Képviselőtestületi hírek

ÖNKORMÁNYZATI
HÍRLEVÉL
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Az aszfaltozás, majd a pavilonok elkészítése után a vevők és az
árusok örömmel vették birtokukba a kis piacterünket.
Ezután az időjárástól függetlenül kulturált körülmények között
folyhat az árusítás.
Ezzel is gazdagabb lett a falunk.

-

A temetőben urnafal építéséről határozott a képviselőtestület.
A munkát Boros Péter vállalkozó végzi szeptember folyamán.

-

Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy a Jókai utcában
minden közmű kiépítését elvégezze, ezután kerülhet sor a már
kialakított telkek eladására.
A vízvezeték építésének tervei elkészültek, s a napokban elkezdődött
a rendszer megépítése.

-

A képviselőtestület 96/2010. (05.26.) Kt. számú határozatával arról
döntött, hogy az orvosi rendelő udvarán területet biztosít egy
fiókgyógyszertár építéséhez.
A területmegosztás megtörtént, a többi hivatalos ügy folyamatban
van, reméljük rövidesen megkezdődhet a tényleges építési munka.

-

A volt keltető épületét öt évvel ezelőtt azzal a céllal vásárolta meg
az önkormányzat, hogy ha lehetőség adódik, munkahely létesítésére
fel tudja ajánlani.
Dr. Palkovics András úr, a St. Andrew’s Farm Kft ügyvezetője az
épületre vonatkozóan vételi ajánlatot tett a képviselőtestület felé. A
megegyezés a 2010. augusztus 18-i ülésen megtörtént
Tájékoztatása szerint az épület átalakítása után zöldségfeldolgozó
üzemet fog létesíteni, ezáltal álláskeresők juthatnak
munkalehetőséghez.

-
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-2Közmunka, közcélú foglalkoztatás
Évek óta arra törekszünk, hogy a munkanélküliek számára segély helyett
munkát tudjunk biztosítani.
A közcélú foglalkoztatással, egyéb pályázatokkal szinte mindenkinek
tudtunk a csekély összegű segély helyett munkát ajánlani. Ennek
érdekében felvettük a kapcsolatot a KEFAG-al, a Vízügyi
Igazgatósággal, a Nemzeti Parkkal és a Kistérségi Egyesített Szoc.
Intézménnyel is. A Munkaügyi Hivataltól elnyert bértámogatással
szakembereket is alkalmazhattunk. Bacsik Gábor szobafestő,
intézményeink (Kultúrház, óvoda, iskola) felújításában dolgozott.
Fehér Ferenc kőműves keze munkáját dícséri, hogy intézményeinknél a
szünidőben megtörténtek a karbantartások, a temetőben megépültek az új
WC-k és a kerítés burkolása is befejeződött.
Középületeink, közterületeink rendezettsége egy áprilistól alkalmazott
lelkiismeretes csapat munkáját dicséri.

Óvodáztatási támogatás
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy annak a gyermeknek a szülője, aki az
alábbi jogosultsági feltételeknek megfelel óvodáztatási támogatás iránti
kérelmet nyújthat be a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél.
A jogosultsági feltételek:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
- a gyermek 3 illetve 4 éves koráig a szülő legfeljebb az iskola
nyolcadik évfolyamát fejezte be sikeresen
- a gyermek óvodai beíratása óta 3 hónap eltelt

Óvodai hírek
Elérkezett a szeptember, amely minden kisgyermeknek, pedagógusnak,
az óvodakezdést jelenti.
Intézményünk szeptember elsején 25 fővel kezdte meg a 2010-2011-es
nevelési évet.
A nyár folyamán óvodánkban felújításokat végzett az önkormányzat. A
tavaly felújított csoportunk tovább szépült, az új szőnyeg vidám
hangulatot varázsolt.
Mosdóink melegvízzel történő ellátása megtörtént. A kiscsoport szobát
teljesen felújítottuk.
Kialakítottuk a logopédus, pszichológus és a családsegítő munkájához
szükséges helyiséget.
Óvodánk szép, tiszta környezettel várta a gyermekeket.
Minden kicsinek kellemes nevelési évet kívánok magam és
munkatársaim nevében

-

Bábel Zoltánné
óvoda vezető

-
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Kedves Szülők!

Községi Ünnepek

Szép, tiszta, feldíszített iskola várta a gyerekeket szeptember 1-én.
Ismét új tanév kezdődik új feladatokkal, s reméljük új örömökkel.
Mindannyian tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb feladat hárul a családra, a
diákra, az iskolára és az intézményt fenntartó önkormányzatra.
Az egyre fokozódó elvárások miatt szoros együttműködésre van
szükségünk.
Rövid tájékoztató a 2010-2011-es tanévről.
Beíratkozott tanulóink létszáma 71 fő, ebből 11 első osztályos kezdi meg
a nagybetűs életet.
Első alkalommal rendeztük meg a leendő elsősök számára a GÓLYA
NAPOT, melynek nagy sikere volt. Óvó néni és a leendő tanító néni
játékos feladatokkal egybekötött vidám délelőttöt szervezett a
legkisebbeknek, akik láthatóan nagyon jól érezték magukat.
A tanév során minden gyerek kedve és érdeklődése szerint választhat az
alábbi szakkörök közül: néptánc, hip-hop, társastánc, labdarúgás, atlétika,
művészeti oktatás, német nyelv /alsó tagozat 1.-3.osztály/, fizika, VIII.
osztályos tanulók részére továbbtanulási felkészítő.
Megköszönjük a kedves szülőknek az eddigi segítséget továbbra is várjuk
együttműködésüket!
Kívánunk minden tanulónak eredményes új tanévet!

Az elmúlt időszakban több sikeres rendezvény volt a községben. Ezek az immár
hagyományos ünnepek bizonyítják a kunpeszéri emberek összetartását a
szervezésben és a közös ünneplésben.

Szakálné Kincses Emma igazgató és a tantestület tagjai

Ismét nagy sikere volt a májusi népdalos találkozónak. A Kéknefelecs
Népdalkör tagjai, mint minden évben most is vendégül hívták a szomszédos
települések nótakedvelőit. Az iskola zsibongójában rendezett találkozó a
szervezők szokásos szíves vendéglátásának köszönhetően kellemes baráti
hangulatban telt.
Július 17-én rendeztük meg 12. falunapunkat, ahol reméljük minden
korosztály számára jó szórakozást biztosítottak a programok. Ismét nagy sikere
volt a „KISKUNSÁGI ÍZEK” főzőversenynek. Idén első helyezést ért el : Salga
László, második helyezést ért el: Homokiné Huszák Ágnes, harmadik helyezést
ért el: Sipos Gyula. Gratulálunk a nyerteseknek és minden résztvevőnek!
Ezúton is köszönetet mondok mindenkinek, aki részt vett a falunap
szervezésében.
Kozma Tímeának, hogy kiváló háziasszonya volt a rendezvénynek, Tóth
Tibornak és Filler Jánosnak, akik a biztonságos áramellátásról gondoskodtak,
Balázs Dávidnak, aki immár 12 éve garantálja a tökéletes hangosítást, Baranyi
Attilának, és fiainak, akik sátrat kölcsönöztek és építettek nekünk, így
elviselhető volt a júliusi hőség.
Köszönetet mondok a gyerekprogramokat szervező pedagógusoknak és
szülőknek, a főzőverseny lebonyolításáért Inoka Istvánné Erikának, a hatalmas
tortával kedveskedő Cziglerné Mércz Krisztinának, a sok finom süteményért és
a szép műsorért a Kéknefelejcs Népdalkörnek.
Köszönjük a meglepetés zenés ébresztőt és a jó ebédhez szóló, jó zenét a
PINCE Zenekarnak, az összes fellépőnek a színvonalas műsort, a Kisbojtár
Étteremnek és Huszák Jánosnak a kiváló vendéglátói szolgáltatást!
Nagyon köszönöm a segítséget minden munkatársamnak, akik jó szívvel
segítettek. Köszönet illeti a vendégeket is, hogy elfogadták a meghívást.
Örömmel láttuk, hogy jó hangulatban telt az ünnep!
Jó hangulatú sportbál volt augusztus 14-én a kultúrházban. Elismerésünk és
köszönetünk a két szervezőnek Huszák Ágnesnek és Holi Istvánnak, akik sok
energiát áldoztak arra, hogy jó szórakozást biztosítsanak a résztvevőknek!A bál

sikerét itt is a Pince Zenekar alapozta meg
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A Szépségkirálynő Választás immár hagyományos augusztus 20-i
rendezvény a községben.
Ennek szervezője immár tizedik alkalommal az Együtt Kunpeszérért
Egyesület.
Idén 11 csinos lány mutatkozott be a közönségnek.
A zsűri döntése szerint 1. helyezett: Mátyus Brigitta, 2. helyezett:
Kajdácsi Györgyi, 3. helyezett: Kenderes Kinga, Közönség díjat Milon
Vivien kapta.
Reméljük jövőre is a színpadon láthatjuk az öt szép helybéli lányt, Filler
Zsófit, Jáger Dórit, Kemenczei Mercédeszt, Milon Vivit, Sponga Kingát.
Nagy sikerük volt a kicsiknek is, akik szintén fürdőruhás,
koszorúslányruhás bemutatójukkal színesítették az estét.
Köszönjük a szervezőknek a jó hangulatú rendezvényt!

Szeptember utolsó szombatján, 25-én rendezzük meg az Idősek Napját a
kultúrházban.
Minden kedves ünnepeltnek névre szóló meghívót fogunk küldeni.

-
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Meghívó

Nagyszabású szüreti felvonulás és bál lesz a faluban
szeptember 11-én szombaton.
A látványos, vidám felvonulás délután 13 órakor indul az
öltözőtől.
A tavalyi évhez hasonlóan több helyen megállnak a felvonulók
egy-egy vidám táncra.
A délutáni és az esti mulatságra is mindenkit szeretettel hívnak
és várnak a szervezők,
a Peszéri Lovasok

-
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A mentősök kérik az alábbiakat!
Mentőápolók és mentőorvosok azt javasolják, hogy a szükség esetén
értesítendő személy adatait mindenki ugyanazon megjelölés alatt adja
meg mobiltelefonjában.
Tisztelt Kunpeszériek!
Az országban első templom a miénk, mely a ROSA MYSTICA
/titkosértelmű rózsa/ nevet viseli.
Már a harangláb építésekor megfogalmazódott sokunkban, hogy szép
lenne, ha a templom kertben ugyanezzel az elnevezéssel kegyhelyet
építenénk.
Dr Bábel Balázs érsek úr és Vangel Imre plébános úr is támogatja az
elképzelést.
Kis-Tóth
Ferenc
művésztanár
papírra
vetette
elképzelésünket. A kegyhely egy két méter széles és két és fél méter
magas építmény lenne, Rosa Mystica szoborral. Azokkal a kövekkel
lenne díszítve, melyek a mai Kápolnai erdőben lévő, 1241-ben lerombolt
templom maradványaiból valók, utalva ezzel arra, hogy ez a hely már
ezer esztendővel ezelőtt is vallásos emberek lakta település volt.
Kérjük, hogy aki egyetért a gondolattal, s az építést esetleg anyagilag is
támogatni tudja, keresse meg Lancsa Istvánné Zsuzsit.

A nemzetközileg elismert megjelölés: ICE ( In Case of Emergency =
„vész esetén”)Ezalatt a név alatt annak a személynek a telefonszámát kell
megadni, akit vészhelyzetben / szükség esetén a rendőrségnek,
mentőknek, tűzoltóknak fel kell hívni.
FKDM TKT KESZI
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata ügyfélfogadást tart minden
csütörtökön 8-12 óráig a kunpeszéri Polgármesteri Hivatalban.
Bármilyen probléma esetén az alábbi telefonszám hívható:
06-76/550-257 (üzenetrögzítős)
Németh Ildikó – családgondozó
Kecskés Jánosné - családgondozó

Lőgyakorlat 2010. szeptember hónapban a tatárszentgyörgyi lőtéren:
Az alábbi napokon a Tatárszentgyörgy és Dabas közötti műút
időszakosan lezárásra kerül.
szeptember 29-én 08.00 – 23.00
szeptember 30-án 08.00-23.00

Sipos Gyuláné
polgármester

A lő- és gyakorlótéren felmerülő problémával kapcsolatos információt a
várpalotai laktanya-ügyeletestől lehet kapni az alábbi telefonszámon: 0688/549-500/3155 melléken.
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Tiszteletteljes kéréssel fordulok a falu lakosságához.
Már több esetben tanúbizonyságot tettek a kunpeszériek arról, hogy ha
bajba jutott emberek szorulnak segítségre, akár szó nélkül is támogatást
nyújtottak.
Bizonyára mindenki előtt ismeretes, hogy középpeszéren elektromos hiba
miatt leégett a Cservák család házának egy része, a teljes tető, emellett
sok értékes holmi lett a tűz martaléka.
Kérek most mindenkit, ha teheti anyagilag támogassa a családot! A
Polgármesteri Hivatalban egy lezárt dobozban lehet elhelyezni az erre
szánt pénzt.
Bármilyen csekély összeg nagy segítség lesz számukra.
Támogatásukat előre is köszönjük.

Sipos Gyuláné
polgármester

Polgármesteri Hivatal
Kunpeszér

