HÍRLEVÉL
2. szám 2009. március 14.

kiadja: Péteri Község Önkormányzata

Tisztelt Péteri Lakosok!
2009. március 1-jén Péteriben rendben lezajlott az idıközi polgármesteri választás. Ezzel
kapcsolatban szeretnék néhány adatról tájékoztatást adni Önöknek. Mint az ismeretes, a
polgármesteri címért három jelölt indult: Dr. Molnár Zsolt független, Tóth Attila független és
Veszteg Ferenc FIDESZ-MPSZ színekben. Március 1-jén a választópolgárok részvétele
magas volt. 1659 szavazásra jogosult állampolgár közül 864-en éltek választási jogukkal. A
szavazatok számának megoszlása a következıképpen alakult:
Dr. Molnár Zsolt
Tóth Attila
Veszteg Ferenc

440
130
278

A szavazatok között 16 érvénytelen, illetve rontott szelvény volt. Péteri Község polgármestere
Dr. Molnár Zsolt lett, aki a polgármesteri esküt ünnepélyes keretek között 2009. március 5-én
tette le a Képviselı-testület és a Helyi Választási Bizottság elnöke és jelenlevı tagjai elıtt.
Beke Andrea megbízott jegyzı
Tisztelt Hölgyem!
Tisztelt Uram!
Köszönöm mindazok részvételét az idıközi polgármester választáson, akik szavazatukkal
véleményt mondtak, és döntést hoztak településünk elkövetkezı idıszakának alakulásáról.
Köszönöm azok szavazatát, akik engem támogattak, de azokét is, akik más jelölt személyében
látták községünk továbblépésének a lehetıségét. Remélem, hogy a kapott bizalomnak mind a
polgármester, mind pedig a képviselı-testület meg fog majd felelni!
Már a választás elıtt igyekeztem tisztán láttatni azt, hogy jelenleg az Önkormányzat
gazdasági mozgástere és tevékenységi lehetısége alapvetıen korlátozott. Komoly szükség
mutatkozik ezért arra, hogy a település vezetése és a község lakói, tevékeny polgárai között
komolyabb és mélyebb együttmőködés alakuljon ki. Információkkal, segítı kapcsolatokkal,
szakmai tudásával Ön is hozzájárulhat településünk fejlıdéséhez, otthonosabbá tételéhez!
Amennyiben úgy látja, hogy a Község polgáraként erejéhez, idejéhez mérten bármiben is
segíteni tudja és akarja az Önkormányzat munkáját, kérem, keressen meg! Minden ötletet,
javaslatot, önzetlen segítséget örömmel fogadunk!
Kérem Önöket, hogy keressék a kapcsolatot a civilszervezeteinkkel is! Amennyiben ilyen
egyesület, szervezet létrehozásán gondolkodnak, tegyék meg! Az Önkormányzat rendkívül
fontos közösségszervezı és közösség-összetartó szereplıként tekint az aktív civilszférára,
mint a települési közösség mozgatóira, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy lakóhelyünk
egyben az otthonunk is legyen!
Bízom abban, hogy az Önök kezdeményezı segítségével Péteri lakóközösségének ötletei és
tehetsége a jövıben sokkal hatékonyabban tud majd az Önkormányzat munkájában,
döntéseiben megjelenni.
Egyúttal megköszönöm Dr. Szászik Károly úrnak az elmúlt két évtizedben Péteriért végzett
vezetıi munkáját.
Dr. Molnár Zsolt
Polgármester
polgarmester@peteri.hu
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a
Földváry-Boér Elemér Mővelıdési Házban az 1848-1849-es forradalom és
szabadságharc emlékére rendezendı,
2009. március 15-én 17,00 órakor kezdıdı községi ünnepségre.
Ünnepi program:
- Himnusz,
- Ünnepi mősort mutatnak be a Pittner Dénes Általános- és Mővészeti Iskola 5. osztályos
tanulói,
Közremőködnek: Battaglieri Alexandr (furulya)
Szmutkó Kornélia
- Ünnepi

(zongora)

köszöntıt mond: Dr. Molnár Zsolt polgármester,

- A Péteri Hagyományırzı Kör ünnepi mősora,
- A „Nyelvében él a nemzet” helyi alapítvány által szervezett szavalóverseny legjobbjainak
jutalmazása. A díjakat átadja: Karcsai Éva a kuratórium elnöke,
- W.A. Mozart: B-dúr szonáta KV 454
Elıadják: Hoffmann Ágnes (hegedő)
Bokor Ildikó (zongora)
-

Az iskola néptáncos csoportjainak ünnepi mősora,

-

Szózat.

Az

ünnepségen

korhő

ruhákba

öltözött

huszárokat,

korabeli

fegyvereket,

dokumentumokat és eredeti honvéd zászlókat is láthatnak az ünneplık Tóth Sándor péteri
lakos jóvoltából.

Péteri Község Önkormányzata

