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Így ünnepeltünk Mi
2014. augusztus 20-án a
pétervásárai Szántó Vezekényi
István Művelődés Házában
minden szék megtelt a város,
illetve a térség lakóival.
A Tamási Áron Általános
Iskola tanulóinak színvonalas
műsorát Eged István, városunk
polgármesterének ünnepi
beszéde követte.
- „Tiszta szívvel összegyűlni,
gondtalanul ünnepelni – nem is
olyan könnyű. Nem könnyű,
hiszen ünnepeink mára gyökeresen átalakultak, mi magunk
alakítottuk át őket az elmúlt
évtizedek során. Ahogy közelítünk egy-egy jeles alkalom
felé, ahogy fogynak előttünk a
naptár lapjai, úgy lép előtérbe a
média és a politika. Gondosan
leporolják a piros betűs napot,
majd ki-ki a maga ízlése,
igényei és nem utolsósorban
céljai szerint öltözteti a neki
tetsző köntösbe. Mai divatos
szóval: aktualizálják az
ünnepet. Évről-évre egyre
erősödik ez a jelenség és

valljuk be: az írott és
elektronikus média kényszerű
foglyaiként egyre nehezebbé
teszi számunkra az ünnepi
készülődést.
Mégis elmondhatjuk: rohanjon
bárhogy a világ, fújjon
bármerről a szél, augusztus 20a, s benne I. István király soha
el nem halványuló alakja
mindig része volt és része lesz a
magyar nyárnak. S nem csupán
a hagyomány, a megszokás
miatt…
… Szent István hatalmas
elszántsággal, ugyanakkor
végtelen alázattal szolgálta
nemzetét. Puritán jelleme,
megrendíthetetlen hite vezette
munkájában, mely nyomán
alakja példaként állt a későbbi
korok nemzedékei előtt s állhat
előttünk most is. De vajon ott
van e nagy királyunk eszmeisége mindannyiunk szívében?
Hányan tekintjük valóban
szolgálatnak a közért, a
társadalomért vállalt munkát?
Ott csengenek-e a fülekben

István király intelmei? Az
eltökélt uralkodó szavai, aki
nem a tőle függetlenül zajló
politikai eseményekre bízta a
saját és országa sorsát, noha a
keresztény Európában lett
volna jelentkező bőven, aki
úgymond szárnyai alá vette
volna újonnan született
hazánkat. István király
tetteinek ereje éppen abban
rejlett, hogy nélkülözött
mindenfajta öncélúságot, sőt
ellenkezőleg: biztonságot,
hitet, jövőképet adott az
országnak.
Mai világunk is ilyen választás
elé állít valamennyiünket:
vitetni magunkat az árral, a
kijárt úton a sodrásban bízva
várakozni, vagy nap mint nap
erős hittel, akarattal harcba
indulni közös ügyünkért,
vállalni az újat vagy ahogy a
Biblia is fogalmaz a
keskenyebb, talán rögösebb
utat…
folytatás a 2. oldalon

Jorge Louis Borges

Idő múltán
"Idővel az ember megérti, mi a
különbség aközött, hogy tartasz
egy kezet, vagy leláncolsz egy
lelket. Megtanulod, hogy a
szerelem nem azt jelenti, hogy
lefekszel valakivel… és
hogyha nincs valaki melletted,
nem azt jelenti, hogy egyedül
vagy... Megtanulod, hogy egy
csók még nem szerződés, és az
ajándék nem ígéret...
Elfogadod a zuhanást emelt
fővel és nyitott szemmel...
Megtanulod az utakat a mára és
a mostra építeni, mert a holnap
nem garantálja a terveidet. A
holnapnak mindig van egy
csomó olyan változata, ami
megállíthat félúton… és idővel
megtanulod, hogyha csak azért
maradsz valakivel, mert gazdag
jövőt ígér, előbb-utóbb visszatérsz a múltba...
Idővel megtanulod, hogy a
haragból kimondott szavak egy
életen át bánthatják azt, akit
megsérteni akartál.
Megtanulod, hogy mindenki
mondhatja 'sajnálom', de
megbocsátani csak a nagy
lelkek tudnak. Megtanulod,
hogyha megsértettél egy
barátot, valószínű soha többet
nem lesz úgy, mint régen…
Megtanulod, hogy lehetsz
boldog az új barátokkal, de
eljön az idő, hogy hiányozni
kezd a régi. Megtanulod, hogy
semmi sem ismételhető és
megtanulod, hogyha jól is
érzed magad azokkal, akik
körül vesznek, mindig
hiányozni fognak azok, akik
már nincsenek."

folytatás az 1. oldalról

„ …Tetterős királyunk, Szent
István életútja megadja a választ,
azt a választ, amit mindannyian
ismerünk. Szavak helyett
tettekkel, ígéretek helyett
munkával állhatunk csak meg a
vállalt feladat és embertársaink
előtt.
Ez augusztus 20-a és Szent
István legfőbb üzenete a ma
emberének.
Tudom, hogy ez ma is nehéz
feladat, talán még nehezebbnek is
tűnhet, mint az államalapítás
idején, de tetterős ember képes
szembenézni múltjával és
jelenével. Képes higgadtan
mérlegelni gyengeségeit, erősségeit, és levonja a szükséges
következtetéseket a számvetésből. A tetterős embernek
vannak céljai, saját létfenntartásán túlmutató, magasabb
rendű céljai, és rendelkezik a
célok eléréséhez szükséges
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akaraterővel.
„Tartsd mindig eszedben, hogy
minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem
emel fel, csakis az alázat, semmi
sem taszít le, csakis a gőg és a
gyűlölség.” Szólít meg minket
ma is Szent István, Imre
herceghez intézett intelmeiben.
Csakis ezen hitvallás mellett
végezhette el István király
hatékonyan az általa felvállalt
munkát. Államalapító királyként, mind a mai napig páratlan
egyéniségként, mégsem egyedül
vállalkozott az embert próbáló
feladatra. Vezetése alatt százak,
ezrek, majd százezrek ismerték
fel a nemzet fennmaradásához
vezető utat, mely végül a
magyarság virágkorát, máig meg
nem ismételhető fejlődést hozott
az ország életébe. A közösségbe
vetett hit, a közös munka ereje az
egyetlen, amely életre hívhatta a

Magyar királyságot…” hangsúlyozta beszédében a város
első embere.
A műsor a VII. alkalommal
megrendezésre kerülő
„Pétervására Élő Népművészete” című kiállítás megnyitójával folytatódott. A
kiállítás anyaga a Kézimunka kör
tagjainak munkáiból tevődött
össze, horgolások, szövött
szőnyegek kerültek a kiállítás
anyagai közé.
Az ünnepi műsor fellépő
művésze HEVESI TAMÁS volt,
fantasztikus hangjával, kedvességével, végtelen humorával
mindenkit elvarázsolt. Közel egy
órás műsorában, felcsendültek a
régi dallamok, többek között a
Zötyög az élet, a Vigyázz rám, a
Csíkos napernyő vagy a Jeremy.
A résztvevők a ﬁataloktól az
idősekig, mind egytől egyik
hatalmas tapssal köszönték meg

az énekes műsorát.
A Művelődési Ház intézményvezetőjének megnyitó beszédével folytatódott az új rész
átadója. Deák Bernadett beszédében hangsúlyozta: „…nincs
annál jobb érzés, amikor az
embert megérinti a változás
szele. A város vezetése elindította
ezt a változást, mi pedig látjuk,
érzékeljük a fejlődést.
Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy hosszú és fáradtságos út vezetett idáig. De
megérte…”
Az épület felszentelése illetve a
szalag átvágása után az új kenyér
megszentelése, kenyérszelés,
valamint kenyérosztás következett. Az augusztus 20-i
rendezvény a város főterén
ünnepi tűzijátékkal zárult.

NYÁRI DIÁKMUNKA
Pétervására Város Önkormányzata július illetve augusztus hónapban közel 28 fő diákot foglalkoztatott diákmunkásként.
Hárman arra vállalkoztak, hogy néhány sorban összefoglalják tapasztalataikat, élményeiket.
Mikor megtudtam, hogy a pétervásárai Szántó Vezekényi István Művelődés Háza és Könyvtárban fogok dolgozni diákmunkásként az országos munkaerő-piaci program javából, nagy
lelkesedéssel fogadtam a hírt, ugyanakkor kíváncsi voltam, hogyan tudok helyt állni egy addig számomra ismeretlen munkakörben. Jelenleg a Debreceni Egyetemen tanulok, második diplomám
megszerzéséért. Természetemből adódóan, bármilyen munkahelyen dolgoztam, mindig a tőlem legtöbbet telhetőt próbáltam kihozni az adott szakmában és azt színesebbé tenni. Mivel társasági
ember vagyok, örömmel dolgozok olyan munkakörben, ahol segítséget nyújthatok az embereknek.
Bár nem dolgoztam könyvtárosként éveket, mégis úgy érzem, mintha már ezer éve itt dolgoznék és magaménak érzem ezt a szakmát. Köszönhetően a kellemes munkahelyi légkörnek és a
csapat összetartó erejének, munkatársaim már az elején bevezettek a könyvtáros munka rejtelmeibe, így magabiztosan végeztem a munkával járó feladatokat. Miből is állt a munkám és miért is
említettem, hogy itt ugyanígy segíthetek az embereknek? A válasz egyszerű. Meglepődve vettem észre, hogy még mindig vannak olyan emberek, akik szívesen töltik a délutánjaikat például egy
Jane Austen regény olvasásával, elmerülve a könyvek rejtelmes világában, melynek olvasása során részesei lehetnek. Eredeti szakmámból adódóan, amely angol irodalmár, s mint az irodalom
iránt való érdeklődésemből kifolyólag, szívesen segítettem a tétovázó, de lelkes olvasóknak egy újabb csemegét választani. Lelkesedésem itt nem állt meg, így az elolvasott, kikölcsönzött
könyveket is megtanultam rendszerezni, rögzíteni. Számos olyan emberrel találkoztam, aki könyve vissza hozatala után megosztotta olvasási élményeit, mintha csak akkor ocsúdott volna fel az
adott regény titokzatos világából, melybe másokat is be szeretett volna vezetni. Bár vár a nyár, a kikapcsolódás, mégis fájó szívvel váltam meg e helytől, ahol napjaim nagy részét töltöttem. Ezt a
tapasztalatot, melyet itt szereztem és a vele járó szép emlékeket nem feledem.
Bocsi Mária
Pétervására Város Önkormányzata lehetővé tette számomra, hogy a diákmunka programban 3 hétig részt vehettem. Az első napomon felkészülten érkeztem a kijelölt munkahelyemre,
reggel 7 órára. Munkám nagy részét Pétervására város szépítése (pl. fűnyírás, szemétszedés), a megújuló köztér kialakítása és a mezőgazdasági gépek takarítása töltötte ki. Ez idő alatt több
idősebb foglalkoztatottal ismerkedtem meg. A továbbiakban belekóstolhattam a munkafolyamatok irányításába. Tanulmányaimat is hasonló területen végzem. Munkáim elsajátításában
segítettek a program vezetői Barta Gábor, Németh Gábor és Juhász Anita. Terveim között szerepel jövőre is részt venni a programban. Köszönöm a város vezetésének, hogy megteremtette a diákok
részére ezt a lehetőséget, hogy megtanulják a rendszeres napi munkába járást és a felelősségteljes munkavégzést.
Bódi Ádám
Egy idősebb ismerősöm mesélt nekem arról, hogy múlt évben diákmunkát vállalt a Polgármesteri Hivatal szervezésében. A történetei nagyon jó képet festettek a diákmunkáról, ezért
bennem is megfogalmazódott a gondolat, hogy jelentkezem. Először regisztrálnunk kellett a munkaügyi központban, mint diákmunkás. A kitöltött regisztrációs lapot le kellett adnunk a
hivatalban, az adatainkkal együtt. Július első hetében részt vettünk egy munkavédelmi oktatáson, majd mikor vége lett, orvosi alkalmassági vizsgálaton estünk át. A munka kezdete előtti napon
írtuk alá a munkaszerződést, akkor tudtuk meg, hogy az óvodában fogunk dolgozni. Az első munkanapon megismerkedtem az új munkatársaimmal, az ott dolgozókkal és a gyermekekkel
egyaránt. Négyen kaptunk diákmunkásként helyet az oviban. Reggel hétkor kezdődött és fél kettőkor ért véget a munkaidőnk. Általánosságban 13 gyermekkel foglalkoztunk, a mi feladatunk volt
megteríteni nekik és segíteni az óvónők munkáját. Amikor az óvodások ebéd utáni csendes pihenője következett, mi kivonultunk az udvarra elmosni a játékokat. Ekkor jöttem rá, hogy mennyire
hiányzik óvodáskorom legrosszabb emléke, a délutáni alvás! Az egyik forró napon még egy kis közös limonádézgatásra is sort kerítettünk. Az egyik óvónő segítségünket kérte a limonádé
alapanyagainak beszerzésében, majd a hűsítő ital elkészítésében. A kóstolás volt a legjobb része. Az utolsó napokban, amikor már az óvoda is bezáráshoz készülődött, ránk bízták a kis székek és
asztalok lemosását. Összességében nagyon tetszett, hiszen a diákmunkával rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem a gyermekekkel való kommunikáció terén, de úgy gondolom, hogy a diákmunka
Telek Emma
nem csak az első munka élményét nyújtja, hanem hozzájárul a személyiség fejlődéséhez.

4. oldal

Az ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013
„Első Lépés” - Szociális célú
városrehabilitáció Pétervásárán elnevezésű projekt
részeként, a mini-projektek
keretében szervezett nyári
napközis tábor két turnusban
került lebonyolításra, a helyi
könyvtárban.
Az eső turnus augusztus 4-8-ig,
míg a második turnus augusztus
11-15-ig tartott, melyeken 1515 fő gyermek vett részt.
A tábor első turnusa:
Az első nap ismerkedéssel
kezdődött, majd kézműves
foglalkozáson vettek részt a
gyerekek, melyen cserépﬁgurát
készítettek. Mindenkinek
nagyon tetszett és elégedettek
voltak saját munkájukkal.
Második nap a pétervásárai
Római Katolikus Templomba
tettek látogatást, ahol megnézhették a „Palócok Katedrálisát”. A templomot Szent
Mártonnak szentelve 1720
táján restaurálták újra, majd
1820 körül gróf Keglevich
Károly, helyi uraság jóvoltából
é s a p a l ó c o k s z o rg a l m a s
munkájával egy új, kéttornyú
templom épült. A gyerekek
megnézték az oltár részt,
kipróbálhatták a szószéket,
lementek a kripta bejáratához,
melyben a Keglevich család

PÁLYÁZAT

Vakáció a városban

tagjai nyugszanak.
Harmadik nap a pétervásárai
S z á n t ó Ve z e k é n y i I s t v á n
Művelődés Háza és Könyvtár
intézményében ismerkedtek a
könyvtárhasználattal, majd
szalvétatechnikával vontak be
tárgyakat, melyhez maguk
választhattak különböző
mintájú szalvétákat. A feladatot
megfelelő odaﬁgyeléssel
mindenki megoldotta.
Negyedik nap a helyi Beretka
pékségbe tettek látogatást.
Nagy élmény volt végignézni,
hogyan készül a kenyér az első
lépéstől a késztermékig.
Megkóstolhatták a péksütemények ízesítő anyagait,
kaptak pogácsákat, a végén
pedig egy nagyon friss kenyeret. Ötödik nap Környezetvédelmi előadáson vettek részt
a gyerekek, ahol arról kaptak
felvilágosítást, hogy melyek
azok az élelmiszerek, melyekben olyan adalékanyagok
vannak, amelyek egészségünkre káros hatással is
lehetnek. Érdeklődéssel hallgatták Laskó-Kuthi Adrienn
előadását. Tanulságos volt
számukra, talán a hallottak
hatására jobban odaﬁgyelnek,
hogy milyen összetételű
terméket vásároltatnak szüleikkel. Az előadás után túrázni

mentek a helyi Vezekényitóhoz, s a 4-5 km-es gyaloglás
alatt kellemesen elfáradtak. A
hetet sok-sok élménnyel zárták.
A tábor második turnusa:
Az első nap itt is ismerkedéssel
kezdődött, majd ellátogattak
egy helyi állattenyésztőhöz. A
gyerekek örömmel futkostak az
állatok között. Láthattak
kiskacsákat, bütykös ludat,
kotlóst csirkékkel, mangalica és
vaddisznó kereszteződésének
malacait, kecskéket, bárányokat és lovat. Az apróságok
élménnyel simogatták és
etették az állatokat. A kirándulás után, a kézműves foglalkozáson gipsz állatkákat festettek.
Második napon a szabadban
játszottak, majd könyvjelzőket
készítettek, melyek nagyon
mókásra sikerültek.
Harmadik nap a helyi nyomdába látogattak el, ahol kipróbálhatták a szitanyomást, majd
minden gyerek saját magának
készíthetett egy pólót „Vakáció
a városban” felirattal. Nagy
élmény volt számukra, hogy
betekinthettek a nyomdászat
rejtelmeibe. A nap folytatásaként hűtő mágneseket készíthettek, ki-ki a saját elképzelését
valósította meg.
Negyedik napon a pétervásárai
Varga Károly fazekas mesternél

tettek látogatást, ahol megismerkedhettek a kerámiák
készítésének minden lépésével.
Nagyon tetszett a gyerekeknek,
hogy az agyagból milyen
sokféle formát lehet készíteni.
Akkor éppen a tányérok
formázását végezte a mester,
így megmutatta, hogyan kell
dolgozni a korongon. A hagyományokat folytatva a délutáni
kézműves foglalkozáson, a
kosárfonás technikáját sajátíthatták el a tábor résztvevői. A
kosárkák kisebb-nagyobb
sikerrel készültek el, de
mindenki büszke volt a saját
munkájára.
Ötödik napon, Pétervására
területén és környékén ismerkedhettek különböző növényekkel. Azonosították az
akácfát, platánfát, gesztenyefát,
nagylevelű hársfát, rezgőnyárfát, gyékényt, nádat,
aranyvesszőt, lucfenyőt, tiszafát, borostyánt. Gyűjtöttek
leveleket, melyeket utólag is
azonosítottak. A gyerekek
szomorúan vették tudomásul,
hogy vége a hétnek, ők még
szívesen jártak volna továbbra
is a táborba. Bízunk benne,
hogy a következő év nyarán is
lesz lehetőségünk hasonló nyári
táborokat szervezni.
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KÖZÉLET-PÁLYÁZAT

A Szociális Város-üzemeltetési- és Sportbizottság tagját,
a várost érintő változásokról
kérdeztem.
Attila, pétervásárai lakosként
milyen momentumokat emelnél ki, melyek a városképet
javítják?
Mindenekelőtt meg kell említeni a Főteret, külön kiemelve
az általános iskola előtti parkot,
amely most már a kiemelt
iskolai rendezvényeknek (pl.
tanévnyitó, ballagás) is helyet
ad. A Polgármesteri Hivatal
előtti közösségi tér, hosszú évek
után olyan területet biztosít a
pétervásárai lakosoknak,
amilyen eddig még nem volt,
hiszen a hosszú nyári estéken
ﬁataloknak és időseknek
egyaránt találkozási helyéül
szolgál.
Bár a tér, a felújítás kezdetekor
rengeteg kritikát kapott, de az
építkezés előrehaladtával ezek
a kritikák „elhalványodtak”.
A Főtér Egészségügyi Központ előtti, már befejezett része
sziklakerttel, vízjátékkal üdítő
színfoltja a közösségi tér
egészének.

A város vezetése a gyerekek
érdekeit is szem előtt tartja,
éppen ezért egy teljesen
megújult, korszerű játékokkal
felszerelt új játszóteret is
átadott az apróságoknak.
Fontosnak tartom kiemelni a
Játszótér melletti műfüves
pályát is, mely minden este
megtelik élettel.
A város életében is aktívan
részt veszel, ha jól tudom
főként a városkép kialakításában?
Igen, próbálok építő jellegű
kritikusa lenni a városközpont
fejlesztéseinek és az ott
található Művelődési Háznak
is. Az intézmény megújult, a
városrehabilitációs pályázatnak
köszönhetően bővült egy 200
m2-es teremmel, kiszolgáló- és
foglalkoztató helyiségekkel
illetve az épület akadálymentesítése is hamarosan
megoldódik. Innentől kezdve
kulturális rendezvényeknek,
kiállításoknak, városi nagyrendezvényeknek, bemutatóknak és lakossági fórumoknak is
helyet adhat a Művelődési Ház.
Megtisztelő volt, hogy én

készíthettem el az épület
homlokzatán olvasható intézmény nevet valamint társadalmi munkában az intézmény
belső információs tábláinak
elkészítését is felajánlottam,
melyet a Művelődési Ház
köszönettel elfogadott.
Ha már a városrehabilitációs
pályázatot említetted, úgy
tudom a pályázaton belül
megvalósuló SOFT programok
közül a nemrég befejeződött
„ Va k á c i ó a v á r o s b a n ”
elnevezésű 2 x 1 hetes ingyenes
táborban, a gyerekek egy napot
nyomdalátogatással töltöttek
Nálad?

Augusztus elején 15 fő
gyermek látogatott el hozzám,
hogy az ingyenes tábor keretein
belül, megismerkedjenek a
nyomdaipar egyik speciális

ágával, a szitanyomtatással és
ezzel együtt a textil dekorációval valamint saját kezűleg
nyomdázhatták az amerikai
BROOKS cég vállalati
borítékait is. A gyerekek, a majd
három órás látogatás során, a
Vakáció a városban feliratot
vasalhatták, az ajándékba
kapott pólóikra.
A városkép arculatának
kialakításához nagyban hozzájárul a lakosság megfelelő
tájékoztatása, akár újság,
szórólap, plakát formájában.
Mennyire tartod ezt fontosnak?
A Péterkei Hírek elnevezésű
háromhavonta megjelenő
városi lapnak 2011-es megjelenése óta, állandó szerkesztője
és kivitelezője vagyok. Talán
ezért is kaptam felkérést 2010ben Eged István polgármester
úrtól a Szociális Városüzemeltetési- és Sportbizottságba,
hogy mint külsős tag vegyek
részt.
Igyekszem aktív tagja és
mozgatórugója lenni Pétervására város életének, s kivenni a
részem a mindennapi munkából.

Szívvel-lélekkel a közösségért és a kultúráért
Többször olvashattak a kedves
Olvasók arról, hogy a Pétervásárai Ifjúsági Egyesület, azaz
a PETIFE a Norvég Civil
Támogatási Alap jóvoltából
megnyert pályázat kapcsán egy
1 évig tartó programsorozatot
rendezhetett meg a projektbe
bevont állami gondoskodásban
élő gyermekek és PETIFE
tagok számára. A „MI-EGYMÁS”, azaz Mi Együtt Mások
Vagyunk címet viselő projekt
lehetőséget adott arra, hogy
ezek a ﬁatalok önkéntes
szervező képzésen szerezhessenek új ismereteket, s azt
kamatoztathassák a társaik
számára rendezett különböző
témájú műhelyfoglalkozások
szervezésével. Fő célként egy
ﬁlm elkészítését terveztük,
mely hűen mutatja be az állami
gondoskodásban élő ﬁatalok és
gyermekek életét, mindennapjait, kudarcait és örömeit
egyaránt, így járulva hozzá a
társadalmi elfogadottságuk, s
az irántuk való tolerancia

növeléséhez, s a velük kapcsolatos eddig hiányos információk, kérdések megválaszolásához.
A program jótékony hozadékaként munkahelyemen, - a
Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ Pétervásárai
Gyermekotthonában, ahol
fejlesztő pedagógusként
dolgozom- szintén „MI-EGYMÁS” címmel negyedévente
megjelenő újságot indítottam
el, ami a lakásotthonok életét és
az aktuális eseményeket mutatja be. A cím tehát méltó volt az
eddig végzett munkához,
hiszen a résztvevő gyermekek
szemléletváltása mindkét
irányba megtörtént.
Színvonalas projektzáró
rendezvényünkön több megyei
és helyi intézmény, s Pétervására Város Önkormányzata is
képviseltette magát. A projektről és az állami gondozott
gyermekek életéről készült ﬁlm
megtekintését követően a
vendégek megtekinthették a

gyermekek munkáit, és a róluk
készült naptárat és képeslapot.
A projekt ugyan lezárult, de a
változás magjait elvetettük,
melyből reméljük, idővel
csírázásnak indul a tolerancia,
az egymás jobb megismerésére
és elfogadására való hajlam, az
együttműködés és együtt
gondolkodás igénye.

Egyesületünk pályázati forrásokból tartja fenn magát, s így
párhuzamosan több projekt
megvalósításán is dolgozik. Az
idei év májusától a TÁMOP
támogatásának jóvoltából 1 fő
alkalmazottat sikerült felvenni
a szervezet egyes adminisztrációs feladatainak elvégzésre,
így könnyítve meg az elnökség

munkáját. A munkatársat 15
hónapos munkaviszonnyal
foglalkoztatjuk a szervezet
székhelyén, a Szántó Vezekényi
István Művelődés Házában,
ezáltal erre az időszakra
megoldott lett a kapacitásbővítés, mely a projekt fő
célja volt.
Szervezetünk immár hagyományos nyári horgásztáborát
augusztus hónapban rendezte
meg, ahol a tagjainkon kívül
több önkéntest is vendégül
láttunk, s akiket a szervezési
feladatokba is sikerült bevonni.
Az 5 napos „nyaralás” nagyon
jó hangulatban telt, s a
kapásokban és nagy halakban
sem volt hiány. Táboraink célja
a közösség építése, a baráti
kötelékek szorosabbá fűzése, a
bizalom elmélyítése, a
tolerancia, az ön- és társismeret
tanulása. Az esemény költségeit
az Önkormányzat által kiírt, s
megnyert pályázat útján
fedeztük.
Bárdos Katalin Diána
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Eredményes START- munkaprogram Pétervásárán
Az elmúlt négy évben a
S T A R T- m u n k a p r o g r a m
keretein belül Pétervására, több
száz munkanélkülit foglalkoztatott, melyre közel 440 millió
forintot nyertek.
Barta Gábort a Közmunkaprogram vezetőjét arra kértem,
adjon rövid áttekintést erről a
sikeres programról.
A program lehetővé tette, hogy
a közfoglalkoztatottak, olyan
munkálatokat lássanak el, mely
által a város lakói élhetőbb,
szebb, tisztább városképet
kaphatnak. Így került sor pl.:
·-csemete tisztításra,
-25 km csapadékvíz-elvezető
árok tisztítására,
-közterületek-, parkok-, temető
tisztán tartására,
-mezőgazdasági utak tisztítására,
-illetve elkezdtük a járdák
felújítását: a régi járdalapok

felvételére, szintre emelésére és
újra rakására került sor. A
közmunkások, a Zrínyi utca, a
Köztársaság utca, illetve az
Alkotmány utca teljes járda
felújítását elvégezték.
A program keretein belül idén is
folytatódott a mezőgazdasági
növénytermesztési projekt. 10
hektár területen paprikát,
paradicsomot, zöldbabot,
zöldborsót, vöröshagymát,
cukkinit, burgonyát és zabot
termeltek a munkások.
A megtermelt zöldségek egy
része értékesítésre, másik része
pedig a Bázis Konyhára kerül
felhasználásra.
A START-munkaprogramban
foglalkoztatottak a határban
lévő földutak, árkok tisztítása
során kitermelt bokrok, faanyagok aprítását is elvégezték,
melyet eddig téli tüzelőnek
használtak fel 5 önkormányzati

tulajdonú épület (Pétervására
Város Önkormányzata, Egészségügyi Központ, Pétervásárai
Időskorúak Otthona, Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda és Bázis Konyha) kazánjainak fűtésére, s ez idén sem lesz
másképp.
29 hektáron energia erdő
művelésre kerül sor, melynek
keretein belül 5 évig az erdő
rendben tartása, majd bokrosítása a feladat. Az 5 év letelte
után a faanyag aprítékolása is
elkezdődhet, melyet a kazánok
fűtésére használunk majd fel.

Pályázati pénzből eszközöket is
be tudtuk szerezni, így lettünk
tulajdonosai két új traktornak,
egy kistraktornak, szárzúzónak,
aprítógépnek, pótkocsinak és
rengeteg kis értékű tárgyi
eszköznek. A mezőgazdasági
gépek (pl. szárzúzás)
bérléséből, földmunkákból
(szántás, boronálás) mintegy 2
millió forintnyi bevétele származik az Önkormányzatnak,
melyet szociális segélyezésre
használunk fel. A novemberben
kezdődő és március végéig
tartó időszakban további kb. 30
fő, képzésben vesz majd részt.
Az oktatást indokolja, hogy a
közfoglalkoztatottak több mint
fele, legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezik.
A program legfőbb célja, hogy
visszavezesse az embereket a
munka világába és ha kell, újra
megtanítsa őket dolgozni.

Kerekasztal beszélgetés a „péterkei” egészségügyről
Büszkén mondhatjuk, hogy
Pétervására a fejlődés útjára
lépett. Ha a városközponton
végig sétálunk mindenhol a
megújult, felújított terekkel,
épületekkel találjuk szemben
magunkat. A Főtér északi
részén található az Orvosi
ügyelet, illetve az Egészségügyi Központ, melyek igen
látványos átalakuláson mentek
keresztül.
Kerekasztal beszélgetésünk
témájaként a helyi egészségügyet jelöltem meg, melyben
Varró Magdolna és Abelovszki
Ildikó képviselő asszonyok
voltak segítségemre.
Milyen átalakulások, változások következtek be az elmúlt
időszakban, melyet fontosnak
tartanak kiemelni?
2012 telén elkezdődött az
Orvosi Ügyelet megújulása,
melynek első lépéseként,
lecseréltük a „szétfoszlott” és
„szétesőben” lévő bútorok egy
részét. Így már az ellátó
személyzet kulturált környezetben végezhette munkáját.
Tavaly az Orvosi Ügyelet belső
helyiségeit teljes egészében
sikerült felújítani, melyre az
Orvosi Ügyeleti Társulás
(Pétervására Város, Váraszó és
Kisfüzes Községek Társult
Képviselőtestülete és Erdőkövesd, Ivád Községek Önkormányzatainak Egészségügyi
Intézményfenntartó Társulása)

több mint 5 millió Ft-ot költött,
önerőből ﬁnanszírozva azt.
Ennek keretein belül a higiénés
körülmények is megfeleltetésre
kerültek a Tisztiorvosi Szolgálat előírásainak, pl. műszermosogató-, kézfertőtlenítő
eszköz került felszerelésre,
valamint a helyiségek elrendezésében is funkcióváltás
következett be.

Idén a rendelőbe néhány új
bútordarabot és új ügyeleti
autót is vásárolt a Társulás –
foglalta össze Varró Magdolna
az Egészségügyi Központ
vezetője.
Igen sok pályázati forrásra
sikerült az Önkormányzatnak
szert tennie. Ha jól tudom az
Egészségügyi Központ korszerűsítése, akadálymentesítése is
egy nyertes pályázatnak
köszönhető?
Így van. 2013 végén, Pétervására Város Önkormányzata
57 millió forintot nyert az
Egészségügyi Központ korszerűsítésére, illetve annak
akadálymentesítésére - kezdte
mondandóját Abelovszki Ildikó
képviselő asszony, aki előtt
nem idegen az egészségügy,

mint téma, hiszen aneszteziológusként dolgozik.
Azt gondolom, hogy a térségben nem sok település van,
amely egy olyan korszerű
Egészségügyi Központtal
büszkélkedhetne, mint amit
Pétervásárán hamarosan
átadnak. A pályázaton nyert
összeg az Egészségügyi Központ felújítását (hőszigetelés,
fűtéskorszerűsítés, tetőfedés
cseréje, váróterem kialakítása),
akadálymentesítését, egy új
fogorvosi rendelő kialakítását,
illetve a környezet rendbetételét, parkoló kiépítését is
fedezi. Az új fogorvosi rendelő
kialakításával már két külön
rendelő várja a betegeket,
amely Pétervására és az ide
tartozó körzetek betegeit is
gond nélkül el tudja látni.
Az Egészségügyi Központ
felújítása kapcsán az új fogorvosi rendelő kialakításához
szükséges fogorvosi széket
felszereléssel, illetve a szükséges eszközöket az Egészségügyi Központ Intézményfenntartó Társulása önerőből
ﬁnanszírozta.
Az Egészségügyi Központ új
berendezéseinek kiválasztásánál az Önkormányzat az én
véleményemet is kikérte,
szakmai tapasztalatommal
segíthettem a munka gördülékeny lefolyását.
Összességében azt mondha-

tom, hogy egy korszerű, a mai
kor igényeit teljes mértékben
kiszolgáló egészségügyi
intézménnyel gyarapodott a
város.
Mint tudjuk egy-egy felújítás,
korszerűsítés igen sok toleranciát, türelmet igényel. Gondolom ez ebben az esetben sem
történt másképp?
Ez így igaz. Mindenekelőtt
szeretném köszönetemet
kifejezni a betegeknek, az
ellátottaknak és a szakszemélyzetnek a sok-sok türelemért.
Hiszen magát az intézményt
teljes egészében nem tudtuk
egy másik épületbe átköltöztetni, ott intézményen belül
kellett megoldani a betegek
zavartalan ellátását.
Mindenki, aki részt vett ebben a
projektben, a maga területén a
maximumot nyújtotta, gondolok itt az orvosokra, védőnőkre,
asszisztensekre, építésben
résztvevő munkásokra, közmunkásokra, Tóthné Németh
Barbara Építésügyi Osztályvezetőre, aki az építésügy
szakmai feladatait felügyelte és
természetesen Eged István
polgármester úrra, aki lehetővé
tette, a pályázat- illetve a
pályázati kiﬁzetések
gördülékeny lefolyását –
hangsúlyozta Varró Magdolna.
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Képviselő, aki a fejlődés mellett „voksol”
Pétervására Város Önkormányzata 2013 áprilisában
nyerte meg azt a közel 430
millió forintot, melyet városrehabilitációra fordítanak.
Ennek eredményeként a
Társasházak, a Játszótér, a
Művelődés Háza és a Főtér is
megújul.
A Társasházak, a Játszótér
illetve augusztus 20-án a
Művelődés Háza is átadásra
került. Szántó Árpád képviselőtestületi taggal a megújuló
Főtérről beszélgettünk.
Képviselő úr, ha végignéz a
Főtéren, mi az ami először
eszébe jut?
Mindenekelőtt a fejlődés,
hiszen a Főtér teljes egészében
megújult az Egészségügyi
Központtól az Általános
Iskoláig. Így az önkormányzat
előtti részen egy nagyobb
burkolt felület került kialakításra, amely ünnepségek,
koncertek, alkalmi piacok
rendezésére alkalmas.
Ezen túlmenően szerepet
játszik: a zöld felületek
minőségi megújítása, több

helyen füvesítéssel, fásítással,
parkosítással, a szociális
funkciók biztosítása, így többek
között ivókút, kerékpártároló,
padok is elhelyezésre kerülnek.
A lakosság legnagyobb részét
érintően további parkolóhelyek
is kialakításra kerülnek, mivel a
parkolás évek óta nagy gondot
okoz a városban.
A város látványos fejlődési
programjában aktívan részt
vettem, igyekeztem a lakosság
álláspontjait, észrevételeit
szem előtt tartva a közös érdekeket képviselni. Városunk
közterületeinek és intézményeinek megújulása mind-mind
az elmúlt pár év közös munkájának gyümölcse, melyet
hosszú éveken keresztül
élvezhetünk közösen, méltóan
tükrözve járásközponti címünket. A Szociális Városüzemeltetési- és Sportbizottság
tagjaként képviselőtársaimmal
együtt azon munkálkodom,
hogy élhetőbb, szebb Pétervásárán tölthessük mindennapjainkat.

NINCS HOLTSZEZON A SAKKOZÓKNÁL
Áprilisban ért véget a megyei
bajnokság és a nyár folyamán
számtalan lehetőség kínálkozott sakkozóink megmérettetésére. Volt ezek között a
versenyek között komoly
nemzetközi- és egyszerűbb
rapid (2 x félórás) verseny is.
Ezek egyéni versenyek és
fontosak a fejlődés, személyi
fejlesztés szempontjából, hogy
ősztől megújult erővel tudjunk

küzdeni a megyei bajnokságban. Versenyzőink fokmérője a FIDE élő-pontrendszer, mely a lejátszott
partik eredményének függvényében változik.
Ebben az évben elmondható,
hogy játékosaink értékszáma a
nagyszerű eredményeknek
köszönhetően emelkedett.
Az utánpótlás nevelése is
fontos szempont szakosz-

tályunknál. Szép eredményeket
értek el játékosaink a diákolimpia egyéni és csapat
versenyein is.
Önkormányzatunk szerencsés
abból a szempontból, hogy
egyre több az önszerveződő
civil szervezet és szakosztályi
keretek között egyre több ﬁatal
tud sportoláshoz, kikapcsolódáshoz jutni. Mai világunk-

Kimutatás a bajnokságban elért eredményekről:
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ban ez nagyon fontos, mert
sokat segíthet a gyerekek
személyiségének fejlődésében
is.
Szeptembertől a megújult
Művelődés Házában várunk
mindenkit, aki a sakk iránt
érdeklődik. Sakk-klub péntekenként 17 órától.
Szakosztályunk támogatói:
Pétervására Város Önkormányzata, Panax Szent Márton Bt.
Tóth János szakosztályvezető
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Nyertes TAO pályázat (2014/2015)
Mint ahogy arról korábban már
beszámoltunk a Péterkei Hírek
olvasóinak, Pétervására Sportegyesület 2014 márciusában a
TAO pályázaton több mint 6
millió forintot nyert.
Boros Csabát városunk
alpolgármesterét arra kértük,
hogy a megvalósult fejlesztésekről, valamint az újabb
nyertes pályázatról adjon rövid
tájékoztatást:
- Július hónap végéig kellett
azoknak a sportegyesületeknek
elkészíteni és beküldeni a TAOs pályázati elszámolást, akik
nyertek a 2013/2014-es bajnoki
évadra keretösszeget. Mi a
tervezett programot sikeresen
végrehajtottuk és minden
forinttal elszámoltunk a
szövetség felé.
2014 június elején, a Magyar
Labdarúgó Szövetségtől megkaptuk a támogatói nyilatkozatot a beadott 2014/2015-ös évad
pályázatra. A szövetség két
részre osztotta nyertes
programunkat:

1. Egyrészt a sporttelepfelújítási programban kaptunk
egy 5 882 523 forintos keretet,
melyből a szövetség állja az
összeg 70 %-át, önkormányzatunk és egyesületünk pedig a
maradék 30 %-át. Így a már
elkészült lelátó mellé újabb
fejlesztéseket tudunk elvégezni
a Bocsi Attila Sporttelepen,
melyek a következők:
- a sportpálya világításának
korszerűsítése, bővítése,
- új cserepadok beszerzése,
- új hangosítási rendszer
kiépítése,
- a kerítések festése.
A beruházások mindegyike a
nyár végén, illetve az ősz elején
fog elkészülni.
2. Pályázatunk második
részében utánpótlás nevelésre
kaptunk egy keretösszeget. Itt
összesen 7 528 399 forintot
tudunk majd elkölteni. Ennek a
90 %-át olyan cégektől kell
megszereznünk támogatásként,
akik rendelkeznek társasági
adóval. A maradék 10%-ot

labdarúgó szakosztályunk
fogja kigazdálkodni.
A pályázatból a következő
kiadásokat tudjuk fedezni:
- gyerekek utaztatását mérkőzésekre,
- sportfelszerelések vásárlását,
- edzőtáborozást,
- létesítménybérlést,
- nevezési költségeket,
- gyógyszerek, diagnosztikai
eszközök vásárlását,
- sportszakemberek program-

ban való tiszteletdíjának
fedezését.
A pályázati program 2014.
július 1. – 2015. június 30.
között tart majd. A beadott
pályázatunk elmarad a megítélt
támogatástól, a kiadásaink
pedig ettől az évtől újból nőnek
(mivel már U14-es csapatot is
indítanunk kell), így a vezetés
még gondolkozik egy esetleges
fellebbezésen is.

Változások a „péterkei” sportéletben
Boros Csabával Pétervására
város alpolgármesterével az
elmúlt időszak sporteseményeiről, fejlesztésekről beszélgettünk.
Alpolgármester úr, az elmúlt
időszakban igen sok változás
következett be a „péterkei”
sportéletben. Melyeket emelné
ki?
Önkormányzatunk a sportegyesülettel szorosan együttműködve törekszik arra, hogy a
város lakóinak minél színesebb
sportéletet biztosítson. Legyen
szó gyermekről vagy felnőttről,
sportolóról vagy szurkolóról.
Az év folyamán Egyesületünk
kibővült az asztalitenisz-,
kerékpár- és túra szakosztályokkal. Az asztaliteniszesek
már túl vannak egy igen
színvonalas tornarendezésen és
szeptembertől a megyei II.
osztályú bajnokságban is
szurkolhatunk nekik. A
kerékpárosok egész nyáron
versenyeztek és sok szép
helyezést értek el a különböző
megmérettetéseken. A túra
szakosztály, a népszerű tavaszi
túrák után már szervezi az őszi

útvonalakat is. A régóta
működő labdarúgás, röplabda,
sakk, karate és autó-motor
szakágak a jól megszokott
módon szállítják a szép
sikereket, mindannyiunk
örömére.
Fontosnak tartjuk sportlétesítményeink felújítását,
fejlesztését és újabb helyszínek
létrehozását. A műfüves pálya

megépült, a sportcsarnoknak
készen vannak a felújítási
tervei, így itt csak egy megfelelő pályázatra várunk, melyre
pályázhatunk.
Bocsi Attila Sporttelepünk
minden évben korszerűsödik,
szépül, így azt hiszem mára ez
egy olyan létesítmény, amelyre
minden pétervásárai büszke
lehet. Terveink között szerepel,

hogy jövőre városunkban is
épülhessen a kormány segítségével egy tanuszoda. A
tornacsarnok és a játszótér
közötti területen teniszpályát
vagy ﬁtnesz parkot szeretnénk
létrehozni, a sportpályán pedig
szeretnénk felújítani a volt
tekéző és büfé épületét.

