődési házban. A segítség a
20/922-55-88-as telefonszámon is elérhető.
Aki otthon megunt játékot, ruhát talál, kérem,
juttassa el szolgálatunkhoz, hogy közösen tudjunk segíteni az arra rászoruló családokon.
Rum Noémi Bernadett
családgondozó
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Egyesületünk arra törekszik, hogy tevékenységét a helyi önkormányzattal és a
rendvédelmi szervekkel minél inkább összehangolva, egymást kölcsönösen tájékoztatva
és segítve fejtse ki, valamint, hogy vállalt feladatait megbízhatóan hajtsa végre. Az eredményes, koordinált munkavégzés érdekében
rendszeresen tájékoztatjuk a pannonhalmi
rendőrőrsöt a szolgálat megkezdésének
időpontjáról és helyéről, mobiltelefon útján
gyors elérhetőségi és értesítési lehetőséget
biztosítunk számukra. Tettenérés esetén,
amennyiben számbeli fölényben vagyunk,
a rendőrség kiérkezéséig gondoskodunk
az elkövetők visszaszorításáról és a helyszín
eredeti állapotának megőrzéséről. Szükség
esetén a rendőrséggel közös gyalogos és
gépjárműves járőrszolgálatokat szervezünk.
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A közigazgatási területen lévő illegális szemétlerakó helyek, az illegális fakitermelés és a
depózott erdei faanyag illetéktelen elvitelének
észlelése esetén értesítjük az önkormányzatot, illetve az illetékes hatóságot. Éjszakai járőrszolgálatunk során megfigyeljük a postát, a takarékszövetkezetet, az óvodát és az iskolát, figyelemmel
kísérjük a halastavak környékét és biztosítjuk az
üzletek védelmét. A Patent Security-vel egyeztetve közreműködünk a repülőtér zavartalan üzemeltetésének biztosításában is. Az őrizetlenül
hagyott üdülőket, hétvégi házakat, a Fehér Akác
éttermet és a Hummel Panzió környékét szintén
útba ejtjük járőrszolgálataink során.
Minden lehetséges módon segítséget
nyújtunk a helyi rendezvények zavartalan
lebonyolításában, ezzel összefüggésben a
közlekedés és a közbiztonság biztosításában.
A bűnözés visszaszorítása érdekében jó kapcsolatot ápolunk a helyi civil szervezetekkel,
a Vöröskereszttel, a nyugdíjasklubbal és a
sportegyesületekkel, továbbá a község alapfokú nevelési, oktatási intézményeivel. Állandó
jelenlétünkkel, közvetlen elérhetőségünkkel
és sokoldalú propaganda-tevékenységünkkel
biztonságot nyújtunk az állampolgároknak,
közülük is kitüntetetten az idős, egyedül élő
embereknek, akiknek életvitelét karitatív tevékenységünk során követjük nyomon.

Terveink
Az egyesület működéséhez nélkülözhetetlen tárgyi feltételek már rendelkezésünkre
állnak ugyan, de számos olyan, elsősorban
technikai jellegű eszközre lenne szükségünk,
ami növelhetné munkánk eredményességét.
A közeljövőben szeretnénk a településen kiépíteni a kamerarendszert, amely elősegítené
a közterületek biztonságának fenntartását.
Ezeknek az eszközöknek a beszerzésére jelenlegi szűkös költségvetésünk nem teremt
megfelelő anyagi forrást. Ezúton köszönjük
a falu vállalkozóinak, lakosságának önzetlen
támogatását, s kérjük ezt a továbbiakban is.
Barátság Polgárőr Egyesület
Számlaszám:
59300230-11011736
Pannonhalma és Vidéke
Takarékszövetkezet
9099 Pér, Szent Imre u. 16.
Éjjel-nappal hívható telefonok:
06-30/2886-602 • 06-30/5450-235

Jó embereket kell nevelni a jövőnek
Szelecz László húsz éve tagja a péri általános iskola tantestületének.
A fizika–technika szakos oktató sajátosan ünnepli a kerek évfordulót:
ismerősei, barátai biztatására megpályázta, majd el is nyerte az intézmény vezetői székét.
Az új igazgató elsődleges feladatának
tekinti a már meglévő hagyományok továbbvitelét, az eddig is sikerrel zajló programok
– Diáknap, Ifjú Fizikusok Találkozója stb. – tartalmasabbá tételét, ugyanakkor további tervei
is vannak a jövőre nézve. A szülők kérésének
eleget téve nagyobb hangsúlyt kapnak majd a
szabadidős, elsősorban sporttal összefüggő
tevékenységek, s a különböző helyi szervezetekkel is szorosabbra fogják fűzni a kapcsolatot.
Szelecz László – akinek 12 éves lánya
szintén itt tanul – szeretné, ha az oktatási
és nevelői tevékenység megfelelne Öveges
professzor szellemiségének. A kísérleti fizika
Szelecz Lászlót 2007-ben Rutherfordemlékéremmel, 2008-ban Mikola Sándordíjjal tüntették ki.

kiemelkedő népszerűsítőjének becsben tartott és gyakran levetített filmjei segíthetnek
megértetni a diákoknak a világ ezer csodáját,
s azt, hogy a természeti törvényszerűségek
megismeréséhez, megértéséhez nincs feltétlenül szükség drága laboratóriumi eszközökre. Ezzel együtt alapvető cél jó embereket,
tisztelettudó felnőtteket nevelni a mai fiatalokból.
A távolabbi tervek között szerepel egy saját
busz beszerzése, amely a környékbeli tanulók
bejárását is szolgálná, de a leendő sítáborok,
közös kirándulások alkalmával ugyancsak
hasznát vehetné az iskola.
A Szelecz László terveit összefoglaló jegyzettömb első lapján nagy betűkkel szerepel:
EGYÜTTMŰKÖDÉS. Valóban, nagyszerű
összefogási lehetőség adódik a Művelődési
Házzal, a péri társadalmi szervezetekkel, a
győri Gyermekek Házával, a megyei pedagó-

giai intézettel – akár még külföldi iskolákkal
is épülhet cserekapcsolat a közeljövőben.

Ideális óvodát tervez az új vezető

Augusztustól a péri óvoda irányítója
Márkusné Baricz Anita, aki a győri Mesevár
és Szivárvány Óvodában eltöltött bő két évtized után került új helyre és vezető pozícióba.
A pályázaton elnyert óvodavezetői állással
megvalósíthatja álmát: valóra válthatja azt
az óvodaképet, amelyet fejlesztő pedagó-

gusként önmagában kialakított. Az igazán
gyermekközeli, mozgás- és játékközpontú
óvodai neveléshez beosztottként is kereste
az utakat, ám vezetőként ennek elérése mindenképpen könnyebbnek tűnik. Főként úgy,
hogy elképzelése teljesen összecsengett az
önkormányzati tervekkel.
– Pér fejlődőképes település, ahol az óvodai nevelésre is nagy súlyt fektetnek – jegyezte
meg Márkusné Baricz Anita, aki szerint komoly az esélye, hogy nemsokára péri lakosnak mondhatja magát. – A tervek szerint új
óvoda létesülne a nagyközségben, amelynek
kialakításánál az én terveimet is számításba
vennék. A gyermekek számára legideálisabb
óvoda megteremtése mellett fontos célként
tűztem ki, hogy a helyi általános iskolával mind
együttműködőbb legyen a kapcsolatunk, s az
óvodából kikerülő péri kisgyermekek közül
egyre többen kezdjék meg helyben a tanulmányaikat. Bízom benne, hogy az iskola új igazgatója partner lesz ebben a folyamatban.
Az óvodavezető saját szakterületén folyamatosan képezte és – a mindhalálig tanulás
feltétlen híveként – ma is képzi magát, miköz-

ben igyekezett a gyermekekkel és a szülőkkel
egyaránt a lehető legjobb kapcsolatot kiépíteni. – Büszkén mondhatom, hogy számos szülővel mind a mai napig tartjuk a kapcsolatot,
sőt, néhány olyan apukával és anyukával is,
akik hajdanán az oviban még a „gyermekeim”
voltak. Ha egy család szívesen gondol vissza
az óvodai időszakra, az jelenti számomra a
legfőbb dicséretet. No, meg persze az, ha
sikeresnek ítélik a munkámat, s ahogy az
az esetemben történt, a péri önkormányzat
megelőlegezett bizalmat táplálva irányomba,
kinevezett az óvoda vezetőjének. Igyekszem
megfelelni ennek a bizalomnak!
Baudentisztl Ferenc
A péri óvodában jelenleg három csoportban hatvanegy kisgyermekkel foglalkoznak
– a demográfiai mutatók szerint rövidesen
megtelhet a hetvenöt férőhely... Az intézményben az új vezetővel együtt immáron
hét óvodapedagógus ténykedik, rajtuk kívül
három dajka és két konyhai alkalmazott fáradozik a lurkókért.
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Faluszépítő egyesület

A szebb, élhetőbb környezetért

A Péri Faluszépítő Közhasznú Egyesület
2007. március 22-én alakult 12 taggal. A szervezet célja, feladata elsősorban az, hogy az
önkormányzat rendezési és fejlesztési terveivel összhangban javaslatokkal, ötletekkel,

társadalmi munkával, a lakók összefogásával
segítse a község szebbé, élhetőbbé tételét.
Terveink megvalósítása során együttműködésre törekszünk Pér önkormányzatával,
a helyi civil szervezetekkel és a lakossággal.

Az elmúlt egy év során egy pályázati anyag
benyújtására volt lehetőségünk, melyen 100
ezer forintos támogatást nyertünk. Ebből az
összegből és az önkormányzat támogatásából
sikerült az Emlékpark elöregedett növényzetének egy részét újratelepíteni, dísznövényeket
vásárolni és parkosítani a faluközpontot.
Az idén is igyekeztünk lehetőségeinkhez
mérten növényeket vásárolni, melyek elültetésével megszépült a gyógyszertár előtti rész,
a CBA áruház előtti terület és a kultúrházzal
szembeni park egy része. Természetesen az
Emlékpark elé is jutottak egynyári növények.
Jelenleg egy pályázatunk van elbírálás alatt,
ha pénzhez jutunk, a művelődési házzal
szembeni területen alakítunk ki pihenőhelyet
padokkal és asztalokkal.
Célunk, hogy településünk gondozott képet mutasson, a terület megelégedettséggel
szolgáljon az itt élők és a Pérre látogatók
számára. Ezúton is szeretnénk megköszönni
mindenkinek, aki bármilyen formában segítette munkánkat.
Szabóné Csőre Krisztina

Hip-hop

Két éve veretlenek
Az A-Force1 Tánc Sport Egyesület immáron négy esztendeje rendelkezik – a győri,
a szentendrei és a tatabányai mellett – péri
tagozattal, ahol is gyermek és junior korosztályban tartanak hip-hop táncoktatást. A
harmincnál is több edzésre járó fiatal közül
tizenhárman versenyeznek – méghozzá nem
is akármilyen eredménnyel. A périek közel két
éve méretik meg magukat különböző versenyeken, s mind a huszonkettőről győztesen
tértek haza. A tíz lány és három fiú alkotta
formáció tehát még veretlennek számít! Az
egész egyesület sikerességét jól jelzi az elmúlt évadban szerzett nyolcvanegy dobogós
helyezés, mely negyvenöt arany-, huszonhat
ezüst- és tíz bronzérmet jelentett.
Németh Ádám, az egyesület elnöke, aki okleveles táncoktató és koreográfus is egyben,
büszkén meséli, hogy a péri hip-hoposoknak
a táncosszakmában remek hírük van, ezért
aztán hívják is őket fellépni szerte az országban. A község jó hírét vivő társulat azonban
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éppen a zsúfolt fellépti naptár miatt nem tudott részt venni az idei Európa-bajnokságon,
ahová pedig kvalifikálták magukat. A budapesti kontinensviadal így kimaradt a programból, az előre leegyeztetett – és bizony
bevételt jelentő – szereplések miatt. A jövő
évi fellépéseket mindenesetre már most úgy
tervezik, hogy legyen helye az esetleges EBszereplésnek is...
Annak idején egyébként Péren a kulturális
vezető javaslatára indították a tánccsoportot, amely aztán fokozatosan fejlődve versenyszintre jutott, s előbb a gyermek, majd
a junior korosztályban is legyőzhetetlennek
számít. Csak idén négyszer nyerték el a legjobb koreográfiáért járó díjat, de a legszínvonalasabb produkció és a legtehetségesebb
táncos elismerés is a périeknek jutott. A
2009–2010-es évadtól ezek a fiatalok már
a felnőttek mezőnyében próbálnak szerencsét – a remények szerint hasonlóan szép
eredményekkel.
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A táncegyesület iránti felfokozott érdeklődésre jó példát szolgáltat az egyesület
honlapja (www.aforce1.hu), amelynek közel
egy év alatt negyvenhétezer látogatója volt.
A sikereknek köszönhetően egyre több fiatal
jelentkezik hozzájuk, hogy sportosra vegye a
táncot, illetve táncosra a sportot.
B. F.

Szent Flórián

Munkában
a péri tűzoltók
Négy évvel ezelőtt alakult meg
hivatalosan a Szent Flóriánról elnevezett péri tűzoltóegyesület. A
győri tűzoltóságon rendszeresen
éles szolgálatot adó, egyébiránt
huszonhét fős önkéntes egylet vonuló állománya teljes egészében,
míg tagsága hetven százalékban
képzett. A „csapat” nem csupán
életkorban vegyes, de a nemek
tekintetében is: a tagok között két
ifjú hölgyet is találunk.

Sándor, Hajnal Miklós, Juranovics
Zsolt és Marics László) végrehajtott precíz és alakias teljesítményért kaptak elismerést.
Kánai Rezső, az egyesület
elnöke elmondta: sajnos nem
csupán gyakorlataik vannak,
hanem helyi éles bevetéseik is.
Idén tavasszal a József Attila utcában egy kéménytűznél intézkedtek szakszerűen (nem is volt
szükség a győriek kivonulására),

A tűzoltóegyesület kapcsán
szólni kell arról a mintegy harminc főt számláló szimpatizánsról és baráti körről, amely szurkol
a versenyeken, s ha kell, vállalja
a mentési gyakorlat „áldozati
szerepét”. Így volt ez például tavaly, amikor a péri repülőtéren
szimulált balesetnél, a komplett
és komplex vizes gyakorlatnál
a kettétört lángoló gép bennrekedt utasait „játszották”. A városi
tűzoltóság véleménye szerint
ilyen komolyságú gyakorlatot
önkéntes tűzoltóság még nem
szervezett.
A périeket dicsérték az idei
győrújfalui versenyen is (felvételünk ott készült), ahol a Nagy Lajos
parancsnok vezetésével (a csapat
tagja volt Varjú Csaba, Virághal
mi Krisztián, Nagy Ádám, Varga

május derekán pedig egy lángoló
Hársfa utcai melléképületnél biztosították a vízellátást a győriek
kiérkezéséig.
A Szent Flórián Péri Tűzoltó
egyesület kapcsán kiemelendő:
a győri járás területén immáron
három éve egyedüliként lát(hat)
ja el az aratás előtti gépvizsgát,
egyben persze oktatják is az
aratókat a baleset- és tűzvédelmi
tudnivalókról. Az egyesület tagjai
kérés esetén szívesen tartanak
tűzvédelmi bejárást magánlaká
soknál is – hasznos tanácsokkal
is ellátva a lakosságot.
Ilyen ügyekben, s persze
riasztások esetén az alábbi telefonszámokon keressék a péri
tűzoltókat: Kánai Rezső 30/6370770, Nagy Lajos 30/321-8767,
Hajnal Miklós 70/327-0917.

Vakáció
Gyerekparadicsom
Július 14-én egy hónapra
bezár az óvoda, hogy a mesterek kimeszelhessék a szobákat,
lemázolhassák az ablakokat és
felcsiszolhassák a parkettát. Mé
száros Vilmosné óvodavezető
szerint az öreg épületre ráfér a tatarozás, s az sem elhanyagolható
szempont, hogy az óvónőknek is
jár némi szabadság.
Péren jelenleg hat óvónő
vigyáz 61 gyerekre, de a már
megszületett, hamarosan
óvodássá érő korosztály
népesebb lesz. Jöhetnek,
hiszen az intézmény 75
férőhelyes, a személyzet szeretettel, családias
hangulatot ígérve várja a
csöppségeket.
A nyár első fele kellemesen telt, a júniusi
forróságot a gyerekek jól
viselték a füves, árnyékos udvarnak és a hűsítő
kismedencének köszönhetően. A hagyományos
kirándulások sem maradtak el, az ovisok jártak a
halastavaknál, a repülőtéren, és megnézték a helyi
betakarítási munkákat.

Jó évet zárt
az Öveges-iskola
A két idegen nyelv mellett többek között tanulásmódszertant
is oktató alapfokú intézményben
környezetvédelemre, egészséges
életmódra is nevelik a diákokat.
Talán ennek a komplex pedagógiai szemléletnek köszönhető,
hogy az iskolák számára sok

szempontból ínségesnek nevezhető időszakban szép mutatókkal
fejezte be az idei tanévet az Öve
ges József Általános Iskola.
A 167 diák 3,8-es összesített
átlaggal zárta az elmúlt évet, a 22
nyolcadikos 82 százaléka érettségit adó középiskolában folytatja
tanulmányait. Az elmúlt években
valamelyest nőtt a tanulók létszáma, ugyanakkor – a születések
száma alapján már előre láthatóan – egy-két évig kevesebb lesz
az elsős. Csordás Gáborné, az

intézmény igazgatója szerint a
80 százalékos kihasználtság így
is tartható.
Újdonság, hogy nyílt nap helyett egészen sajátos formában
ismerkedhetnek meg a leendő
kisdiákok az iskolával: a tanórák
külső megfigyelése helyett a
személyre szabott, gyerekeknek
szóló programok nagy sikert arattak, így a jövőben is ilyen úton kívánják bemutatni az intézményt a
jövő diákjainak a vezetők.
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Kolonics Zoltán, a Petőfi Sándor Művelődési Ház új vezetője a versenyszférából érkezett a kultúra világába,
s ezzel együtt haza, Pérre, ahol gyermekkorában nevelkedett. Ismerkedjünk meg vele közelebbről!

A kultúra megmentheti a nemzetet
Amikor arról kérdezzük a gazdasági szakemberből lett művelődésszervezőt, mi indokolta, hogy
15 éves, jól felépített karriert adjon fel egy kevésbé jövedelmező
állásért, válaszában már egyfajta
programot is meghirdetett jövőbeni tevékenységére vonatkozóan:
– A pénzalapú világ nagy hibája, hogy a profit érdekében
hagyja elveszni a közösségi értékeket. Becsület, adott szó: ma
már üresen csengő, vagy éppen
ismeretlen fogalmak. A társadalom mocsárban van, és ezért
sok tekintetben elengedhetetlen a megújulás. Ennek szeretném szentelni az életemet, s az
intézményvezetői pályázatomat
is ennek szellemében fogalmaztam meg. A közösségszervezők,
s egyáltalán, a közösségi lét legnagyobb ellenfele a televízió. Ki
kell mozdítani az embereket a fotelből, a tv-orientált, távkapcsolós
létformából.

A kritikus bevezetőt Kolonics
Zoltán pozitív gondolatokkal is kiegészítette, amelyek már a helyi
közösségre vonatkoztak. A
művelődési ház új igazgatója szerint sokak bizalma
érezhető, s szerinte csak
szóbeszéd az összetartás hiánya, a községben
legalábbis adott az értékorientált szemlélet. Programjának kiemelt célja,
hogy a jövőben minden
korosztály megtalálhassa
a saját érdeklődésének
megfelelő kulturális programokat, lehetőségeket, s
minden lakos részt vehessen a közös értékteremtő
tevékenységben.
– Az első lépés: felfedezni, kik vagyunk, milyenek vagyunk, felszínre
hozni az értékeinket. Van itt profi
sakkozó, kosárfonó, kézműves,
kis erőfeszítéssel ki lehet alakítani

egy tájházat, és színjátszó kört is
be tudnánk indítani hamarosan.
De Péren nagy hagyománya van

a néptáncnak, élő népdalkultúra
létezik helyben, s a modernebb
irányokba tekintve láthatjuk, az

A-Force1 Dance tánccsoport
sorra halmozza a díjakat.
Kolonics Zoltán szerint ígéretes jövő áll a község előtt, ugyanakkor türelmet is kér. Amint említi,
lassú folyamat volt a közösségi
értékektől való elfordulás – e
folyamatban elsődleges felelőssége van a médiának, romboló
hatása napjainkban is határozottan érezhető. A negatív tendencia
megfordítása ugyancsak hosszú
időt igényel, sok erőfeszítés árán
lehet visszatérni az igazi értékekhez, de az eredmény, az összetartó közösség kialakítása megéri a
fáradtságot.
A szeptember 20-án rendezendő Falunap lehet az imént
megfogalmazott gondolatok gyakorlati megvalósításának nyitánya
– koncerttel, játszóházzal, főzőversennyel, helyi civil egyesületek
bemutatkozásával... –, amelyre
szeretettel várják a szervezők a
település apraját és nagyját.

Mindörökké fiatalok
A péri Örök Ifjak Nyugdíjasklub – huszonhat fő részvételével – 1999. január 7-én
alakult. Tevékenységüknek köszönhetően a létszám immár hetvenegyre emelkedett. Nyolc éven át tartó, kiváló szervezői és irányítói tevékenységét követően a klub
vezetője, Váli Mihályné lemondott tisztségéről, munkáját Tóth Gézáné vette át.

Nyugdíjasklubunk a programok
szervezésénél főbb szempontként
tartja számon egymás közelebbi
megismerését, szórakoztató ve-
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télkedők szervezését, kirándulások lebonyolítását, a szomszédos
települések nyugdíjasklubjaival
folytatott együttműködést, a helyi
önkormányzat, iskola és óvoda
működésének segítését, valamint
az „örök ifjakat” érdeklő szakmai
előadások szervezését.
A klub szeptembertől májusig kéthetente tart összejövetelt.
Havonta rendszeresen – ünnepélyes keretek között – köszöntjük a
névnaposokat, tagjainknak pedig
érdeklődési körtől függően különböző csoportfoglalkozásokat
szerveztünk, emellett számos em-
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lékezetes kirándulás is szerepelt
a programjaink sorában.
Maradandó élményt jelentett
Ács Gyuláné klubtagunk értékes
régiséggyűjteményének megtekintése, valamint a kézimunka-kiállítás szervezése, amely számos
érdeklődőt vonzott.
Immáron öt éve hagyomány,
hogy a jótékonysági teadélutá
nokból és az ahhoz kapcsolódó
tombolából befolyt több tízezer
forintnyi összeget egyik évben a
helyi iskolának, a másik esztendőben pedig az óvodának adományozzuk.

Segítettünk a péri reptéren
megrendezett Vitorlázó és Műrepülő Világbajnokság előkészítő
munkálatainál, illetve Németh
János tagtársunk adományaként
virágpalántákat ültettünk a művelődési ház kertjébe.
Öt klubtagunk vett részt a
Pannon Nyugdíjas Szövetség
által szervezett Nagyi-net számítógépes tanfolyamon.
Rendszeresen ismétlődő programunk a márciusi Nőnap és a
novemberi Idősek Napja. Előbbit
minden évben vacsora és zenés
műsor mellett a Fehér Akác étteremben ünnepeljük, míg utóbbi
kapcsán rangos programot szervezünk, s ekkor köszönjük meg
támogatóink adományait.
Tóth Gézáné klubvezető
Pongrácz Ferenc klubtag

A Fertő-tóhoz költöznek az ürgék

Parlamenti zöld jelzés a repülőtérnek
Néhány héttel ezelőtt, június másodikán volt öt éve, hogy először landolhatott utasszállító repülőgép a péri légikikötő betonpályáján. Vadász
László ügyvezető igazgató a jeles napra visszaemlékezve elmondta,
hogy még javában tartott az építkezés, az ingolstadti gép műszerek
híján csak a kedvező időjárásnak, a jó látási viszonyoknak köszönhette
a leszállási engedélyt. Az avatásra két hónap múlva került sor, így Pér
ötödik születésnapi bulijának is augusztus lesz az időpontja. A parancsnok népes vendégseregre számít, s abban bízik, hogy a torta megszegésekor már felhőtlenek lesznek a repülőtér jövőt illető kilátásai.
Az Országgyűlés illetékes bizottsága időnként előveszi és leporolja azt az országos
rendezési tervet, amely többek között a hazai
repülőterek besorolását is tartalmazza. Nem
tudni miért, de az idei, nyár eleji felülvizsgálat
során szóba került vagy egytucat kikötő vis�szaminősítése, ami komoly riadalmat keltett
a hazai légi közlekedés vidéki berkeiben.

Az ötlet végül elbukott a parlamenti szavazáson, Pér továbbra is a „nemzetközi kereskedelmi repülőtérré fejleszthető” kategóriában
maradt. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a
régiós szinten elképzelhető gyarapodásnak

hivatalos akadálya nincs, a tulajdonosok tovább kereshetik befektetőpartnereiket.
Vadász László gyorsmérlege szerint a próbaüzem, vagyis 2003 júniusa óta folyamatosan növekszik az üzleti forgalom, az érkező és
induló gépek ötéves műveletszáma elérte a
20 ezret, az utasoké meghaladta a 60 ezret. A
fapados járatok fogadására alkalmatlan kifutó és az utasterminál hiánya miatt a
lakosság, a nagyközönség számára
elérhető szolgáltatások változatlanul
szerények, de a régió gazdasági életének nélkülözhetetlen logisztikai
elemévé vált a péri repülőtér. A telephelyet kereső ipari és kereskedelmi
cégek alapvető feltételnek tekintik
a légikikötő közelségét, s a régóta
itt működő vállalkozások is egyre
intenzívebben használják ki a légi
szállítás nyújtotta előnyöket.
Vadász László lapunknak elmondta, hogy az országos rendezési terv parlamenti végszavazása előtt egy
emberként álltak ki a péri repülőtér mellett a
szakma, a gazdaság és a politika érintett képviselői, ami elismerése az eddigi munkának
és biztatás a jövőre nézve. Hamarosan meg-

jelenik az a pályázat, amit a partnerkereső
tulajdonosok írnak ki a fejlesztés érdekében.
A győri és a péri önkormányzat olyan befektetőt keres, aki tiszteletben tartja a kialakult
viszonyokat, elsősorban a repülőtéri funkciót,
a közlekedés zavartalanságát és az Audi-gyár
szerzett jogait.
Pérnek hosszabb kifutópályára és
utasterminálra van szüksége, de a műszaki fejlesztés jóvoltából kevesebb lesz az
időjárás, az alacsony felhő vagy köd miatti
forgalmi korlátozás is. Vadász László szerint
az építkezéssel a Natura 2000 természetvédőinek sem lesz problémája, a területen élő
ürgecsaládokat a Fertő–Hanság Nemzeti
Park szakemberei áttelepítik a tó környéki
élőhelyekre. A kevesebb ürge miatt csökkenni fog a ragadozó madarak száma is, bár
ezek a szárnyasok megtanultak együtt élni
a repülőgépekkel, soha nem történt miattuk
balesetet okozó ütközés.
G. J.
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Segítség
a polgárőröknek
Pér község még biztonságosabb község lehet, köszönhetően a falu polgárőreinek, és a velük együttműködési megállapodást kötött Security Patentnak.
A régió egyik legnagyobb vagyonvédelmi cége élen jár a távfelügyeletben és
a modern biztonságtechnika alkalmazásában. Ám minden technika csak akkor
működik jól, ha avatott, a biztonságért
tenni akaró emberek működtetik. A péri
polgárőrség tagjai ilyenek – így lehetőség nyílt arra, hogy a polgárőrség és a
Security Patent együttműködése megkezdődjön.
A közös tevékenység alapjaként a polgárőrség támogatást kap a nagy biztonsági cégtől. Ez eszközöket, módszereket és
természetesen egyéb anyagi támogatást
is jelent. A polgárőrök cserébe tudást,

helyismeretet adnak, valamint garanciát
vállalnak arra, hogy riasztás esetén nagyon gyorsan a helyszínre érkeznek és
megkezdik a beavatkozást.
Miért van erre szükség? Péren is,
ahogyan a környező településeken, egyre fontosabb az ingó és ingatlan értékek
védelme. Ha betörnek egy házba, intézménybe vagy nyaralóba, nem csupán az
a kár éri a tulajdonost, hogy elviszik a tévéjét, pénzét, ékszereit. Az a tudat, hogy
valakik a magánterületén illetéktelenül
jártak-keltek, sok esetben még ennél is
rosszabb lehet.
Ha a Security Patent – akár ingyenes,
csak havidíjas – távfelügyeleti rendszerét
telepítteti valaki az ingatlanába, ezentúl
teljes biztonságban lehet. Az együttműködésnek köszönhetően riasztás után

10 Péri hírmondó I 2008. július

pár perccel a polgárőrök már a helyszínen lesznek, és nem hagyják, hogy
bármilyen kár érje a ház, a nyaraló tulajdonosát.
A péri polgárőrség és a Security Patent együttműködése példa értékű lehet
az összes település számára, hiszen a
polgárőrök nagyobb lehetőséget, a
Security Patent pedig egy elkötelezett,
munkáját kiválóan végző segítő csapatot
nyer vele.
Amennyiben kérdése van az együttműködéssel kapcsolatban, vagy szeretné
megtudni, hogyan védheti még jobban
értékeit, forduljon a polgárőrökhöz, vagy
hívja ingyenes tanácsért a Security Patentot a 30/6832-498-as telefonszámon,
továbbá várjuk megkeresését a szaboz@
securitypatent.hu e-mail címen!

A hatvanas években a társadalmi alapon működő Pér Labdarúgó Sportegyesület vezetése, Biró Levente
Gábor, Kovács Ferenc, Mészáros Norbert, Pálfi Zoltán, később Kotrics István és Hegyi József olyan ütőképes csapat kialakítását vette tervbe, amely feljuthat a megyei másodosztályba.

Változás a sportklub élén
Az elképzelések időközben valósággá
váltak, ráadásul a csapat idén a magasabb
osztályban is biztosan megőrizte tagságát.
Az egyesület életében mégis változás történt:
a négy éve elnöknek felkért Biró Levente Gábor és Mészáros Norbert szakosztályvezető
a folyamatos pénzügyi nehézségek miatt nem
látta a kiutat, ezért lemondtak.
A sportegyesületnek száznál is több tagja van, közülük mintegy negyvenen igazolt
játékosként szerepelnek a megye II-ben,
valamint az utánpótlás-bajnokságokban. A
pálya nagyszerű állapotú, magasabb osztályban is megirigyelnék, a kiszolgálólétesítmény
azonban nagyon rossz állapotú. Biró Levente Gábor javaslatot tett a sportlétesítmények
fejlesztésére, a megvalósítás azonban a jövő
feladata.
A támogatókon kívül (róluk keretes írásunkban külön is szót ejtünk) az anyagi helyzet

javítását célozta az egyszázalékos adófelajánlás, illetve az idén immáron harmadízben
megrendezett sportbál, melynek bevételéből
mezeket, melegítőket, minőségi futball-labdá-

A Vöröskereszt péri alapszervezetének megalakulása Bagosi Sándorné
Annus néninek köszönhető, aki a faluban az első önkénteseket kezdte
beszervezni. Húsz éve tőle vette át a titkári teendőket Csete Gáborné
Juci néni, míg Annus néni mind a mai napig betölti az elnökhelyettesi tisztséget. Sok-sok kirándulás, elsősegélynyújtó tanfolyam, véradás
megszervezése kapcsolható a lelkes segítők nevéhez.

Jótékony önkéntesek
Alapszervezetünk – az elfogadott munkatervnek megfelelően – adománygyűjtést
végzett a falu lakói körében egy beteg péri
kisfiú gyógyulásának elősegítése, valamint
a kezelési költségeihez történő hozzájárulás
érdekében. Tavaly karácsony előtt ajándékcsomaggal leptük meg idős embertársainkat, januárban pedig véradást szerveztünk,
melyen 110 falubeli nyújtotta a kezét.
Februárban – az önkormányzat és helyi
vállalkozók segítségével – megrendeztük a
nagy hagyományokra visszatekintő Véradóbált, míg áprilisban – több civil szervezet-

tel közösen és a Magyar
Közút Kezelő Kht. közreműködésével – sikeres szemétgyűjtési
akciót tartottunk.
A rendőrség egykori épületében megszerveztük és rendszeressé tettük az
adományozott ruhák vásárát – amelyet
szeptemberben folytatunk (páratlan héten szerdán, páros héten szombaton 9 és
11 óra között).
Juhászné Szücs Mária titkár

A Kommunális Szolgáltató Kft. az éves lomtalanítását 2008. augusztus 4-én,
reggel 6 órától végzi a településünkön! Kérjük, hogy a veszélyesnek
nem minősülő hulladékukat helyezzék el házuk előtt! Köszönjük!

kat és hengert vásároltak. (A sportbál kapcsán kijár a köszönet Baki Istvánné Erzsike
néninek, Horváth Zoltánné Piroska néninek,
Horváth Orsolyának, a péri iskola művészcso-

A sportegyesület vezetősége köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt
években munkájukat, céljaikat, eredményeiket támogatásra méltónak ítélték. Így
többek között az egyesület elnökségének,
a Fehér Akác vendéglőnek (Magdi néni),
az MGTSZ-nek (Sáhó Zoltán), a Győr-Pér
Repülőtérnek (Vadász László), a VasiFulltáv Kft.-nek, az Ildi Butiknak (Horváth
Andrásné), a Virágboltnak (Ősze Viktória), a
Humán Brókernek (Baki Balázs), Buga Jó
zsef mezőgazdasági vállalkozónak, Huszár
Lászlónak, Ihász Sándornak, Hegyi József
nek, Szabó Zoltánnak, Horváth Imrének,
Kokas Zoltánnak, Sebestyén Istvánnak, a
Péri Önkormányzatnak, külön is Herold
Ádám polgármesternek és Valastyán Mi
hályné alpolgármesternek.

portjainak, a péri hastánccsoportnak és felkészítőinek, valamint a hip-hop tánccsoportnak
és vezetőjének, Németh Ádámnak.)
A magasabb osztályba kerüléssel a csapat iránti érdeklődés is megnőtt. Száz alatti
jegyvásárló ma már nincs is a felnőtt csapat
mérkőzésein. S ha ehhez hozzávesszük, hogy
a gyerekek és a hölgyek ingyen látogathatják
a bajnoki mérkőzéseket, elmondható, hogy
kétszáz körüli a nézőszám a Pér találkozóin.
Baudentisztl Ferenc
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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

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

• elektronikus közigazgatási ügyintézés
		 (ügyfélkapu, regisztrációs eljárás)
2. Győr, Czuczor G. u. 40.
(volt Hungária Biztosító épülete):
• személyazonosító igazolvány
• lakcímigazolvány
• útlevélkérelmekkel kapcsolatos
		 ügyintézés
3. Győr, Honvéd liget 1. (régi Turista Szálló):
• egyéni vállalkozói igazolvánnyal
		 kapcsolatos ügyintézés
Az ügyfélfogadási idő mindhárom telephelyen
azonos:
Hétfő, kedd, szerda: 8.00–15.00
Csütörtök: 11.00–17.30
Péntek: nincs ügyfélfogadás
Okmányiroda, Pannonhalma

Sürgősségi ügyelet
Pannonhalmi Rendőrőrs
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

Impresszum

Nagyné Soós Katalin
Pér, Szent Imre út 3.
Tel.: 476-122 • Mobil: 06-20/493-6347.
Tanácsadás: hétfő, szerda: 8.00–10.00

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
Gyermekjóléti Szolgálat
Rum Noémi, családgondozó
Mobil: 06-20/922-5588.
Ügyfélfogadás helye:
Petőfi Sándor Művelődési Ház, Pér, Petőfi u. 1.
Hétfő, péntek: 9.00–12.00
Kedd: Szerda: 13.00–16.00
Csütörtök: 13.00–14.00
Okmányiroda, Győr
Tel.: 96/500-301.
1. Győr, Árpád út 36. (régi OTP épülete):
• vezetői engedélyek (jogosítványok)
		 kérelme, cseréje, pótlása
• gépjárműigazgatási feladatok ellátása
		 (forgalmi engedélyek, törzskönyvek)
• mozgásában korlátozott személyek
		 parkolási igazolványának kiállítása

Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10.
Tel.: 96/554-213.
Hétfő, szerda: 8.00–12.00, 12.30–16.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 9.30–12.00, 12.30–17.30
Péntek: 8.00–12.00
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, 20/459-9600,
		 30/459-9600.
Hibabejelentő: 80/205-020.
Fax: 72/501-208.

Péri HírMondó – A péri önkormányzat negyedéves ingyenes tájékoztató kiadványa a település lakossága részére.
Felelős kiadó: Herold Ádám polgármester. Készíti a győri X-Meditor Kft. Felelős szerkesztő: Gaál József. Munkatársak: Baudentisztl Ferenc, Csiszka Antal, Gégény István – fotó: Simon Szabolcs. Nyomdai előkészítés: Local
Pencil Stúdió. Nyomás: győri Palatia Nyomda.

12 Péri hírmondó I 2008. július

