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Áldott Boldog Karácsonyt kívá-
nok kisvárosunk minden lakójá-
nak, minden itt dolgozó és átutazó
embernek. Nagy ünnepre készü-
lünk, egész évben talán ezt az ün-
nepet várjuk a legjobban. Valami
különleges érzés tölti el a szívün-
ket. A betlehemi születési temp-
lom illata az Advent illat lengi be
az otthonokat, a bevásárló köz-
pontokat, a ragyogó díszek és kivi-
lágítások mind fokozzák ezt a jó
érzést bennünk. 

A szeretetrõl szól ez az ünnep
mindenkinek. A hívõk a Meg-
váltó Jézus Krisztus születé-
sét ünneplik, aki azt hagyta
ránk, hogy úgy szeressük
egymást, amint Õ szeretett
bennünket. A nem hívõk csu-
pán a szeretetet ünneplik.
Ideje hát, hogy szeretetben
járjunk egymással, és ne gon-
dolkozzon senki faji, nemzet-
ségi és felekezeti különbsé-
gekben. De nem csak azok-
kal kell szeretetben járni, akik
minket szeretnek. A szeretetet
elõbb adni kell és nem elvárni,
szeretet legyen a szívünkben és
ne gyûlölet, megbocsátás és ne
harag, alázat legyen és ne büszke-
ség, öröm és ne keserûség, békes-
ség legyen és ne háborúság, sze-
lídség és ne felgerjedés, hûség le-

gyen és ne hûtlenség, jóság és ne
gonoszság.

A szeretet számûzi a bûnt, a bá-
natot, az aggódást és a gondot,
amelyek felõrlik az élet erejét.

Ebben a szétesett világban nagy
szükség van a szeretetre, a másikra
való odafigyelésre, amikor nõ a lé-
tüket kilátástalannak érzõk száma. 

Munkám során sok nyomorú-
sággal, testi-lelki problémával,
mérhetetlen önzéssel és gonosz-
sággal találkozom, mégis minden
nap, minden héten megjelenik va-

lami, amit a szeretet az örömhír
táplál. Ez ilyenkor Karácsonykor
felerõsödik. De vajon hol van
egész esztendõben? Kitart-e egyik
Karácsonytól a másikig? Vajon az
örömhír, a fény, amely 2009 évvel
ezelõtt abban a szegény betlehemi
istállóban megjelent bevilágítja-e
életünket, vagy csak a földi anyagi

javak labirintusában ünnepelünk.
Megadjuk-e egész évben csalá-
dunk minden tagjának mindazt a
szeretetet, amelyre szükségük
van, s amely természetes kellene
legyen? Kikerüljük-e, megoldjuk-e
a lélek és emberölõ konfliktuso-
kat? Nyújtunk-e segítséget a rászo-
rultaknak, meghallgatjuk-e a pa-
naszkodásokat s van-e vigasztaló
szavunk? Adunk-e igaz jó tanácsot
gyermekeinknek, fiataljainknak? 

Millió a kérdés, s egyetlen szó a
válasz: szeretni. Szeretni egész év-

ben ezzel a mai örömhírrel, ki-
tartani azzal, hogy érdemes.
Igazi öröm csak akkor és úgy
születhetik szívünkben, ha má-
sokat, embertársainkat is ör-
vendeni látjuk. 

Karácsony üzenetével, az
ünnep ragyogása után lesz
erõnk az igazi szeretetet 2010.
esztendõben tovább is adni. 

Ebben a hitben kívánok min-
den pétervásárai polgárnak

szeretettel teli, békés boldog kará-
csonyi ünnepeket.

Pál László
polgármester

„Dicsõség a magasságos meny-
nyekben az Istennek és a földön
békesség a jóakaratú emberek-
hez.”

Lukács 2/14.

Karácsonyi köszöntő2009-ben megvalósult 
fejlesztések

1. Petőfi Sándor és Ivádi utak 
felújítása:
Pétervására Önkormányzata

2008. év augusztus hónapban
pályázatot nyújtott be az Észak-
magyarországi Regionális Ope-
ratív Program támogatási rend-
szerének keretében ÉMOP-2008-
3.1.2/B „Kistérségek központi te-
lepüléseinek közlekedésfejleszté-
se” címmel meghirdetett pályá-
zati felhívásra. A sikeres elbírálás
eredményeként, 2009. április 14-
én aláírták a támogatási szerzõ-
dést, amelynek értelmében a
projekt forrásösszetétele az aláb-
biak szerint alakult:

Beruházási összköltség:
58.387.450 forint 100 százalék
Megítélt támogatás: 
52.548. 705 forint

Saját forrás: 10 százalék
A közbeszerzési eljárás kereté-

ben kiválasztott pálosvörösmarti
székhelyû HE-DO Kft. 2009. júni-
us hónapban megkezdte a kivite-
lezési munkálatokat és azt határ-
idõre be is fejezte. A beruházás
keretében a Pétervésára város-
ban lévõ belterületi gyûjtõ- és
összekötõ út funkciókat betöltõ
Petõfi Sándor és Ivádi utak felújí-
tása valósult meg, 1532 méter
hosszban, mintegy 9263 négy-
zetméter útfelülettel valamint
megújult 820 méter járda. Az ön-
kormányzat reményei szerint a
fejlesztés hozzájárul Pétervására
településrészei közötti közleke-
dési kapcsolat fejlesztéséhez, a
közszolgáltatások gyorsabb,
komfortosabb eléréséhez, a von-
zó települési környezet kialakítá-
sához. Javítja a vállalkozások inf-
rastrukturális feltételeit, ezáltal
hozzájárul Pétervására gazdasági
versenyképességének növekedé-
séhez, erõsíti Pétervására körzet-
központi szerepét. Az ünnepé-
lyes átadás 2009. július 20-án 15
órakor volt.

(Folytatás a 8. oldalon.)

„Karácsony készül emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok fel lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”

(Wass Albert)



Az Európai Unió 2007-tõl elkez-
dett környezetvédelmi programjai
közül az egyik legfontosabb prog-
ram azt mondja, hogy: „Meg kell ta-
nulunk megóvni a környezetünket
és úgy fejlõdni, fejleszteni
tovább, hogy gyer-
meke-

inknek és unkáinknak lehetõségük
legyen egy élhetõbb világhoz.” En-
nek jegyében hirdettek meg egy, a
komposztálást népszerûsítõ pályá-

zati progra-
mot, amely-
b e n

Pétervására
város is szeret-

ne részt venni.
(Környezet és Ener-

gia Operatív Program:
„Fenntarthatóbb életmó-

dot és fogyasztási lehetõsége-
ket népszerûsítõ, terjedésüket

elõsegítõ mintaprojektek” Kód-
szám: KEOP-2009-6.2.0/A) 

Egy kiadvány formájában ké-
szítettünk egy felmérést, amely-
nek alapján azt szerettük volna
megtudni, hogy hány péter-
vásárai család vállalná a további-
akban, hogy a háztartásában ke-
letkezett szerves hulladékot az
önkormányzattól kapott modern
komposztáló ládába gyûjti. A be-
érkezett igények alapján elõké-
születben van a pályázat benyúj-
tása, amelyrõl folyamatosan tájé-
koztatni fogjuk a lakosságot.

2. oldal PORTRÉ

Lomtalanítás
A város önkormányzata lomta-

lanítást szervez december 18-án,
pénteken és 19-én, szombaton. A
város vezetése ezúton kéri a lakos-
ságot, hogy a lomokat (nem kom-
munális háztartási hulladékot) ezt
megelõzõen helyezzék ki az ingat-
lanuk elõtti közterületre.

Idősek köszöntése
A képviselõ-testület idén is dön-

tött arról, hogy ezernégyszáz fo-
rint értékû ajándékcsomaggal kö-
szönti a hetven éven felüli péter-
vásárai lakosokat. A csomagot a
képviselõk és a Nyugdíjasok
Pétervásárai Szövetségének tagjai
hordják ki december 16-án, szer-
dán. 

Kiállítás nyílik
Európai uniós kiállítás nyílik a

helyi mûvelõdési központban de-
cember 16-án, szerdán 13 órai kez-
dettel. A tárlatot Sós Tamás nyitja
meg.

Nosztalgiáznak
Karácsonyi nosztalgia estet tar-

tanak a helyi mûvelõdési házban
december 20-án, vasárnap 17 órai
kezdettel. A rendezvényen – egye-
bek mellett – fellép Zsuzsi és Orsi
is. A szervezõk minden érdeklõ-
dõt szeretettel várnak!

Mulatoznak
Szilveszteri mulatságot tartanak

a Pétervásárai Fiatalok Egyesülete
szervezésében december 31-én, a
mûvelõdési központban.

Pétervására önkormányzata 2009. december 7-én
tartott testületi ülésén 10/2009. (XII. 8.) rendeletével
döntött a 2010 évi legmagasabb hatósági árakról és
közszolgáltatási díjakról. A rendelet értelmében
Pétervásárán 2010. évben a következõ díjak lesznek:

1. Az ivóvíz-szolgáltatás díja:

a) Lakosság részére: 
294 Ft/m3 + 25 % áfa= 367,5 Ft/m3, 

b) Közület részére: 
388 Ft/m3 + 25 % áfa= 485 Ft/m3.

2. A szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás 
és kezelés díja:

a) lakossági fogyasztó esetén: 922,8 Ft/elhasznált
ivóvíz m3 (elhasznált ivóvíz m3 + 25% áfa, azaz:
bruttó 1.153,5 Ft), mely összegbõl a lakossági fo-
gyasztó 10 százalékos vízfogyasztási kedvez-
ményre jogosult,

A lakossági fogyasztók részére meghatározott díj
azonos a 2010. évi lakossági víz- és csatornaszolgálta-
tás támogatásáról szóló KvVM rendeletben meghatá-
rozott támogatási küszöbértéknek megfelelõ díjjal. A
díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében
olyan mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékû
támogatást kap az államtól a díj mérséklése céljából.

b) közületi fogyasztó esetén 922,8 Ft/elhasznált
ivóvíz m3 (elhasznált ivóvíz m3 + 25 % ÁFA, az-
az: bruttó 1.153,5 Ft) .

c) A díjon túl minden, a hálózatba bekötött
szennyvíz kibocsátó, havonta 360 Ft/hó + 25%
áfa, azaz: bruttó 450 Ft/hó mértékû rendelke-
zésre állási díjat köteles fizetni.

3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás igénybevételének díja:

285,69 Ft/hét/ürített tárolóedény + 25% áfa, azaz
bruttó: 357,11 Ft/hét/ürített tárolóedény; az éves díj:

52 x 285.69 Ft =
14.856 Ft + 25%
áfa, azaz bruttó
18.570 Ft/év/ku-
ka.

Az a lakos, aki
az éves díjat
2010. március
14-ig egy összeg-
ben befizeti a
PEVIK Kft.-nek,
kedvezményt
kap, és éves díj-
ként 16.713,- Ft-
ot kell fizetnie a
18.570,- Ft he-
lyett.

A szemétszállítással kapcsolatos további felvilágo-
sítást és hasznos információkat a PEVIK Kft. ügyfél-
szolgálata ad. 

Cím: Pétervására, Tisztisor 29. 
Telefonszám: 36/368-445
Fax: 36/368-634 
Ügyfélszolgálati e-mail: info@pevik.hu 
honlap: www.pevik.hu

4. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatás igénybevételének díja: 

a) lakosság részére: 9.720,- Ft/4,8 m3 + 25% áfa,
azaz bruttó 12.150,- Ft/4,8 m3, 2.025,- Ft/m3 +
25 áfa, azaz bruttó 2531.25 Ft/m3, 

b) közületek, vállalkozók részére: 9.720,- Ft/4,8 m3

+ 25% áfa, azaz bruttó 12.150,- Ft/4,8 m3,
2.025,- Ft/m3 + 25% áfa, azaz bruttó 2531.25
Ft/m3.

c) Az elszállított települési folyékony hulladék
mennyiségét a szippantó gépjármûbe gyárilag
beépített szintmérõ (szintjelzõ) alapján kell
meghatározni.

Tájékoztató a 2010. évi hatósági
árakról és közszolgáltatási díjakról

Komposztálás pályázat útján



INFORMÁCIÓK 3. oldal

Tájékoztatjuk önöket, hogy az
utóbbi években Heves megyében,
ezen belül lakókörnyezetünkben
is többször elõfordult olyan lopás-
sal elkövetett bûncselekmény,
amit úgynevezett „trükközéssel”
követtek el. Ezen bûncselekmé-
nyeket összefoglaló néven trükkös
lopásnak nevezzük.

A trükkös lopások célpontjai el-
sõsorban a településeken lakó idõ-
sebb állampolgárok, egyedül élõ
idõs nyugdíjasok. Ebben a felhí-
vásban elsõsorban hozzájuk, de
rajtuk kívül minden lakoshoz sze-
retnék szólni, hogy megelõzzük
az ilyen jellegû bûncselekménye-
ket.

A trükkös lopás elkövetõi fõleg
idegen, az ország különbözõ – tá-
volabbi részein lakó fõleg bûnözõi
életmódból élõ személyek. Ezek a
személyek rendszerint olyan tele-
püléseket keresnek fel, ahol nem
ismerik õket, módszereik változa-
tosak. 

Módszereik közül egy pár pél-
dát szeretnénk szemléltetni.

A bûnelkövetõk rendszeresen
próbálkoznak pénzváltással, pél-
dául, hogy húsz ezer forintot sze-
retnének felváltatni két darab tí-
zezresre. 

Más elkövetõk a nyugdíjfolyósí-
tó, vagy egyéb közszolgáltató in-
tézmények munkatársainak szok-
ták magukat kiadni, és kézpénzt
hoznak a gyanútlan áldozatnak.
Általában tízezer forintot akarnak
neki adni, de csak húszezres cím-
letük van. Ekkor a húszezres cím-
letet átadják az áldozatnak, aki tíz-
ezer forintot visszaadni kénysze-
rül. Amikor a pénz felváltásra, illet-
ve visszaadásra került, rendszerint
kifigyelik, hogy a visszaadott
pénzt az áldozat honnan vette elõ,
így az otthon tárolt pénz rejtekhe-
lye számukra kiderül. Ilyenkor az
egyik személy elvonja a lakó fi-
gyelmét. A figyelem elvonása álta-
lában úgy szokott zajlani, hogy az
áldozat lakóházának udvarában
meglátnak valamit, például ócska-
vas, használ tetõcserép, régiség
stb. és ennek a megvásárlásáról
kezdenek tárgyalni a lakóval. A
bûncselekmény egyik elkövetõje
ezzel az indokkal az udvar másik
részére csalja, míg a másik sze-
mély az összegyûjtött pénzt, ami-
nek a rejtekhelye már nyilvánvaló-
vá vált, összeszedi, és ezt követõ-
en gyorsan elköszönnek és eltá-
voznak az ekkor még gyanútlan

áldozattól. Az áldozat legtöbbször
csak órákkal késõbb veszi észre,
hogy az otthon tartott készpénze
eltûnt. Ilyen esetekben a legna-
gyobb probléma az, hogy mikor a
rendõrség értesítésre kerül az el-
követõk már elhagyták a környé-
ket esetleg a megye területét is, így
a felkutatásuk nehézkessé válik. 

Az elkövetõk ötletben szinte ki-

fogyhatatlanok, szoktak például
burgonyát, zöldséget árulni, vagy
egyszerûen arra hivatkoznak,
hogy az önkormányzat küldte
õket, hogy pénzt, vagy élelmiszert
adjanak át önöknek. Ez persze
csak álca, és ilyen trükkökkel érik
el azt, hogy önök beengedjék az
ingatlanjukra esetleg a lakásukba.
Oda bejutva a fent említett és ah-
hoz hasonló trükkök elkövetésé-
vel felderítik az otthon tárolt pénz
rejtekhelyét, majd eltulajdonítják.

Mivel a trükkös lopás bûncse-
lekmény elkövetõi ellen a legjobb
fegyver a megelõzés és az óvatos-
ság, ezért szeretnék önöknek egy
pár lehetõséget felsorolni, hogyan
elõzzék meg a bûncselekmény
megvalósulását, és azt, hogy sú-
lyos anyagi károkat szenvedjenek.

Figyeljenek arra, hogy kit en-
gednek be a lakásukba, illetve az
udvarukba. A közüzemi szolgálta-
tók, pl. Vízmû, ÉMÁSZ stb. mun-
katársai, karbantartói minden
esetben igazolvánnyal rendelkez-
nek, amik általában fényképpel
vannak ellátva. Általában a hivata-
los úton járó személyek az igazol-
ványaikat elõre bemutatják. Ha
nem mutatják önként, minden
esetben kérjük tõlük és meg fog-
ják mutatni. 

Az önkormányzat nem szokott
idegenekkel élelmiszert esetleg
pénzt küldeni az idõseknek, rá-
szorulóknak. Ha az önkormány-

zat ilyen segítséget juttat a lakos-
ságnak, arról rendszerint elõzete-
sen értesíti õket és általában a falu-
ban lakó önkormányzati dolgozók
szokták ezeket a dolgokat kijuttat-
ni hozzájuk. 

A nyugdíjat, valamint egyéb
készpénzes juttatásokat a Posta
kézbesíti, vagy utalványokon éke-
zik valamilyen pénzintézetbe.

Nem szokott elõfordulni, hogy el-
maradt kifizetéseket személyesen
visznek ki önökhöz idegen szemé-
lyek. 

A házaló kereskedelem nagyon
szigorú engedélyekhez van kötve,
ha valaki nem rendelkezik ilyen
engedélyekkel - ne vásároljanak
tõle. Az ócskavas házról-házra tör-
ténõ gyûjtése tilos, az ilyen szemé-
lyeknek ne adjanak el ócskavasat. 

Mit tehetnek?
Otthon ne tartsanak nagyobb

mennyiségû készpénzt, értékeik-
kel ne hivalkodjanak!

Otthon tartózkodás esetén is
tartsák zárva a lakás ajtaját és a
kaput!

Ne engedjenek be idegeneket a
házukba, lakásukba, bármilyen
hivatalos ügyre hivatkoznak is,
vagy bármilyen jó üzletet kínál-
nak, vagy segítséget kérnek!

Jótékonysági célra gyûjtõktõl
kérjenek csekket (rendes, sárga
színû, postai befizetõ csekket), le-
hetõleg ne adjanak készpénzt, és
fõleg ne engedjék be õket a lakás-
ba, udvarba!

Tehát, ha valaki idegen személy
pénzt, illetve egyéb javakat akar
önöknek átadni azokat minden
esetben ellenõrizzék le. Erre nem
szabad az idõt sajnálni, mivel
önök anyagi javai múlhatnak raj-
ta. Abban az esetben, ha önök
ilyen gyanús esettel találkoznak,

vagy önöknél próbálkoznak, állja-
nak hozzájuk passzívan, vagy
küldjék el õket, ne engedjék be a
lakásba, majd azonnal értesítsék a
rendõrséget. 

Lehetõség szerint rögzítsék, ír-
ják fel a gépkocsival érkezõ sze-
mélyek autójának rendszámát,
hogy ez késõbb ellenõrizhetõ le-
gyen. A rendõrséget abban az
esetben is értesítsék, ha a települé-
sen, más utcákban ilyen gyanús
tevékenységet észlelnek. 

Figyeljünk a szomszédban, la-
kókörnyezetben élõ egyedülálló
idõs személyekre is, hiszen nem
tudhatjuk, hogy mikor szorulha-
tunk mi is mások segítségére. 

Az idegen gyanús személyeket
nyugodt szívvel szólítsuk meg,
kérdezzük meg kik õk, mi járat-
ban vannak, és miért járnak a tele-
pülésen házról – házra. 

Közöljék velük, hogy értesítet-
ték a rendõrséget a jelenlétükrõl. 

A tapasztalat az, hogy ilyen ese-
tekben a településrõl a lebukás ve-
szélye miatt azonnal távoznak a
rossz úton járók. 

A rendõrség ügyelete ilyen eset-
ben az értesítést követõen a hely-
színre azonnal rendõrt küld, aki a
gyanús személyt igazoltatni, el-
számoltatni tudja.

A rendõrség hívószáma a 107 il-
letve a 112-es segélyhívó központ
ezeket a telefonszámokat a nap 24
órájában bármikor lehet hívni in-
gyenesen.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy
az önökhöz írt tájékoztatóban fog-
laltakat vegyék komolyan, és a
benne leírt tanácsokat fogadják
meg. Figyeljenek oda az idõsebb,
fõleg egyedül élõ szomszédjaikra,
utcabelijeikre, rokonaikra, hogy
ne váljanak bûncselekmények ál-
dozataivá. 

Az idõs személyek telefonjaik
mellé mindig írják fel egy-egy
mindig elérhetõ, segíteni tudó
hozzátartozójuk, szomszédjuk
telefonszámát, akit bármilyen
probléma esetén minél hamarább
meg tudja tenni a szükséges in-
tézkedéseket. 

A tájékoztatóban leírtak betartá-
sa esetén reményeink szerint tele-
pülésükön és lakókörnyezetük-
ben is csökken a bûnelkövetések
száma, ezáltal mindannyian egy
jobb minõségû - nyugalmasabb
életet tudunk élni, hiszen a KÖZ-
NYUGALOM ÉS A KÖZREND
MINDANNYIUNK ÉRDEKE ! 

Rendőrségi felhívás
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Hogy múlik az idõ…„Elhull a vi-
rág, eliramlik az élet”… ismét el-
jött az advent, a karácsony. Akár
az évszakok, körbe járnak… vagy
már azok sem úgy, mint régen?

Nagyon szép emlékeket hordo-
zok a szívemben az adventrõl, a
várakozásról, a szent estérõl. Ele-
venen él bennem a kép, ahogy pi-
ci gyerekként éjszaka kibújtam a
rácsos ágyamból és a sötétben át-
lopakodtam a nagy szobába. Oda
vártuk a Jézuskát a pici jászolba, a
karácsony fa alá, no meg a sok
ajándékot… négyen vagyunk test-
vérek, be kellett osztani. Csak a
születésnapunkra kaptunk játé-
kot, meg karácsonyra: ezt a Jézus-
ka hozta, ez volt a nagyobb ün-
nep, hisz ilyenkor egyszerre mind
a négyünknek volt valami kedves-
ség a fa alatt.

De egyszerre vége lett minden-
nek… elkerültem az iskolába, az
elsõ osztályba, édesanyám kolle-
ganõje volt a tanító néni, a legjobb
barátom édesanyja. Õ törte ösz-
sze… „Gyerekek, ti mit fogtok kap-
ni a szüleitektõl karácsonyra?” Be-
le borzongtam a kérdésbe… pon-
tosan emlékszem az elsõ érzésre:
végtelen sajnálat öntötte el a szíve-
met a többiek iránt: hát nekik nem
a Jézuska hozza az ajándékot? De
rossz lehet! Persze, ahogy haza ér-
tem, rögtön újságoltam a bátyáim-
nak a döbbenetes hírt: a pajtása-
imnak nem a Jézuska hozza…
azonnal lecsitítottak, ne beszélj!
Még itt van a kisöcsénk! Nem tud-
hatja meg!

Ma már felnõtt vagyok, nincs
gyermekem, nem kell újra játszani
a történetet: nem a Jézuska hoz-
za… Még megpróbálunk egymás-
nak örömet szerezni, ha még
együtt vagyunk… vagy csak erõl-
tetjük a mosolyt azon a szép es-

tén?... Aztán itt van a nagy vásárlá-
si láz, valamit csak kell vennem… a
szeretteimnek… a szeretet ünne-
pére… minden csillog-villog, a gye-
rekek nyavalyognak: nekem ez
kell, azt vedd meg apu, ha sze-
retsz… aztán a párom is: „édesem
mit akarsz még?” Hatalmas
plázák, tolongó emberek, forgatag,
zaj, jaj… ragyogás kívül–üresség
belül, nemcsak a pénztálcám de a
szívem is… 

Nem vettek el tõlünk vala-
mit? Vagy mi ve-
szítettük el? Vagy
már nem is hiány-
zik?... Mirõl
is beszélsz?
Igen tu-
d o m ,
v a n
h e -
lyette
más:
m é g
i l y e n -
kor is bolyon-
ganak az eltévedt Mi-
kulások vagy télapók
vagy épp beköszönt a fe-
nyõ ünnep. Persze vannak új szlo-
genek is: Törõdj magaddal! Te
megérdemled! Élvezd az életet!
Érezd jól magad! … így érthetõ mi-
ért vagyunk egyedül, hogy mara-
dunk magunkra… még együtt is.
Igen tudom, hogy elcsépelt dolog
ma a szeretetrõl beszélni, tudom
hogy ilyenkor a csapból is ez fo-
lyik… vagy valami más? … Engem
János apostol vezetett közelebb az
igazsághoz, amikor ezt írja elsõ le-
velében: „Megismertük a szerete-
tet, amellyel Isten szeret minket, és
hittünk benne”/1Jn 4,16/. Igen,
más az a szeretet, amirõl õ beszél!

Nem az arcunkon oly jól muta-
tó vigyor, ami arról beszél: igen,

én erõsebb vagyok nálad, én le-
gyõzlek, ha kell… megveszlek, ha
úgy akarod, de ha nem, akkor is…
nem ez a magabiztos tekintet,
nem is a szemünkben felcsillanó
kéj: az enyém leszel… úgy szeret-
lek! Nem, nem ez az igazi!

De nem is az emberi természe-
tünk adta szeretet, amelyben már
annyi szép gesztus, törõdés, gon-
doskodás jelenik meg… mert aztán

mégiscsak elkezdünk méricskél-
ni: ezt most még megteszem ér-

ted, de hogyan to-
vább? … én is, ha te
is… ha ezt nem ka-

pom meg tõled,
már nem is

ismerlek!
… Igen,

jön a bi-
zalmatlan-

ság, elhi-
degülés,

csalódás,
veszekedés, fe-

nyegetõzés, zsaro-
lás, közöny, elidege-

nedés, magány, válás…
pedig szerettük egymást.

Mindez csak hamis tükre vagy
gyenge utánzata annak, amirõl Já-
nos apostol beszél: „Szeretet az Is-
ten, aki szeretetben él, Istenben él
és Isten õbenne.”/1Jn 4,16/. Nekem
is idõ kellett, míg ráébredtem, hogy
az igazi szeretet az maga az Isten.
Ha jobban szemügyre vesszük a
szeretet eseményét, akkor kiderül,
hogy nem mi magunk vagyunk a
kezdeményezõk: engem is elõbb
szerettek; kapjuk a szeretetet,
ahogy az életet. Nem köthetjük fel-
tételekhez: szeretlek, ha… mert
azonnal tudjuk, hogy így már nem
az. Nem határolhatjuk le idõben:
szeretlek vagy tíz évig („aztán illik
lecserélni”)… mert azonnal érez-

zük, hogy így köze sincs hozzá.
Azaz, az igazi szeretet személyek
közötti viszony, amely feltétlen és
örök. Ez a földi élet egyébként ke-
vés hozzá, hogy beteljesedjen…
mégis mindannyian pont erre vá-
gyunk, ez az igazi boldogságunk
forrása. Szép tud lenni egy „ösztön-
szerû” egymás iránti ragaszkodás
is, de erre azt szoktam mondani,
hogy ezt a kutyáim is „tudják”! Mi
emberek, többre születtünk, mikor
erre a világra jöttünk; no nem a ma-
gunk erejébõl, hanem annak a Va-
lakinek a szeretetébõl, aki maga a
Szeretet, maga az Élet. Erre az igaz-
ságra Jézus döbbentett rá bennün-
ket, visszavonhatatlanul: életével,
tanításával, kereszthalával, feltáma-
dásával. Ezért lett a szeretet ünnepe
az õ születése.

Igen, már felnõtt vagyok, de
ilyenkor adventben szeretnék egy
kicsit újra gyermek lenni, ugyan
úgy várakozni, izgulni, hogy mikor
jön már a Jézuska! Gyûjteni a jó-
cselekedeteket, mint pici pelyhecs-
kéket, amivel aztán betakartuk a
jászolban fekvõ kis Jézust, hogy ne
fázzon. Átélni azt az örömet, bol-
dogságot, ami akkor az önfeledten
játszadozó gyermekek arcán ragyo-
gott, ami elsimította idõsödõ szüle-
im arcán is a gond ütötte ráncokat.
Igen, ma már nem kell ajándék,
mert tudom, hogy õk voltak nekem
a legnagyobb ajándék. Igen, újra
gyermek vagyok, mert érzem és tu-
dom, hogy mindezt annak köszön-
hetem, aki elõbb szeretett, akit Jé-
zus óta én magam is Atyámként
tisztelhetek. És várakozom, hogy
örömem ne csak az enyém legyen!

Tisztelettel és szeretettel kívá-
nok áldott karácsonyi örömünne-
pet minden itt élõ embertársam-
nak!

Kiss Gábor plébános

Adventi várakozás

Pétervására Város Önkormányzata 2009.
október 23-án tartott ünnepségén a kitünteté-
sek alapításáról és adományozásáról szóló
21/1999. (XII. 1.) rendelete alapján kitünteté-
seket adott át. Az elismerésben részesült sze-
mélyek a következõk: 

„Pétervására díszpolgára” kitüntetést ka-
pott dr. Benkár József kiemelkedõ szakmai

munkásságáért és Pétervására városért vég-
zett kiváló munkája elismeréseként.

„Pétervásáráért” kitüntetésben részesült
Szántó Gusztávné kiemelkedõ szakmai felké-
szültsége és a pétervásárai Tamási Áron Álta-
lános Iskola pedagógusaként, az oktatás terén
végzett kiváló munkája elismeréseként.

Bíró László kiemelkedõ szakmai felkészült-

sége és a pétervásárai Tamási Áron Általános
Iskola pedagógusaként az oktatás terén vég-
zett kiváló munkája elismeréseként.

„Pétervására szolgálatáért” kitüntetést ka-
pott Magnucz Miklósné kiemelkedõ szakmai
felkészültsége és a pétervásárai I. körzet védõ-
nõjeként végzett kiváló munkája elismerése-
ként.

Kitüntető címet kaptak

A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk és köszönjük a város érdekében végzett munkájukat!
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(Folytatás az 1. oldalról.)
2. A pétervásárai Napköziotthonos Óvoda fűtéskor-

szerűsítése:
Pétervására önkormányzata pályázatot nyúj-

tott be a bölcsõdék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb
helyzetû kistérségekben támogatás igénybevétel-
ének részletes feltételeirõl szóló 206/2008. (VIII.
26.) Kormány rendelet alapján a pétervásárai nap-
köziotthonos óvoda fûtéskorszerûsítésére. A pá-
lyázatot az Önkormányzati Minisztérium támo-
gatásra alkalmasnak ítélte és 2008. november 6-
án aláírt támogatási szerzõdés feltételei szerint
12.000.000 forint egyszeri jellegû, vissza nem té-
rítendõ támogatást nyújtott. Az óvoda energia el-
látását a központ kazánházról lekötötték és az
óvodában lévõ korszerûtlen elosztású fûtõberen-
dezést – csõvezeték, radiátorok, konyhaüzemtõl
kapott meleg vízellátási és cirkulációs vezetéket –
megszüntették. Az óvoda igényeinek megfelelõ
hõszükséglet korszerû kazánokkal (a kazánok
vezérlése a mindenkori külsõ hõmérsékletnek
megfelelõen) valósult meg, így biztosítható az,
hogy a kondenzációs kazánokból eredõ energia
megtakarítást ez a szabályzási mód még csak nö-
veli, és a hozzá illesztett 55/45 Cº-ös fûtési rend-
szerre való áttéréssel együttesen, mint egy 25-30
százalékos energia megtakarítás érhetõ el. Az át-
alakítással együtt, az önelszámolás biztosítása mi-
att a gáz ellátást is átalakították, biztosítva az önál-
ló fogyasztásmérést. A melegvíz ellátás a fali kazá-
nok mellé telepített 150 literes indirekt tárolóval
történik, amely a melegvíz ellátási oldalon továb-
bi megtakarítást eredményez. Az elhelyezési le-
hetõséget vizsgálva a fenti mûszaki megoldást
raktárnak használt helyiségben oldották meg. A
füstgáz elvezetés tetõn kívül vezetett gyári szettel
történik. A támogatási szerzõdés alapján a beru-
házás teljes költsége 12.775.580 forint volt,
amelyhez az Önkormányzati Minisztérium
12.000.000 forint egyszeri jellegû, vissza nem té-
rítendõ támogatást nyújtott. Pétervására önkor-
mányzata önerõként 775.580 forintot biztosított,
ezzel teljesítette a támogatási szerzõdés harmadik
pontjában meghatározott 5 százalékos önrészt. A
fejlesztés 2009. májusában megvalósult.

3. A pétervásárai Napköziotthonos Óvoda fejlesztése:
Pétervására önkormányzatának képviselõ-tes-

tülete ülésén úgy határozott, hogy az Észak-Ma-
gyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett, a leghátrányosabb helyzetû kistér-
ségek felzárkóztatása (LEKI) 2009. évi támogatá-
sának elnyerésére az 1. a) „a helyi önkormány-
zatok alapfeladatainak ellátása között meglévõ
színvonalbeli különbségek csökkentése érdeké-
ben a bel -és külterületen megvalósuló infrastruk-
túra fejlesztéséhez, kivéve a 2009. évi TEUT elõi-
rányzat keretében támogatható tevékenységeket”
jogcím támogatására, „A pétervásárai Napközi-
otthonos Óvoda fejlesztése” címmel pályázatot
nyújt be. A fejlesztés során az óvoda épületének
teljes homlokzatszigetelése készül el, üveg-
szövetháló erõsítéssel EPS hõszigetelõ lapokkal,
NIKECELL D (EPS80) 100 milliméter vastagság-

ban, RD=2,50 négyzetméter K/W hõvezetési el-
lenállással. A lapostetõ teljes víz -és hõszigetelése
történik meg, csapadékvíz elleni szigetelés 1,20
milliméter vastag TPO (FPO) lemezzel, alátét és
elválasztó rétegek beépítésével, továbbá tetõösz-
szefolyó vagy oldalkifolyó beépítésével valósul
meg. Lapostetõ hõ és hangszigetelése expandált
polisztirolhab hõszigetelõ lemezzel NC (EPS) 150
milliméter vastagságban valósul meg. A tetõrõl a
csapadékvíz elvezetésére
lefolyócsövet szerelünk
minõsített ötvözött hor-
gonylemezbõl. Az épület
kétvízoros falfedést kap
egyenesvonalú kivetel-
ben alulemezbõl 0,70
milliméter vastagságban.
A jelenlegi elavult, régi,
rossz állapotú fa nyílászárók helyett – amelyek
légzárása már nem fejti ki célját – korszerû új mû-
anyag ablakokat és ajtókat kívánunk beépíteni,
amely nyílászárók hõátbocsátási tényezõje: U=
1,4 W/m2K, 4-16-4 Low-E üvegezési rétegrend-
nek megfelelõen. Az ablakokat párkánnyal látjuk
el a csapadékvíz elleni védekezés céljából. A fûtés
korszerûsítése során az intézmény teljesen önál-
ló fûtési rendszert kapott teljesen új kazánnal,
szerelvényekkel, radiátorokkal és önálló gázmé-
rõvel. A jelenleg tervezett beruházással válhat tel-
jessé az intézmény komplett hõszigetelése. Ezzel
a korábbi években tapasztalt energiapocsékolás
megszüntethetõvé válik. Energetikai becslések
szerint a gázfogyasztásból származó megtakarí-
tás elérheti a jelenlegi fogyasztás 30-50 százalékát.

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács döntése alapján a fejlesztés forrásösszeté-
tele a következõk szerint alakult:

Saját forrás:   4.178.828 forint (15 százalék)
Megítélt támogatás: 14.500.000 forint (77,63 százalék) 
Összesen:                 18.678.828 forint (100 százalék)
A beruházás 2009. december 1-jén elkészült.

4. Akácfa utca felújítása:
Az önkormányzat teljesen saját erõbõl újíttatta

fel a pétervásárai Akácfa utcát, Amelyhez kedve-
zõ feltételekkel tudott szerzõdést kötni a Magyar
Aszfalt Kft-vel. A fejlesztésnek köszönhetõen 4
centiméter vastagságban AC 11 kopójelû új asz-
faltréteget kapott a kis utca. A fejlesztéshez az ön-
kormányzat 578.390 forint (100 százalék) saját
forrást biztosított. A beruházás 2009. június 25-
én készült el.

2009-ben elnyert, de még 
folyamatban lévő beruházások:

1. Tamási Áron Általános Iskola – TÁMOP:
A Tamási Áron Általános Iskola a Társadalmi

Megújulás Operatív Program keretében meghir-
detett Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzá-
férés – Innovatív intézményekben címû pályáza-
ton nyertesként szerepel. Szeptember 1-jétõl hat
osztályban valósul meg a kompetencia alapú ok-
tatás. A két elsõ osztályban szövegértés-szövegal-
kotás kompetencia területen, a 2.b osztályban

szociális, életviteli és környezeti kompetencia te-
rületen, a 6.a-ban és a 6.c-ben matematika, logikai
kompetencia területen és a 6.b-ben történelem
órán szövegértés-szövegalkotás kompetencia te-
rületen kezdõdik meg az oktatás. A 7. és 8. osztá-
lyos tanulók sem maradnak ki a programból, hi-
szen nekik tantárgytömbösített oktatás és tantár-
gyi bontás nélküli mûveltségterületi oktatás lesz.
Az egész iskolát érinti az egészséges életmód

program és egy évfolyamot a „Pétervására 20 éve
város” témahét megszervezése, valamint
Pétervására „A Bükk és a Mátra között” címû há-
rom hetet meghaladó projekt. A TÁMOP-3.1.4-
08/2 számú pályázaton 24.999.150 forintot nyer-
tünk. Ebbõl biztosítjuk a hat pedagógus és az in-
tézményvezetõ továbbképzését, az egész tantes-
tület módszertani képzését, a programban részt
vevõ tanulók tankönyvcsomagját és az oktatás-
hoz szükséges programcsomagokat és eszközö-
ket, a tanulók által használt laptopokat, valamint
a projekt menedzsment mûködtetését. A projekt
2010. augusztus 31-ig tart és még két évig bizto-
sítjuk a program mûködtetését.

2. „Pétervására város, Erdõkövesd, Váraszó,
Ivád, Kisfüzes községek Társult Képviselõ-
testület Közös Polgármesteri Hivatal köz-
szolgáltatásaihoz való egyenlõ esélyû hozzá-
férés biztosítása”:
Pétervására, Erdõkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfü-

zes Társult Képviselõtestületének ÉMOP-2009-
4.2.2. – Egyenlõ esélyû hozzáférés a közszolgálta-
tásokhoz (Akadálymentesítés) címû támogatásra
„Pétervására város, Erdõkövesd, Váraszó, Ivád,
Kisfüzes községek Társult Képviselõtestület Kö-
zös Polgármesteri Hivatal közszolgáltatásaihoz
való egyenlõ esélyû hozzáférés biztosítása” címû
pályázatát támogatásra érdemesnek ítélték. A
komplett akadálymentesítés során akadálymen-
tes parkolóhelyet alakítanak ki, az épület megkö-
zelítésére az elõírásoknak megfelelõ rámpa épül.
Az akadálymentes parkolótól indulva a látássérül-
tek részére vezetõ sáv készül, amely az épületen
belül is folytatódik. A bejárati ajtót az elõírások-
nak megfelelõ méretûre cserélik. A földszinten
lesz kialakítva az akadálymentes WC és ügyfélfo-
gadó, továbbá akadálymentesítve lesz az ok-
mányiroda egyik irodája is. A látássérültek részé-
re információs táblákat helyeznek el. A hivatal az
átalakítással kielégíti az akadálymentes munka-
helyre elõírt feltételeket is.

A fejlesztés forrásösszetétele:
Saját forrás:               499.422 forint (5 százalék)
Támogatás:            9.488.995 forint (95 százalék) 
Összesen: 9.988.417 forint (100 százalék)
A teljes kivitelezés befejezése 2010. nyarára várható.

2009-ben megvalósult fejlesztések


