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Orvosi rendelő felújítása
A Művelődési Házban érhető el a háziorvosi szolgálat
2017. május 2-án megkezdődött az orvosi rendelő felújítása. A beruházás ideje alatt a háziorvosi
szolgálat a Művelődési Házban érhető el, bejárat a belső udvar felől lehetséges. Dr. Berényi Zoltán
háziorvost betegsége miatt Dr. Marosi József helyettesíti, rendelésének ideje az alábbi:
Hétfő: 8.30-10.30
Kedd: 12.00-14.00
Szerda 8.30-10.30
Csütörtök 8.00-10.00
Péntek 8.30-10.30
A rendelés változatlanul a 29/314-045-ös telefonszámon érhető el.
A nyár folyamán a civil terem nem használható közösségi programok használata céljából. A
Művelődési Ház többi helyisége a 0620/290-8209-es telefonszámon vagy a muvhaz@peteri.hu email címen történő előzetes egyeztetés után áll rendelkezésre a péteri közösségek számára.
Az Általános Iskolában érhető el a védőnői tanácsadás
A kismama és a kisgyermekes védőnői tanácsadás a Pittner Dénes Általános Iskola orvosi
szobájában áll rendelkezésre, bejárat az iskola új épületrészénél lehetséges a Petőfi Sándor utca felől.
Nagyné Vincze Ágnes védőnő tanácsadásának időpontja változatlan:
Hétfő: 9.30 – 11.30
Gondozási kiskönyv kiállítása várandós anyáknak:
Szerda: 9.00 – 12.00
(Csecsemő és kisgyerek részére: 9.00 – 11.00, várandós kismamák részére: 11.00 – 12.00)
Nagyné Vincze Ágnes változatlanul a 20/233-9965-ös telefonszámon érhető el.
Ideiglenesen leszerelésre kerül az ATM
Az épület közvetlen környezetének lezárása és a pénzkiadó automata
épségének megőrzése érdekében a Pátria Takarékszövetkezet május 2-án
ideiglenesen (a beruházási munkálatok idejére) leszereli az orvosi rendelőn
elhelyezett ATM-et, így nyár végéig egyáltalán nem lesz lehetőség ezen a
helyen a készpénzfelvételre! A Postán továbbra is lehet majd készpénzt
felvenni bankszámláról. Kérjük, előtte érdeklődjenek bankjuknál a
tranzakciós díjakról.
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Több alkalommal le lesz zárva a rendelő előtti járda
Az
orvosi
rendelő
felújításának
első
munkafázisában a tetőszerkezet cseréje és a belső
átalakítások miatti bontások történnek meg. Az
épületen és a belső helyiségekben folyó munkák
ideje alatt a munkaterület lezárásra kerül, ezért az
épület nem lesz megközelíthető. A tetőszerkezet
és a belső bontások (fal, burkolatok stb.) során
keletkezett építési törmeléket konténerbe gyűjti
össze a vállalkozó, ezért és a tetőszerkezet bontása
során elfoglalt terület miatt az orvosi rendelő előtt a Petőfi Sándor utca páros oldala májusban
több alkalommal ideiglenesen lezárásra kerül. Kérjük, hogy ez idő alatt az utca páratlan oldalát
használják.
Játszóterek felújítása

Péteri játszótereinek fejlesztése hamarosan kezdetét veszi. Az első tereprendezések már mindkét
játszótéren megkezdődtek, köszönjük Paput Tibor és Holló Márk urak segítségét a gépi erők
biztosításában!
Elsőként a Kastélykertben található játszótér újul meg az alábbi ütemezésben:
2017. május 8-i héten a Településüzemeltetés munkatársai lebontják a meglévő összes
játszóeszközt.
2017. május 15-i héten megtörténik az új játszóeszközök telepítése, melyeket május 28-ig
nem szabad használni! Kérjük, hogy ez idő alatt a Széchenyi utca végén található játszóteret
használják a gyermekek.
A Kastélykertben található játszótér átadására ünnepélyes keretek között a Gyermeknapon,
május 28-án 15 órakor kerül sor! Várjuk ekkor a gyerekeket és felnőtteket egyaránt a
Kastélykertbe. A Gyermeknap programjáról hamarosan részletes tájékoztatást nyújtunk.
A Széchenyi utcai játszótér felújítása június elején kezdődik, az átadásra várhatóan június 24-én kerül
sor.
Pince helyreállítás a Petőfi Sándor utcában
A tavaly nyári esőzések folyamán beszakadt pincék közterületet érintő helyreállítása is megkezdődik
május hónapban. A munkálatok idejére a Petőfi Sándor u. 56. szám előtti járdaszakasz 2017.
május 8-tól lezárásra kerül várhatóan 3 hét időtartamra. Kérjük, ez idő alatt a Petőfi Sándor utca
iskola felőli oldalának járdáját használják gyalogos közlekedésre.

Kérjük, hogy amennyiben a beruházásokkal kapcsolatban kérdésük merül fel, hívják a
Polgármesteri Hivatalt a 29/314-069-es telefonszámon vagy írjanak e-mailt a
peteri@peteri.hu címre.

