Péteri Hírlevél
——————————————————

Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja
BERUHÁZÁSOK KÜLÖNSZÁMA
2017. november
Aszfaltozás kezdődik a településen
Péteri Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a település négy utcájának fejlesztésére,
melynek eredményeképpen az Árpád utca Mátyás utca és Diófa utca közötti szakasza, a Mátyás utca Tölgyfa
és Petőfi Sándor utca közötti szakasza, a Zöldfa utca, valamint a Szent István utca fejlesztésére kerül sor a
következő hetekben. A fejlesztést a Nemzetgazdasági Minisztérium 30.505.763,- forinttal támogatja,
melyhez az Önkormányzat 1.605.567,- Ft önerőt biztosít. A beruházás keretében a jelenlegi burkolatot új
aszfaltréteggel látjuk el, az új útfelület mellett 50 cm szélességben nemespadka készül.
A kivitelezést a Swietelsky Magyarország Kft. végzi 2017. október 31. és 2017. november 11. között.
A munkavégzés idejére szakaszos lezárások, forgalomkorlátozások kerülnek bevezetésre. Az
aszfaltozási munka idején az érintett utcák egyes szakaszainak teljes lezárására kell számítani,
melynek időpontja várhatóan 2017. november 9-10. Ezeken a napokon 6.30-17.30 között az utcában
történő közlekedésre, illetve az udvarokról történő kihajtásra és behajtásra és az utcán történő
parkolásra sem lesz lehetőség!
A Szent István utca fejlesztésére 2018 tavaszán kerül sor.
A beruházás az út felújítását foglalja magába, az ingatlanok előtti kapubejárók felületkezelését nem érinti.
A kivitelezést végző vállalkozó folyamatosan tájékoztatja majd az érintett ingatlantulajdonosokat.
Öröm számunkra, hogy Péteri község az elmúlt esztendőben jelentős fejlődésnek indult, és a
mindennapjainkat megkönnyítő, az életminőségünket nagymértékben javító beruházások valósulhatnak
meg településünkön. Az építési munkák az érintettek számára nyilvánvalóan kellemetlenséggel fognak járni,
amely miatt előre is türelmüket kérjük!

Kérjük, hogy amennyiben a beruházással kapcsolatban kérdésük merül fel, hívják a
Polgármesteri Hivatalt a 29/314-069-es telefonszámon vagy írjanak e-mailt a
peteri@peteri.hu címre.
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Felkészülés a téli időjárásra – Katasztrófavédelem felhívása
Szerezzük be a legalapvetőbb eszközöket otthonra:



homok vagy só a jeges járdaszakaszok felszórására; a homok segítségül szolgálhat, ha a gépkocsit ki kell
húzni a hó fogságából;
hó eltakarítására szolgáló lapát.

A család és az otthon felkészítése:









készüljünk fel arra, hogy néhány napig saját házaink „foglyai” lehetünk, ezért
az ellátáshoz szükséges élelmiszert, egyéb anyagokat (fűtéshez) időben szerezzük be;
nem árt a lakás hőszigetelését felülvizsgálni és ha szükséges, a javításokat időben elvégeztetni (ez még
gazdaságos is);
a tető hibáinak kijavítása (súly fenntartása – lapos tetőknél a hólé elvezetése), az esőcsatornák kitisztítása
szintén fontos lehet, és ha szükséges, a veszélyt jelentő faágakat metsszük vagy vágjuk le;
a különféle csövek, kábelek faláttöréseit vizsgáljuk meg, ha szükséges, szigeteljük be (erre végső esetben a
papír is jó, amely egyébként jó hőszigetelő);
ha különösen hideg van, hagyjuk kicsit csöpögni a csapokat - ezzel elkerülhetjük a szétfagyását - a kintieket
pedig zárjuk el és burkoljuk be;
legyen otthon tűzoltó készülékünk (amúgy is fontos, hátha még fűtünk minden lehetséges eszközzel);
tekintsük át az épület fő vízelzáró helyeit;
tájékozódjunk a környezetünkben lévő idős vagy mozgássérült emberek felől, tudjuk, hogy
veszélyhelyzetben mit kell tennünk.

Gépjármű felkészítése:







ellenőrizzük: fagyálló folyadék, tiszta és ép gyertyák, fékbetétek és fékfolyadék, sérülésmentes kipufogó
rendszer (CO veszély!), üzemanyagszűrő és légszűrő állapota, megfelelő fűtési rendszer, fényszórók és
jelzőlámpák épsége, olajszint és minőség (az elhasznált motorolajok alacsony hőmérsékleten nem
biztosítanak már olyan jó kenést), termosztát működése, elegendő szélvédőmosó-folyadék, vészjelző-lámpa
működése.
cseréljük le a nyári gumiabroncsokat: a magyarországi viszonyok között, minden híresztelés ellenére, a télinyári gumik általában megfelelőek, bár előfordulhatnak extrém helyzetek vagy meg is követelhetnek
bizonyos útszakaszon speciális gumikat, eszközöket;
tankolás: soha ne ürítsük le teljesen a tankot, ha már félig van, tankoljunk.
az alábbi téli készlet legyen a gépkocsiban: lapát, szélvédőkaparó, kicsi seprű, zseblámpa, elem, víz, snackétel, gyufa, plusz zokni, kesztyű, meleg ruha, zsebkés, elsősegély készlet, szükséges gyógyszerek, pokrócok,
vontató kötél, úti só vagy homok, gyújtás rásegítő kábel, láthatósági mellény.

Vigyázzunk a szén-monoxiddal!
Ne adjon esélyt a csendes gyilkosnak! Itt a fűtési szezon, vizsgáltassa felül kályháját, konvektorait,
kazánját!
A köznyelvben „csendes gyilkosnak” nevezett szén-monoxid veszélyessége abban rejlik, hogy színtelen,
szagtalan, szervezetre gyakorolt hatásai (rosszullét, szédülés, hányinger, fáradtság) könnyen összetéveszthetőek
más betegségek tüneteivel. Ez a gáz a beltérben leggyakrabban előforduló toxikus gáz, amely meggátolja a
véráramban az oxigén szállítását.
Fontos azonban tudni, hogy a természetes szellőzésre minden lakótérben szükség van, ezért már a nyílászáró
kiválasztásánál figyeljen a beépített szellőzőkre, de a legfontosabb, hogy rendszeresen gondoskodjon friss
levegőről otthonában.
Az időszakos és kötelező felülvizsgálatok, ellenőrzések elvégzését bízza megfelelő szakképesítéssel rendelkező
emberre. A szén-monoxid-mérgezés megelőzésének hatékony kiegészítő eszköze a megfelelően működő
érzékelő berendezés. Elhelyezése és használata előtt mindig figyelmesen olvassa el a csatolt tájékoztatókat,
útmutatókat.
Mit tegyünk, ha megtörtént a baj?
Amennyiben szén-monoxid-mérgezés tüneteit észleli (fejfájás, fáradtság, szédülés, hányinger), azonnal ki kell
szellőztetni a lakást, nyisson ablakot, ajtót, a friss levegő segíthet leghamarabb! Ezt követően kapcsoljon le
minden fűtőberendezést, hagyja el a lakást, és hívja azonnal a 112-es segélyhívó számot!

