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Május utolsó vasárnapja: a Hősök Napja
A hősök emlékünnepének eredete
egy 1917-es törvényre vezet vissza. Az
ünnepet 1945-ben még országszerte
megtartották, de ezután közel ötven
évig csak titokban lehetett ünnepelni.
Az
Országgyűlés
tisztelettel
adózva hőseink emléke előtt - a haza
szabadságáért
és
függetlenségéért,
a nemzet fennmaradásáért küzdött
hazafiak emlékét 2001-ben törvényben
örökítette meg: „A magyarság hosszú,
nehéz történelme során... a haza
megszámlálhatatlan fia és leánya harcolt
fegyverrel vagy anélkül Magyarország, a
magyar nemzet védelmében, illetve vállalt
vértanúságot a hazáért. Tetteik nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy fennmaradt
a magyar nemzet és a magyar állam.
A Magyar Köztársaság Országgyűlése
kötelességének érzi, hogy tisztelettel
adózzék azok emléke előtt, akik a vérüket
ontották, életüket kockáztatták vagy
áldozták Magyarországért.”
Az Országgyűlés a magyar nemzet
soha el nem múló hálája jeléül,
minden esztendő május hónapjának
utolsó vasárnapját a Magyar Hősök
Emlékünnepévé
nyilvánította.
Az
Országgyűlése a törvényben kifejezte
azon meggyőződését, „hogy az állami
szervek, a helyi önkormányzatok, az
egyházak, a társadalmi szervezetek, a
magyar nemzet fiai és leányai minden
évben, a Magyar Hősök Emlékünnepén
méltó megemlékezés keretében leróják
hálájukat és kegyeletüket az elmúlt
ezredév magyar hőseinek.”
Péteri Község Önkormányzata 2010

óta emlékezik meg hivatalosan a Magyar
Hősök Emlékünnepén Péteri ismert és
ismeretlen hősi halottairól, akik az első
és a második világháborúban, illetve
az 1956-os forradalomban áldozták
életüket a hazájukért.
Az elmúlt háborúk hőseiről ez évben
is megemlékezünk majd az evangélikus
templomban és a temetőben. Mivel a
májusi megemlékezésen dr. Molnár
Zsolt polgármester úr előre láthatóan
Péterin
kívül
fog
tartózkodni,
kérésére lapunkban közöljük a 2010es emlékünnepen, a templomban az
első világháború elesett péteri hősei
tiszteletére
elmondott
személyes
gondolatait.
„Hölgyeim
és
Uraim!
Kedves
Emlékezők!
Volt egyszer egy Világ. Nagyapáink,
dédapáink világa. Egy mesebeli, békebeli
Világ, ahol öltönyben járt a beteghez az
orvos, ahol polgári nemzedékek apái és
nagyapái adták át fiaiknak, unokáiknak
a becsület, a tisztesség és a jólétet teremtő
tisztes munka szeretetét. A fejlődő, az
önbizalommal telt, erős Magyarország
világa volt ez, ahol Szabadkától
Munkácsig,
Kassától
Kolozsvárig,
Temesvártól
Brassóig,
Abbáziától
Szovátáig járt a boldog békeidők
gőzmozdonyos vonata.
Így volt már több generáció óta. Nem
hitte senki, hogy egyszer vége lesz. Ady
Endre versében a Nagyúrral küzdött,
Ferenczy Nagybányán a hegyek között,
Csontváry a libanoni cédrusok között
festett, Lechner Ödön Európa egyik

A Monarchia katonái – közöttük Péteriek – az első világháború olasz frontján

legeredetibb és legérdekesebb építészeti
stílusában, a „magyar szecesszióban”
alkotta az ország szebbnél szebb épületeit,
amíg közöttük a lóvasút szelte Kiskörúton,
a Múzeum kertjében a Pásztor testvérek
einstandoltak.
Európa addig majdnem öt évtizede
békében élt, fejlődött és gyarapodott.
Magyarország ezeréves történelmének
leggyorsabban, leglátványosabban fejlődő
időszakát élte. Megkezdte a történelmileg
megérdemelt gazdasági, társadalmi
és kulturális felzárkózását Európa
szerencsésebb, fejlettebb, gazdagabb
országaihoz.
Aztán vége lett.
Vége lett, mert az embernek soha nem
elég, amit a sorstól addig megkapott.
Mindig több kell. Egyre több. Több
hatalom, több vagyon, nagyobb dicsőség,
még több befolyás, még büszkébb, még
nagyobb, még hatalmasabb nemzet. Ezt
akarta a német, a francia, az angol, az
osztrák, az olasz és az orosz is. Aljas
robbanótöltetekkel ágyaztak meg ezért
száz éve ez alá a Világ alá és a töltetek
1914 nyarán berobbantak. 1914. június
28-án,10 óra 50 perckor egy szűk boszniai
utcán egy lövés dördült.
Napok, hónapok alatt omlott össze
ez a Világ. Európa, a Monarchia,
Magyarország, a történelmi, ezeréves
Magyarország békés világa. A nyugodt,
fejlődő, polgári értékrendű, békebeli világ.
Az orvos, a költő, a festő és az építész
egyszerre csak Galíciában, a Kárpátok
hágóin, a Piave és az Isonzó folyópartján
találta magát. Az orvosi receptből puska,
a festőecsetből szurony, a költő tollából
srapnel, az építészvonalzóból pedig
gránát lett. Az öltönyből csukaszürke
színű tábori egyenruha, a festőállványból
géppuskaállvány, gázálarc és lövészárok
lett. Az emberből, a polgárból, Bécs,
Frankfurt, Prága és Budapest jókedvű,
békebeli polgáraiból, Svejkjeiből harcos,
gyilkos katona lett. A legelején még
kitörő lelkesedéssel, virágesőben, zenés
búcsúztatással. A haza léte, tekintélyének
és becsületének védelmében.
Apjuk, nagyapjuk sem élt meg háborút.
Ők percek alatt belekerültek. Az általános
mozgósításba, a Háborúba. A „Nagy
Háborúba”, ahogyan ezt már akkor
mondták. Akkor még nem tudták, nem
is sejtették, hogy egyszer ennek az emberi
szörnyűségnek még sorszáma is lesz.
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Az első. Az első világháború. Az egész
Világ háborúja, amely egész világokat
pusztított el.
18 - 20 éves magyar fiúk egyszerre
csak Doberdóban, Szerbiában találták
magukat, az otthontól ezer kilométerre.
Védve az otthont. Védve az otthont?
Ez nem volt kérdés. Ezer kilométer
távolságban Galíciában, az Isonzó
partján, a Kárpátok hágóin védve a
hazát, a Császárt, a Királyt, a Monarchiát
és
benne
Magyarországot.
Ady
Nagyváradát, Babits Fogarasát, Krúdy
Szepességét, Csontváry Selmecbányáját
és Kosztolányi Szabadkáját.
Pro patria! A Hazáért!
Ezt olvashatjuk ma is a legtöbb háborús
emlékhelyen.
Péteriből több százan, a történelmi
Magyarországról több Millióan vonultak,
„rukkoltak” be. Férfiak, akik egy évvel
előtte még pékfiúk, inasok, földművesek,
tanárok, munkások voltak. Tisztelték
a királyt - aki már az apjuk apjának is
királya, császára volt - és becsülték a
rendet, az öreg király és a polgári Európa
közös rendjét.
Most a két méter mély lövészárok
sarában
kuporogva,
tetvesen
és
mosdatlanul, sípjelre rontanak neki
naponta
a
szögesdrótakadályok
mögötti, szemközti olasz, orosz, francia,
angol árkoknak, iszonyatos géppuskakereszttűz közepette.
Az árkok felé, ahol 18-20 éves olasz,
orosz, francia és angol pékfiúk, inasok,
földművesek, tanárok, munkások várják
remegve, tetvesen és mosdatlanul a két
méter mély lövészárok sarában kuporogva
a szuronyos közelharcot.
Ahol aki gyorsabb, az előbb szúr és
hogyha előbb szúr, akkor másnap újra
lehetősége lesz majd megint előbb szúrni,
ha megint eljut addig és ha megint
gyorsabb lesz.
18-20 éves olasz, orosz, francia és angol
fiúk. Ők is harcolnak.
Pro patria. A hazájukért. A nemzetükért.
Ami nem a miénk, de az is haza. Pátria.
Az övéké.
Kinek volt igaza? Kinek volt igazsága?
Nem tudta ezt: sem Szenyán János, sem
Hornyák Márton, sem Pápai Ferenc, sem
Lipták János, sem pedig Omerai Péter.
1914 nyarán még Péteriben élő fiúk,
férfiak voltak. 1918 telén pedig már
egyikük sem élt, ahogyan 43 másik
péteri fiú és férfi sem. Maradványaik
ma Ukrajnában, Lengyelországban,
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Olaszországban, Szlovéniában vannak.
Emlékük pedig itt.
Kinek volt igaza? Kinek volt igazsága?
Mi sem tudjuk. Ma sem tudjuk.
Volt egy Világ.
Egy világ, amit mi a boldog békeidők
világának nevezünk. Az európai és a
magyar kultúra, tudomány, művészet és
fejlődés egyik csúcspontja.
51 hónapos, az addigi emberi
történelemben korábban még sohasem
látott kegyetlen, „ipari méretű” öldöklés
után, a Nagy Háború után a világ más
lett. Napjainkig hatóan alapvetően
változott meg. És az emberi világ már
soha nem lesz az, ami akkor volt. És már
soha nem lehet azzá, ami akkor lehetett
volna, ha nincs ez a háború, a Nagy
Háború.
Az első. Amelyben 8 Millió európai, 700
ezer magyar és közöttük 48 péteri katona,
nagyapáink, dédapáink, szépapáink
haltak meg, áldozták fel életüket hősként.
Amelynek négy éve szinte lemészárolt
egy teljes fiatal nemzedéket Európában,
és ami lezárt egy korszakot, a Régi
Európa korszakát, amikor véget ért:
1918 tizenegyedik havának tizenegyedik
napján, tizenegy óra tizenegy perckor.
Szinte nincs olyan települése, városa,
olyan faluja a mai Magyarországnak,
a Kárpát-medencének, Ausztriának,
Németországnak,
Angliának,
Franciaországnak vagy Olaszországnak,
ahol
templomokban,
templomok
oldalában, emlékhelyeken, köztereken
ne lennének a település, a város, a falu
közösségének elesett hősei név szerint
feltűntetve. A település, az ország lakói
jártukban, keltükben a napi dolgos
teendőik közben bármikor megállhatnak
ezen emlékhelyeknél és elmerenghetnek
a régi világról, a régi fiúkról, férfiakról,
a hősökről, a helyi közösség, a település,
a város, a falu, az ország hőseiről. Mert
ezek a fiúk, ezek a férfiak - bármelyik
nemzet fiai is voltak - mindegyik nemzet
saját „osztatlan, hálás elismerésére váltak
érdemesekké”.
Emlékezzünk rájuk!
Európa szinte mindegyik országában
mindenütt van tér, hely az egyéni és
közös emlékezésre, a megemlékezésre, a
koszorúzásra és a gyertyagyújtásra.
Péteri lakossága 1921-ben úgy döntött,
hogy azon 48 hősének a nevét és emlékét,
akik Péteri lakói közül a Nagy Háborúban
a hazáért az életüket áldozták úgy örökíti
és őrzi meg az utókor számára, hogy a
házáért elesett hősei közös emlékhelye
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ne utcán, téren, közterületen, hanem
egy bensőséges, csendes, meghitt térben,
a település egyetlen „szent” helyén, az
evangélikus templomban legyen.
Az Isten házában.
A mindent látó és mindent halló
Teremtő otthonában. Annál, aki egyedül
ismeri a választ.
A választ arra a kérdésre, hogy mivégre
is és miért? Mivégre és miért is történt az,
ami történt száz éve?
Bizonyos,
hogy
48-uk
közül
nem mindegyikük ismerte és nem
mindegyikük kereste az Istent. Bizonyos,
hogy 48-uk közül nem mindegyikük azt
az Istent kereste, akinek a házába végül is
mindannyian betértek.
Az azonban bizonyos, hogy a Piave
partján, az Isonzó partján, a Hargita
gerincén, vagy Galícia fekete földjén,
amikor a reggel még bajtárs barát
néhány perc múlva átlőtt tüdővel,
élettelenül, véresen roskadt össze a
senkiföldje szögesdrótjain keresztül
vezetett gyalogosrohamban, valahogyan
mindegyikük megtalálta az Istent.
Az Istent, aki tudja, akinek tudnia kell,
hogy mivégre is és miért.
És az Isten az otthonába fogadta mind
a 48-ukat. Abba az otthonába, amelynek
- ágyúnak és fegyvernek beöntve - még
a harangjai is a hazáért áldozták fel
magukat ekkor. És az Isten 89 éve
megosztja velük a házát. Péteri elesett
hőseivel.
Lehet, hogy egy köztéri emlékmű több
tekintetet vonz, lehet, hogy jobban magára
is vonja a figyelmet. Péteriben azonban
csak az találkozhat a Magyarországért
az életüket feláldozó ősökkel, aki magát
az Istent keresi. A Teremtőt magát kell
keresnünk ahhoz, hogy megtalálhassuk
hőseink emlékét. Ettől szép a péteri hősi
emlékhely. Csak akkor tárul fel előttünk
a lényege, ha tiszta szándékkal, hittel és
békével előtte magát az Istent keressük.
Ahogyan tettük ezt most itt, együtt,
ma is.
Köszönöm,
hogy
jelenlétükkel
megtisztelték
megemlékezésünket!
Köszönöm a figyelmüket!”
„Hornyák János (Hosszúberek-Péteri,
Kárász sor 35.)
Mélységes fájdalommal értesítjük, hogy
Hornyák János 1/III. zlj. állományába
tartozó tart. honv., aki az 1920. évben
Hosszúberek-Péteriben született, szülőanyja leánykori neve: Kovács Anna a...
Folytatás a következő oldalon
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szovjet ellen vívott keresztes hadjárat
alkalmával, Hazája védelmezésében
1944. VII. 26-án Kniaret-i harcokban
hősi halált halt és bajtársai a hősöket
megillető kegyelettel Kniaret-i hősi
temetőben helyezték nyugalomra.
A súlyos veszteség feletti fájdalmukban
hazafias szívünk egész melegével
osztozunk és amidőn a gyászbaborult
családnak őszintén átérzett részvétünket
nyilvánítjuk, kérjük a Magyarok Istenét
adjon Önöknek erőt és megnyugvást,
mert Hősi Halottunk a legszentebbért:
Hazánkért adta drága életét.
Legyen áldott hősi emléke!
Budapest, 1944. szeptember 12.,
Magyar Vöröskereszt”
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ÁRAMSZÜNET!
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Kft. tájékoztatása szerint az elektromos hálózat felújítási és karbantartási munkálatai miatt 2012. június 11-én 8.00 órától – 16.00 óráig szünetelni fog a villamos energia ellátás. Amennyiben a szolgáltató a munkálatokat a jelezett
időpont előtt befejezi, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják.

FALUGONDNOK Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük meg azokFELHÍVÁSA
nak, akik Kovács Márton László
Beköszöntött a jó idő. Tennivalók
a ház körül.

Tekintettel arra, hogy itt a tavasz és
a szép idő, kérem a kedves lakosságot,
hogy a járdák tisztántartását, a hidak,
árkok és átereszek karbantartását
és tisztítását mindenki szíveskedjen
elvégezni a saját ingatlana előtt.
Továbbá kérem Önöket, hogy a
járdákra kihajló díszbokrok, fák
ágait
szíveskedjenek
lemetszeni
annak érdekében, hogy a gyalogos
közlekedést ne akadályozza.

Kezd nőni a fű!
Hornyák Jánosnak, a második
világháború egyik péteri hősi halottjának
képe és katonai sapkája

Fokozott rendőri
ellenőrzés

A
Monori
Rendőrkapitányság
Vezetője fokozott ellenőrzést rendelt
el a Monori Rendőrkapitányság
illetékességi
területéhez
tartozó
települések közigazgatási területének
fokozott rendőri ellenőrzésére, a
vagyon
elleni
bűncselekmények
megelőzésére, elkövetőinek elfogására
2012. május 01-jén 00 órától 2012.
május 31-én 24 óráig.
A Rendőrségről szóló törvény értelmében a rendőrség a bűncselekmény
elkövetőjének elfogása és előállítása,
vagy a közbiztonságot veszélyeztető
cselekmény vagy esemény megelőzése,
megakadályozása érdekében a rendőri szerv vezetője által meghatározott
nyilvános helyen, vagy a közterület kijelölt részén az oda belépőket, vagy az
ott tartózkodókat igazoltathatja.
Monori Rendőrkapitányság
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Úgy gondolom, hogy mindenki
észrevette, hogy volt egy kis eső volt
egy kis napsütés és elkezdett nőni a
fű, a gaz, a parlagfű és még sok más
növény, ami szép és zöld, de sajnos sok
esetben káros is.
Mint
falugondnok
mindent
megteszek azért, hogy ezek az
egészségre káros növények folyamatosan nyírásra kerüljenek, de sajnos
nem lehetünk ott mindenhol ahol már
a nagyra nőtt a gaz.
Kérem, hogy aki teheti, az ragadjon
kaszát, fűnyírót és saját magunk illetve a mások egészségének megőrzése
érdekében a maga környezetében vágja
le a gazt, hogy szebb és esztétikusabb
legyen közvetlen környezetünk.
Ha tehetik, segítsenek olyan
szomszédjuknak, ismerősüknek is,
akik egészségi állapotuk vagy koruk
miatt már nem képesek ezt a munkát
elvégezni.
Lovász Gábor falugondnok

Aktuális hírek,
információk
községünkről:

www.peteri.hu

temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek és részvétüket nyilvánították ki felénk.
Gyászoló család

KÉRÉS

Losonci Gyula felajánlásával az
idén is virágba borul majd Péteri
főutcája. A településünket az egész
nyári időszakban megszépítő virágok
a napokban kerültek kihelyezésre a
Petőfi utcában. Ami szép, azt azonban
gondozni és ápolni kell! A tavalyi
évben a főutca virágainak szükséges
napi, kétnapi késő délutáni, esténkénti
locsolását Losonci Gyula és Dóczi
István önként, térítésmentesen végezték az egész nyár folyamán. Gyula
egyéb teendői miatt azonban ebben
az évben várhatóan már nem tudja
felvállalni az egész nyáron illetve a
kora őszön át tartó önkéntes feladatot.
Személyes kérésére ezért olyan
önkénteseket keresünk, akik a nyár
és a kora ősz folyamán fel tudják
vállalni azt, hogy főutcánk virágainak
locsolásába esetenként besegítenek. A
feladat a locsolóautó vezetése lenne
az önként felvállalt időszakokban. A
locsolószemélyzet megoldott. Az autó
vezetéséhez elegendő a normál „B”kategóriás jogosítvány.
A jelentkezőket a Polgármesteri
Hivatal titkárságán regisztráljuk.
Minden jelentkező maga választhatja
ki azt az időszakot (akár egy
napot, akár egy hetet, akár többet),
amikor délutánonként, esténként
önkéntesként be tud segíteni a
locsolóautó vezetésébe. Jelentkezni
személyesen, vagy telefonon (314069, 314-070) lehet a Polgármesteri
Hivatalban Losonci László előadónál.

2012. május

5

PÉTERI HÍRLEVÉL

FELHÍVÁS IPARŰZÉSI ADÓ ÚJ RENDŐRKAPITÁNY
BEVALLÁSÁRA
Tisztelt Adózóink!
A 2011. évről szóló iparűzési adóbevallások beadási határideje 2012. május 31. napja, amellyel egyidejűleg a bevallott adó különbözetét is be kell fizetniük az önkormányzat
65100015-11353364 számlájára.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a bevallási nyomtatvány mintáját letölthetik az Önkormányzat honlapjáról, a Polgármesteri Hivatal/Nyomtatványok menüpont alól.
Tájékoztatjuk Önöket továbbá arról is, hogy az iparűzési
adó mértéke továbbra is 1,9%.
Amennyiben a bevallással kapcsolatban kérdésük merül fel, úgy személyesen a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Irodájában (Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház), vagy
a 29/314-752 telefonszámon érdeklődhetnek Antal Attila
ügyintézőnél.
Keresztény Anikó jegyző

Támogatási
Hirdessen Ön is a
lehetőség mikro- Péteri Hírlevélben!
vállalkozásoknak Hirdetési árak:
Az idén újra a LEADER
Helyi
Akciócsoportok
(HACS) dönthetik el, mely
mikrovállalkozások
kaphatnak támogatást a Darányi Ignác Terv európai
uniós keretéből. A Vidékfejlesztési
Minisztérium
így erősíti meg, hogy a forrás biztosan azokhoz a pályázókhoz kerüljön, akik
a legtöbbet tehetik a helyi
gazdaság fellendítéséért. Az
akciócsoportok csaknem 7
milliárd forint sorsáról határozhatnak. Pályázni június 1-30. között lehet. A
mikrovállalkozásoknak kiírt
pályázaton az 5000 fő alatti
lakosságszámú és a legfeljebb 100 fő/km2 népsűrűségű településeken működő,
vagy induló cégek kérhetnek
támogatást. A vállalkozások
legalább 1 millió, legfeljebb
35 millió forintot igényelhetnek, de az összeg felső
határát a HACS-ok saját illetékességi területükön csökkenthetik. A hozzájárulás
mértéke: 60%.

Méret / Díj
Egész oldal (1/1)		
16.000,- Ft + Áfa
Fél oldal (1/2)
8.500,- Ft + Áfa
Negyed oldal (1/4)
4.500,- Ft + Áfa
1/8 méret
3.000,- Ft + Áfa
1/16 méret
1.850,- Ft + Áfa
Apróhirdetés
(max: 1/32 méret)
850,- Ft + Áfa
Sorozatos (legalább három
egymást követő lapszámban
megjelenő, ugyanolyan méretű) hirdetés esetén a harmadik
hirdetéstől kezdve (folyamatos
továbbhirdetés esetén) minden
további hirdetésre 27 % kedvezményt biztosítunk!
Lapunkban a helyi vállalkozások 1/8 méretig, a helyi
kistermelők 1/16 méretig
ingyenesen hirdethetnek.
Hirdetésfelvétel:
Gólentné Spilák Henrietta,
Telefon: 29/314-069
E-mail: peteri@peteri.hu
A hirdetés grafikai előkészítése
a hirdető feladata.

2012. március 16-tól új beosztásba került a Monori
Rendőrkapitányságot 17 éven át irányító Kelemen József r.
alezredes úr.
A Monori Rendőrkapitányság vezetésével dr. Simon
Tamás r. dandártábornok a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője Szmodics Róbert r. alezredes urat bízta meg, aki
korábban a Budapesti Rendőr-főkapitányságon és a Rendészeti Biztonsági Szolgálat állományában látott el vezetői feladatokat, majd 2007-től az Országos Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Főigazgatóságán dolgozott.
Monori Rendőrkapitányság

Vasúti menetrendváltozás

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a Tisztelt utazóközönséget, hogy pályaépítési munkálatok miatt a HosszúberekPéteri vasútállomáson áthaladó vonatok május 22. és június 1.
között módosított menetrend alapján közlekednek.
A módosított menetrend az Önkormányzat honlapján
(www.peteri.hu) megtekinthető.

A Péteri Hírlevél következő száma
június végén jelenik meg.
Lapzárta: június 10.

Mánia Szépségszalon
Szolgáltatásaink:

Női-Férfi-Gyermekfodrászat
Tokovszki Anita - 06 30 3977963
Németh Henrietta - 06 70 209 1340

Manikűr Pedikűr
Mészáros Sándorné Szilvi - 06 20 335 1266

Kozmetikus
Szanda Ildikó - 06 70 2339 168
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HOL SZABAD DOHÁNYOZNI?
Sokat lehet mostanában hallani a nemdohányzók védelméről szóló törvényről és annak szigorú betartatásáról.
Azonban nem mindenki van tisztában az egész törvénnyel,
ami nem is szükséges, de jó, ha néhány pontját ismerjük.
Sokat lehet mostanában
hallani a nemdohányzók védelméről szóló törvényről és
annak szigorú betartatásáról. Azonban nem mindenki
van tisztában az egész törvénnyel, ami nem is szükséges, de jó, ha néhány pontját
ismerjük. A pontos leírás
„A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól”
szóló 1999. évi XLII. törvény
rendelkezéseiben található.
A törvény három fő részre
osztotta a dohányzás korlátozását.
Teljes dohányzási tilalom
van érvényben:
1. közoktatási intézményben (pl. óvoda, általános iskola és középiskola), és a bejáratától számított 5 méteres
távolságon belül,
2. gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben
(pl. bölcsőde), és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,
3. egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő)
és ahol eü. szolgáltatást is
nyújtanak függetlenül az intézmény rendeltetésétől, és a
bejáratától számított 5 méteres távolságon belül, illetve a
dohányzóhely az intézmény
területén kívül úgy jelölhető ki, ha az egészségügyi
szolgáltatást igénybevevők
szokásos vagy szükségszerű
útvonalától megfelelően elkülönül,
4. helyi közforgalomban
közlekedő közösségi közlekedési eszközön, helyiérdekű vasúton, menetrend

alapján belföldi helyközi
közforgalomban közlekedő
autóbuszon, valamint menetrend szerint közlekedő
személyszállító vonaton (pl.
HÉV, BKV, Volán és MÁV
járatok),
5. munkahely zárt légterű
helyiségeiben,
6. közforgalmú intézmény
zárt légterű helyiségeiben
(függetlenül attól, hogy a
belépés esetleg feltételhez
kötött, pl. zártkörű rendezvény) és a bejárattól számított 5 méteres távolságon
belül.
7. közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek
külső határvonalától számított 5 méteres távolságon
belül,
8. a közforgalmú vasúti
létesítmények és pálya tartozékainak személyforgalom
számára megnyitott területein, megállóban, várakozóhelyen, illetőleg helyiségben,
valamint nyílt légterű megálló, várakozóhely esetén
annak külső határvonalától
számított 5 méteres távolságon belül (ha a terület külső
határvonala nem állapítható
meg egyértelműen, akkor
kijelölő táblától vagy más
jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő
körzetben tilos dohányozni).
Csak kijelölt helyen megengedett a dohányzás:
A) nyílt légtérben kijelölt
dohányzóhelyen:
1. közforgalmú intézmény
területén (pl. udvar),
2. munkahelyen (pl. udvar),
B) zárt légtérben kijelölt
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dohányzóhelyen:
1. büntetés-végrehajtási
intézményekben a fogvatartottak – köztük a kóros elmeállapotúak számára,
2. pszichiátriai intézetben
a pszichiátriai betegek számára,
3. a már működő szivarszobákban,
4. zárttéri munkahelyen,
ahol a munkahelyi klíma a
külön jogszabályban meghatározott korrigált effektív
hőmérséklet a 24oC-ot meghaladja.
5. közterületnek minősülő,
a gyalogosforgalom számára
nyitva álló aluljárókban és
egyéb, zárt légterű közforgalmú közlekedő összekötő
terekben
Kijelölés nélkül is megengedett a dohányzás:
1. a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából
létrejött rendezvényen,
2. szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten
dohányzóként kiadott és ekként megjelölt, zárt légterű
szobáiban, feltéve, hogy más
rendelkezés vagy tűzvédelmi
előírás egyébként nem tiltja.
Azokat a helyeket, ahol a
dohányzás tilos, vagy dohányzásra kijelölt hely van,
szabványos táblával, illetve
piktogrammal - szembetűnő
módon meg kell jelölni.
Dohányzóhely egészségügyi szolgáltatást nyújtó
intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon
kívül is csak úgy jelölhető
ki, ha a dohányzóhely az
egészségügyi szolgáltatást
igénybevevők szokásos vagy
szükségszerű
útvonalától
megfelelően elkülönül.
A szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó
közforgalmú intézmények

esetében a dohányzóhelyet
a bejárattól számított 5 méteres távolságon belül abban
az esetben lehet kijelölni,
ha az intézmény területén a
nyílt légterű dohányzóhely
kijelölésének feltételei a bejárattól számított 5 méteres
távolságon kívül nem állnak
fenn.
Egészségvédelmi bírság
szabható ki azon dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén
azon természetes személlyel
szemben, aki a cselekmény
elkövetésekor 14. életévét
betöltötte és saját jövedelemmel rendelkezik.
A bírság mértéke:
1. természetes személlyel
szemben, aki tiltott helyen
dohányzik
20.000-50.000 Ft
2. az Nvt. betartásáért felelőssel szemben
100.000-250.000 Ft
3. az intézmény, szervezet.
üzemeltető vagy gazdasági
társaság esetén
1.000.000-2.500.000 Ft
A dohányzás súlyos betegségek kialakulásával hozható
összefüggésbe. Statisztikai
és egészségügyi adatok is
igazolják, hogy nem csak a
dohányzó, hanem a dohányzó környezete is érintett és
beteg lehet az állandó egészségkárosító hatás miatt.
Ez a részlet csak egy kis
összefoglalója a Nemdohányzók védelméről szóló
törvénynek, ezért azt javasoljuk, hogy ha valaki további információt szeretne,
forduljon segítségért a Monori, Nagykátai Kistérségi
Népegészségügyi Intézethez.
Monori,
Nagykátai Kistérségi
Népegészségügyi Intézet

2012. május

E-HULLADÉKGYŰJTÉS!

A hulladékká vált elektromos es
elektronikai berendezések begyűjtése
közös érdekünk. Ezek nem megfelelő
kezelése eseten veszélyeztetik környezetünket és egészségünket.
Péteri Község Önkormányzata az
éves lomtalanítás mellett ezért – ez alkalommal már harmadszor – díjmentes lakossági e-hulladék begyűjtést
szervez Péteri lakossága számára.
Az e-hulladékok begyűjtésének
időpontja:
2012. május 21. (hétfő) – május 26.
(szombat).
Kérjük, hogy a kidobásra ítélt elektronikai hulladékaikat a fenti napokban
délelőtt 10 és délután 16 óra között
hozzák el a Posta melletti Sportklub
épületének udvarába, ahol dolgozóink átveszik a leadott eszközöket és
gondoskodnak a továbbszállításukról!
Elektronikai hulladéknak minősül
minden olyan eszköz és berendezés,
ami egykor elektromos árammal működött. Egy átlagos lakásban legalább
25 darab elektromos árammal működő berendezés van. „E-hulladékok”
különösen: hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mosogatógép, villanytűzhely,
szárítógép, vízmelegítő, ventilátor,
mikrohullámú sütő, vasaló, hajszárító, elektromos mérleg, villanyborotva, turmixgép, kenyérpirító, falióra,
karóra, ébresztőóra, porszívó, takarítógép, televízió, távirányító, rádió, videomagnó, videokamera, fényképezőgép, hangszóró, erősítő, lemezlejátszó,
elektronikus hangszerek, számítógép,
monitor, nyomtató, írógép, adatrögzítő, diktafon, telefon, mobiltelefon,
lámpa, hordozható elemlámpa, saját
energiaforrással ellátott izzólámpa,
fűnyíró, varrógép, fúrógép, forrasztó,
fűrészgép, búvárszivattyú, villanymozdony, rádió távirányítású játék, kvarcjáték, kisautómodell, zenélő, elemmel
működő játék.
Ezek a berendezések tartalmaznak
olyan értékes anyagokat, melyekből
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szakszerű kezelés eseten másodnyersanyagokat kapunk, ezekből pedig kb.
harmad annyi energiával nyerhetők ki
az új anyagok, mint ércekből. Az értékes anyagok mellet vannak anyagok,
melyek szakszerűtlen kezelés eseten
veszélyessé is válhatnak! Az e- hulladék – nem megfelelő kezelés eseten
– veszélyezteti a közvetlen környezetünket és az emberi egészséget!
Azzal, hogy az elromlott, használhatatlanná vált, esetleg megunt elektromos és elektronikai berendezéseit nem
a „kukába” dobja, hanem az elektronikai hulladék gyűjtések alkalmával
teljesen ingyen leadja, Ön is aktívan
hozzájárul környezetünk védelméhez,
az elektronikai hulladék megfelelő kezeléséhez!
Ugye, Ön sem szeretné, ha használt
elektromos és elektronikai berendezései az árokparton, erdőben végeznék
be életüket?
Kérjük, hogy minél többen éljenek
ezzel az ingyenes lehetőséggel!
Amennyiben szeretne környezetbarát módon megszabadulni elektromos
eszközétől, de nem tudja azt a gyűjtés
helyére eljuttatni, kérjük vegye fel a
kapcsolatot Lovász Gábor falugondnokkal a 06/20 232-8254- es telefonszámon!
Lovász Gábor falugondnok

SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTÉS
Továbbra is jól működik a zsákos
szelektív hulladékgyűjtés.
Sikeresnek mondható az egy éve működő szelektív hulladékgyűjtés Péteriben. Aki az előre közölt szállítási napokon szétnéz településünk utcáin jól
láthatja, hogy sokan próbálunk tenni
környezetünkért. Az in
gatlanok elé
kihelyezett sárga zsákot (vagy zsá
kokat) a Hírős Kft. legközelebb, május 23-án (szerdán), majd június 20án (szerdán) szállítja el. A szolgáltató
bár
mennyi sárga zsákot el
szállít az
ingatlan elől. Zsákot a Polgármesteri
Hivatalban is ingyenesen beszerezhet.
A Hírös Kft. a szállítási napon bármi
lyen más, a fent felsorolt hulladékokat
tartalmazó, áttetsző műanyag zsákot

PÉTERI HÍRLEVÉL

is elszállít. A zsákot (akár többet is) a
gyűjtési napokon reggel 7,00 óráig helyezheti ki az ingatlana elé.
Ez évben április 12-e volt az első időpont a zöldhulladék (komposztálható
hulladék) gyűjtésére. A Hírős Kft-től
kapott 120 literes, zöld színű zsákba
növényi eredetű hulladékot (levágott
fű, lágyszárú növények, kerti gyomok,
ágnyesedékek) gyűjthet. A zöld zsákokat a Hírös Kft. december 6-ig kéthetente, csütörtökönként szállítja el az
ingatlanok elől.
Az elszállított zsák helyébe Ön automatikusan cserezsákot kap. A Hírös
Kft. bármilyen más, zöld
hulladékot
tartalmazó, áttetsző műanyag zsákot
is elszállít. A zsákot (akár többet is)
a gyűjtési napokon reggel 7,00 óráig
helyezheti ki az ingatlana elé. Ágnyesedék (legfeljebb 70 cm hosszú kötegekbe rendezve) külön is kihelyezhető
a zsák(ok) mellé. A zöld színű zsák
ingyene
sen a Polgármesteri Hiva
talban is beszerezhető.
A következő zöldhulladék-szállítási időpontok: május 24. (csütörtök),
június 7. (csütörtök), június 21. (csütörtök).
Hulladékgyűjtő sziget
Továbbra is üzemel a Dózsa György
utca és az Ady Endre utca keresztező
désénél, a „Kastélykert” mögött kialakított hulladékgyűjtő sziget. Az öt
darab gyűjtőkonténerébe szelektíven,
külön helyezhetik el az alábbi hulladéktípusokat: papír, műanyag és üveg.
Nyomatékosan felhívjuk a Lakosság figyelmét arra, hogy a gyűjtősziget nem általános hulladék-lerakóhely! A gyűjtőszigeten kizárólag csak
az Önkormányzat által kihelyezett
gyűjtőedényekbe tehető (az edényeken található tájékoztató feliratok
szerint!) háztartási hulladék! A gyűjtőedények mellé hulladékot lerakni
tilos!
Az ilyen magatartás a Büntető törvénykönyv szerint bűntettnek minősül
és három évig (veszélyes hulladék lerakása esetében pedig öt évig) terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő!
Kérjük, hogy ha ilyen, illegális hulladéklerakást észlelnek, arról értesítsék
a falugondnokot a 06 (20) 232-82-54es telefonszámon!

PÉTERI HÍRLEVÉL

FELOLDOTTÁK a
tűzgyújtási
tilalmat!!
A vidékfejlesztési miniszter feloldotta az erdőkre és az erdők melletti
területekre 2012. március 10-én elrendelt általános tűzgyújtási tilalmat.
A szaktárca felhívja a lakosság és
a kirándulók figyelmét, hogy az erdőben tüzet gyújtani csak a kijelölt
és kiépített tűzrakó helyen, szélcsendes időben lehet. A tüzet nem
szabad felügyelet nélkül hagyni,
távozás után pedig minden esetben
gondoskodni kell annak eloltásáról.
Az erdőn kívüli területeken történő avar, gyom illetve növényi hulladék égetésénél is minden esetben
fokozottan kell figyelni, mert a tűz
felügyelet nélkül könnyen továbbterjedhet és súlyos károkkal járó
tűzeset forrása lehet.
(forrás: https://hirkozpont.magyarorszag.hu)

Tisztelt Ügyfeleink!

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Irodája 2012. április 10-től a hivatal
átalakításának befejezéséig – várhatóan 2012. szeptember végéig – a Művelődési Házba költözött át.
A Művelődési Házban történik az
alábbi feladatok ellátása:
- pénzügyi, gazdasági feladatok
(könyvelés, költségvetési gazdálkodás,
pénztárkezelés, banki utalások, segély
kifizetés, stb.)
- adóhatósági feladatok (adó-nyilvántartási, kivetési, végrehajtási, adóellenőrzési feladatok)
A Pénzügyi Iroda ügyfélfogadási
rendje a következő:
Hétfő: 13.00 - 16.00 óráig
Szerda: 08.00 - 12.00 óráig,
13.00 - 18.00 óráig
(pénztár 17.00 óráig!)
Péntek: 08.00 - 12.00 óráig
(pénztár 11.30 óráig!)
A Pénzügyi Iroda elérhetőségei:
telefon: 29/314-752,
e-mail: penzugy@peteri.hu,
ado@peteri.hu.
Keresztény Anikó jegyző
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Próbaidős rendőrök ZÖLDHULLADÉK
Péteriben
JÁRAT!
Április 2-án került sor a Monori
Rendőrkapitányságon 19 fő próbaidős
rendőr – ünnepélyes keretek között
történő – fogadására.
Szmodics Róbert Kapitányságvezető köszöntötte az I. évfolyamos
rendőr-szakközépiskolás tanulókat,
akik 2011. december 1-vel próbaidős
őrmesterekké lettek kinevezve a kapitányság állományába. A továbbiakban
tapasztalt, helyismerettel és megfelelő
szakmai tudással rendelkező rendőrök
mellé kerülnek beosztásra, akikkel közösen látnak el közterületi járőrszolgálatot. A Monori Rendőrkapitányság
számára nagy segítséget jelent a személyi állomány bővülése, mely nagyban hozzájárul a közterületi járőrszolgálat bővítéséhez.
Az ifjú rendőrök Baranya megyéből
kerültek a Monori Rendőrkapitányság
állományába. A 11 fiatal – 5 fiú és 6
lány - Péteriben került elszállásolásra.
Péteri Község Önkormányzata erre
a célra a tulajdonában álló két ingatlant (az eddigi „Pénzügyi Irodát” és a
„Nyugdíjas Klub helyiségét”) adta bérbe a rendőrségnek.

ÚJ UTCANÉVTÁBLÁK

A Képviselő-testület döntése alapján
az Önkormányzat új, egységes méretű
és kinézetű utcanévtáblákat vásárolt.
Az új táblákat Péteri színes címere teszi egyedivé és esztétikussá.

A Dózsa György utca és a Zöldfa utca
sarka az új utcanévtáblákkal
A táblák május végén, június elején
kerülnek elhelyezésre településünk közterületein, illetve az egyes utcák kereszteződéseiben álló házakon, kerítéseken.

Áprilisban ismét útjára indult a
„zöld zsákos” gyűjtés. Idén a lakossági
kéréseknek eleget téve már kibővített
időszakban: április 12. és december
6. között 2 hetente, csütörtökönként
gyűjti a Hírös Kft. az ingatlan elé
kihelyezett kerti komposztálható
hulladékokat az alábbi időpontokban:

SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR
2012 – PÉTERI
Május 24 csütörtök
Június 7; 21 csütörtök
Július 5; 19 csütörtök
Augusztus 2; 16; 30 csütörtök
Szeptember 13; 27 csütörtök
Október 11; 25 csütörtök
November 8; 22 csütörtök

A házhoz menő „zöldjárat” keretén
belül a következő kerti komposztálható
hulladékok gyűjthetőek:
Fűkaszálék, ágnyesedék, kerti
gyomok, lomb
A fertőzések elkerülése érdekében
kérjük, továbbra se tegyen állati
ürüléket, macskaalmot a zöld zsákba!
Amennyiben a cserezsák kevésnek
bizonyul, a komposztálható hulladékok bármilyen más áttetsző
zsákban is kihelyezhetőek. Ezen
felül plusz zsák igényelhető a
polgármesteri hivatalban és a monori
hulladékudvarban (Bajcsy-Zsilinszky
út /régi hulladéklerakóval szemben/).
Köszönjük, hogy él a szelektív
hulladékgyűjtés lehetőségéve!
További információ:
tel.: 53/707-061
e-mail: cegled@hiroshulladek.hu
honlap: www.hiroshulladek.hu
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
A táblákat az Önkormányzat önkéntes segítői juttatják majd el az érintett
ingatlanok tulajdonosaihoz. Kérjük, az
érintetteket, hogy segítsék dolgozóink
munkáját és biztosítsák számukra az ingatlanra történő bejutást, illetve a táblák
felrögzítésének a lehetőségét!

2012. május
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TESZEDD! – ÖSSZEFOGÁS A TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT!
Péteri is csatlakozott a TeSzedd! országos hulladékgyűjtési akcióhoz!
Június 2-án, szombaton
második alkalommal rendezik meg a TeSzedd! országos hulladékgyűjtő akciót.
A szervezők idén is iskolák,
vállalatok, önkormányzatok,
civil szervezetek és egyéni
önkéntesek
jelentkezését
várják, hogy a lehető legtöbb
hulladéktól tisztítsák meg az
országot.
Magyarországon
tavaly
szervezték meg először a
TeSzedd! önkéntes hulladékgyűjtési akciót. Ebben
országszerte több mint 160
ezer magánszemély, 156
vállalat, 403 civil szervezet,
valamint 551 közintézmény
vett részt 1500 helyszínen.
A TeSzedd! 2012 célja, hogy

minél több ember figyelmét
hívja fel a környezet megóvásának fontosságára, és ez
a tudatosság a mindennapok
részévé váljon.
A szervezők minden
regisztrált
résztvevőnek
munkavédelmi kesztyűt és
gyűjtőzsákokat adnak. Az
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség biztosítja,
hogy a helyi közszolgáltatók
minden településről elszállítsák az összegyűjtött hulladékot. A gyűjtést végző
jármű az akció napján előre
meghatározott
útvonalat
követ, állomásairól és az érkezés időpontjáról pontos
tájékoztatást kapunk. Előfordulhat azonban, hogy a

közszolgáltató bizonyos hulladékpontokról nem tudja
az akció napján elszállítani a
bezsákolt szemetet, ilyenkor
a következő heti normál járattal viszik el a zsákokat. Az
akció a zsákolható háztartási
hulladék ártalmatlanítását
szolgálja, a közszolgáltatók
lomot, sittet, veszélyes hulladékot nem visznek el.
Ha Ön is szeretne részt
venni az akcióban, akkor
csatlakozzon hozzánk!
Június 2-án (szombaton)
reggel 8 órakor találkozzunk a Művelődési Ház belső udvarán, ahol kiosztásra
kerülnek a szemeteszsákok
és a kesztyűk. Ezt követően
kisebb csoportokra osztva,

körzetenként járjuk végig
településünk belterületét és
a bekötő utakat.
Kérjük, hogy aki teheti,
hozzon magával sárga színű
láthatósági mellényt!
A szemétgyűjtés után a
résztvevőket közös ebédre
invitáljuk a Művelődési Ház
udvarán felállított sátorba.
Jöjjenek el minél többen!
Tegyük szebbé együtt közvetlen környezetünket!

HÁBORÚS BOMBA PÉTERIBEN! INDULNAK A HATÁRSZEMLE
Április 24-én, a déli órákEzúton szeretnénk köszö- ELLENŐRZÉSEK
ban a polgármesteri hivatal netet mondani a gyömrői
udvarában dolgozó közmunkások
tereprendezés
közben, egy II. világháborús
aknavetőből kilőtt gránátot
találtak.
Azonnal értesítették a
rendőrséget, akik a helyszínre érkezéskor megállapították, hogy a gránát az
emberi életre és a testi épségre veszélyes. Haladéktalanul informálták a Magyar
Honvédség
tűzszerészeit,
akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek. A robbanószerkezetet elszállították a
településünk határában lévő
homokbányába és azt felrobbantották.

Hatástalanítás alatt

rendőrőrs járőreinek, és a
Magyar Honvédség Tűzszerész alakulatának, mindazért amiért nagyon rövid
időn belül életüket és a testi
épségüket nem kímélve elhárították a Péteri lakosaira
leselkedő veszélyt!
Megragadnám az alkalmat, hogy felhívjam figyelmét lakosainknak, hogy
hasonló robbanószerkezetek, vagy bármilyen más
rozsdás bombára emlékeztető, vagy arra hasonló vas
tárgyakat találnak kertjük
ásása közben, saját és mások testi épségének megőrzése érdekében azonnal
értesítsék a rendőrséget és
a talált tárgyat ne közelítsék meg!
Lovász Gábor
falugondnok

A Vidékfejlesztési Minisztérium felhívja az ingatlantulajdonosok és a földhasználók figyelmét, hogy a
tárca elrendelte a 2012. évi
határszemle ellenőrzéseket.
A határszemlén a földhivatal elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007.
CXXIX. törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes
hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi. A jogszabály
arra kötelezi a földhasználót,
hogy a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül – a
talajvédelmi előírások betartása mellett – a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. A
szőlőket és gyümölcsösöket
kizárólag a művelési águknak megfelelő termeléssel
lehet hasznosítani. A hasznosítási kötelezettség felró-

ható elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja
maga után. A határszelme
ellenőrzések – a hasznosítási
kötelezettség teljesítésének
ellenőrzése mellett – kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a
művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási
egyezőségének vizsgálatára
is. Az idei határszemle ellenőrzések egyik kiemelt célja a
zártkerti földrészletek hasznosítási kötelezettségének a
vizsgálata.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük
meg azoknak, akik Seiben
Mihály temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és részvétüket nyilvánították ki
felénk.
Gyászoló család
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ANYÁK NAPJÁRA

Kevés olyan szívmelengető
ünnep van, mint az anyák
napja. Ekkor köszöntjük
édesanyáinkat, megköszönve nekik mindazt a szeretetet és gondoskodást, mellyel
születésünk óta elhalmoztak
bennnünket. Édesanyánk az
a személy, akivel már születésünk előtt kapcsolatba kerülünk, és akivel ez a láthatatlan kötelék egész életünkben megmarad. Ő az, akihez
örömünkkel, bánatunkkal
fordulhatunk. Ő az egyetlen
aki mindvégig feltétel nélkül
szeret, aki számára mindig
mi, a gyerekei vagyunk a
legfontosabbak, akárhány
évesek legyünk is. Ő tartotta
és tartja ma is össze a családokat. Az édesanya minden
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gyermek és felnőtt szívében
különleges helyet foglal el.
Jelenléte, gondoskodása az
életünk része.
Az édesanyák ünneplése,
köszöntése szinte egyidős
az emberiséggel. Minden
mitológia, vallás rendelkezik ősanyával, istenasszon�nyal, akinek kultusza ös�szekapcsolódott az anyaság
ünneplésével. A legkorábbi
feljegyzések az ókori Görögországból származnak,
ahol Rhea istenasszony tavaszi ünnepekor köszöntötték az édesanyákat. Később,
a keresztény országokban az
ünnep természetesen Mária
kultuszához kapcsolódott,
de időpontja az egész történelem során tavaszi maradt.
Az anyák napja ma világszerte megünnepelt nap. A különböző országokban más és
más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. Magyarországon
1925-ben a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt tartotta az első
ünnepet, a májusi Mária-
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tisztelet hagyományaival ös�szekapcsolva. 1928-ban már
miniszteri rendelet sorolta a
hivatalos iskolai ünnepélyek
közé az Anyák napját.
Péteri Község Önkormányzata Dsida Jenő gondolataival utólagosan is
köszönti Péteri édesanyáit,
nagymamáit, dédnagymamáit, az Édesanyákat!
Dsida Jenő: Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér
semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó
szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni
nem restell.
Áldott teste, lelke csak
érettem fárad,
Köszönöm Istenem az
édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből
reggel, este
imádság száll Hozzád,
gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak

értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből
jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen
sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat
várja.
Leborulva kérlek: gondod
legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen
édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó
kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard
el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását,
áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát,
melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az
édesanyámat!
Halld meg jó Istenem,
legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az
édesanyámat!

MEGÚJULNAK PÉTERI EMLÉKHELYEI ÉS EMLÉKMŰVEI!
Az itt élők számára Péteri
közterületei ma már szinte elképzelhetetlenek azon művészeti alkotások nélkül, amelyek
az elmúlt két évtizedben kerültek emlékműként, emlékhelyként elhelyezésre falunk központjában és a temetőnkben.
Jó olyan községben élni,
ahol a település emléket állít az
ősöknek, a hőseinek, történelme, története jeles személyeinek, eseményeinek. Dr. Foltin
Brúnó egykori evangélikus
lelkész és Dr. Szászik Károly
korábbi polgármester, illetve a
mellettük dolgozó közösségek
és emberek munkájának, kreativitásának köszönhetően Péteri ma ilyen hely.
Péteri mai vezetőiként büszkék vagyunk az előttünk járók
által ránk és településünkre
hagyományozott szellemi és
művészeti örökségre. A Péterit – az itt élő közösség közös

múltjának és hagyományainak
jelképeiként - egyedivé és különlegessé varázsoló közterületi alkotások, emlékhelyek megóvását ezért elsődleges kötelességünknek tekintjük.
Kalina Enikő és Szenyán Péter képviselők kezdeményezésére ezért a Képviselő-testület
úgy döntött, hogy településünk
újjászületésének 270 éves évfordulójára tisztelettel minden
emlékművünket és emlékhelyünket felújítjuk!
A munkálatok elvégzésére
Kalina Enikő és Szenyán Péter
képviselők több havi képviselői tiszteletdíjukat, Dr. Molnár
Zsolt polgármester pedig a
Gyáviv Kft. felügyelőbizottsági
tiszteletdíját ajánlotta fel.
Az Önkormányzat a felújítás
anyagköltségeit finanszírozza,
82 ezer forintos összegben.
Az emlékhelyek felújítására
azok egykori alkotóját, Dr. Fol-

tin Brunót kértük fel. A felújítás
során lelkész úr megtakarítja
az emlékműveket, átcsiszolja a márványlapokat, átfesti a
megkopott betűket, gomba- és
penészölő szerrel átpermetezi
a kő- illetve a faanyagú szobrokat, majd megtisztítja azokat a
kártevőktől.
A közelgő Magyar Hősök
Emléknapjára tekintettel a

munkálatok a temetőben található II. világháborús emlékmű
felújításával kezdődtek el a napokban. A temetői emlékhelyek (Millenniumi Emlékhely,
Golgota) után a templomtéren
álló Betelepítési és Kitelepítési
emlékművek, majd a Művelődési Ház előkertjében található
Földváry-Boér Elemér emlékmű helyreállítása következik.

25 év után megújul a temetői emlékmű
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PÜNKÖSD
(május 27-28.)

Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap. Mozgó ünnep. Neve a görög
pentekosztész ‚ötvenedik’ szóból ered.
A Pünkösd eredetileg a zsidó nép ünnepe: előbb a befejezett aratást, később
pedig a sínai-hegyi törvényhozást (ekkor kapta Mózes Istentől kőtáblákon
a törvényeket) ünnepelték a Pészah
szombatját követő ötvenedik napon.
A keresztény ünnep története szerint
Krisztus mennybemenetele után az
ötvenedik napon az apostolok összegyűltek, majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s a Szentlélek lángnyelvek
alakjában leszállt a tanítványokra.
„És mikor a pünkösd napja eljött,
mindnyájan egy akarattal együtt
valának. És lőn nagy hirtelenséggel az
égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős
tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok
közül. És megtelének mindnyájan Szent
Szellemmel, és kezdének szólni más
nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.” (Csel 2:1•4) Ekkor Péter
prédikálni kezdett, beszédére sokan figyeltek, követték, megalakultak az első
keresztény gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház születésnapja is.
Magyarországon csakúgy, mint Európa számos országában a Pünkösd
ünneplésében keverednek a keresztény, illetve az ősi pogány, ókori (római) elemek. A népszokásokban elsősorban a termékenység, a nász ünnepe, és ezek szimbolikus megjelenítése
dominál. A Római birodalomban május hónap folyamán tartották az ún.
Florália ünnepeket. Flóra istennő a római mitológiában a növények, virágok
istennője. Pünkösd ünneplésében ma
is fontos szerepet játszanak a virágok,
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elsősorban természetesen a pünkösdi
rózsa, a rózsa, a jázmin és a bodza.
A pünkösdi királyt a legények közül
választják ügyességi versenyeken. Európa nagy részén a középkor óta élő
szokás, gyakoriak a lovas versenyek,
különféle ügyességi próbák, küzdelmek. Magyarországon a XVI. századtól kezdve vannak írásos nyomai a hagyománynak. A pünkösdi király megválasztása után egy évig „uralkodott”,
azaz ő parancsolt a többi legénynek, az
ivóban ingyen ihatott, minden lakodalomra, mulatságra meghívták.
Szokás volt pünkösdi királynét is
választani a falubéli kislányok közül.
A „királynő” feje fölé kendőből sátrat
formálnak a többiek, így járják sorba a
falu házait, ahol rózsát, virágot hintenek az udvarra. Köszöntőt mondanak,
mely tulajdonképpen a termékenységvarázslások sorába tartozik. Énekelnek, táncolnak, adományként, pedig almát, diót, tojást, esetleg néhány
fillért kaptak. Az ismert dal alapján
néhol „mavagyonjárásnak” is nevezik
a pünkösdölést. („Ma vagyon, ma vagyon piros pünkösd napja”)
A mátkálás, a komatál küldés a fiatalok barátságának megpecsételésének
a hagyománya. A mátkatálat személyesen illett vinnie a megajándékozottnak, aki ha elfogadta a barátságot,
ugyanezt a tálat kaláccsal, sütemén�nyel, gyümölccsel megrakva, hímzett
kendővel letakarva küldte vissza.
A pünkösdi időszak jelentős szertartása a zöld ágak házba vitele. Az ablakokra, az ajtók fölé, a szobák falára, a
kútgémre, a malmokra frissen vágott
zöld ágakat tűztek. Az ősi termékenységvarázslások emléke ez a szokás, de
egyben védelem is a rontás, a boszorkányok ellen. A földbe tűzött zöld ág
a hiedelem szerint megóvja a vetést a
jégveréstől, a kártevőktől.
A néphiedelmek szerint:
- aki pünkösd hajnalban születik, az
szerencsés lesz.
- a pünkösd hajnalban merített kútvízben való mosdás egész évre elűzi a
betegségeket.
Pünkösdkor a teheneket nyírfaággal
veregették, hogy jól tejeljenek. Van,
ahol kenyérhéjat égettek, hamuját a
gabonaföldre szórták, hogy jó termés,
gazdag aratás legyen.

PÉTERI HÍRLEVÉL

Pünkösdkor a paraszt családoknál is
ünnepi ételek kerültek az asztalra. A
tojásrántottának mágikus hatást tulajdonítottak (a tojás termékenységszimbólum), és szintén kötelező volt valamilyen édes kalács készítése (fonott
kalács, túrós lepény, mákos kalács).
A bodza leveléből és virágából főzött
szörpnek, teának minden betegséget
gyógyító hatást tulajdonítottak.

ELHUNYT
NYESTE LÁSZLÓ,
TELEPÜLÉSÜNK
FŐÉPÍTÉSZE
Péteri Község Önkormányzata,
Képviselő-testülete és Polgármesteri
Hivatalának dolgozói megrendülten
értesültek arról, hogy településének
főépítésze, Nyeste László okleveles
építészmérnök, térségi főépítész 2012.
április 2-án, életének 53. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Nyeste László barátunk térségi főépítészként kimagasló szakmai tudással, precizitással és értékmentő, lokálpatrióta munkával segítette Péteri és
a környező települések önkormányzatainak településrendezési, építészeti
munkáját.
Hiánya pótolhatatlan veszteség
mindannyiunk számára.
Péteri Község Önkormányzata fájó
szívvel búcsúzik Tőled, Laci!
Nyugodj békében!

„Megyek az úton, de ne sirassatok.
Földi életemből csak ennyi jutott.
Isten, minden embernek kimérte,
Kinek hol a kezdete, és hol a vége.”
(Kardos Győző)

PÉTERI HÍRLEVÉL
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ISTEN ÚJAT CSELEKSZIK Presbiterválasztás a Péteri Evangélikus Gyülekezetben

Ézsaiás prófétán keresztül Isten egykor így szólította meg népét: „Ne a régi
dolgokat emlegessétek, ne a múltakon
tűnődjetek! Mert én újat cselekszem,
most kezd kibontakozni, majd megtudjátok!” /Ézsaiás 43,18-19/
Istennek egyik legcsodálatosabb ajándéka, hogy mindig kész újat kezdeni velünk. Le akarja venni vállunkról a múltnak a terhét. Megszabadít rossz emlékektől, fájdalmaktól, csalódásoktól.
Megszabadít olyan súlyos régi terhektől,
amelyek megbénítanak, megkötöznek,
kiszívják erőnket. A megbocsátás ajándéka éppen azt jelenti, hogy mindig lehet újat kezdeni.
Egészen újat kezdett Isten az emberiséggel, amikor Fiát, Jézus Krisztust
elküldte ebbe a világba. Őbenne új szövetséget kötött velünk. Ennek lényege,
hogy az Ő kereszthaláláért eltörli, megbocsátja minden bűnét annak, aki hisz
őbenne. Örök élettel ajándékozza meg
őt.
Krisztus feltámadása olyan merőben,
olyan csodálatosan új esemény, hogy az
emberi ésszel felfoghatatlan. De az a Jézus, aki legyőzte a halált, a mi kételyeinket, hitetlenségünket is le tudja győzni
és megajándékozhat bennünket hittel.
Ezt nevezi a Biblia újjászületésnek, új
életnek.
Egy gyülekezet akkor tud igazán újat
kezdeni, ha egyre több ilyen megújult
szívű, megújult életű ember van benne.
Ha Krisztus szeretetének ereje úgy megragad minket, hogy nincs más vágyunk,
minthogy továbbadjuk azt. Akkor tud a
gyülekezet olyan vonzó közösség lenni,
ha elmondható róla az, ami az őskeresztyénekről: „A hívők sokaságának pedig
szíve-lelke egy volt és senki semmit nem
mondott magáénak” /Apostolok Cselekedetei 4,32/
Ez a titka a hűséges szolgálatnak: tudni azt, hogy amim van, nem az enyém,
hanem Istené. Azért bízta rám, hogy
szeretettel továbbadjam.

Egyházunkban a hatévente esedékes
általános tisztújításra kerül sor gyülekezeti szinttől kezdve egészen az országos
választásokig. A gyülekezeti választások
lezajlottak az elmúlt hónapokban. A
Péteri Gyülekezet megválasztott jelölőbizottsága a régi szolgálattevők mellett megkeresett olyanokat is, akik az
elmúlt időszakban nem voltak benne a
gyülekezet vezetésében. A gyülekezet
javaslatai alapján így kerület megválasztásra az az új presbitérium, amelynek
a régiek mellett sok új tagja is van. Istennek adunk hálát azokért, akik eddig
szolgáltak és Istennek köszönjük azokat
is, akik most álltak be ebbe a munkába.
A gyülekezet március 11-i közgyűlésén
megválasztott presbiterek a következők:
Szende Márta (felügyelő)
Mravik Zoltán (másodfelügyelő)
Csorba Károlyné (gondnok)
Karsai Márta (számvevőszéki tag)
Kellner Sebestyén (gondnok)
László Péter
Mezei Szilvia
Mezei Zoltán
Molnár Józsefné
Mravik Károlyné (egyházfi)
Német István (gondnok)
Odrán Zoltán
Odránné Kalina Krisztina (jegyző)
Szende Zsuzsanna
Szenyán Árpád
Szenyán Jánosné (pénztáros)
Szenyán Péter
Topolcsik János
Tóth Ágnes (számvevőszéki tag)
Varga Józsefné (számvevőszék elnöke)
A presbitert a közösség bizalma állítja
a lelkész mellé azért, hogy munkatársa
legyen, hogy szolgálatával élőbb és gazdagabb legyen a gyülekezet élete. Sokat
tud tenni azért, hogy mindenki otthonra találjon a gyülekezetben. Istentől kapott tehetségét, képességeit, gondolatait
sokakkal megoszthatja. A gyülekezetben adódó szerteágazó feladatokból
egyet-egyet átvállalhat. Isten vezetésére
figyelve észreveszi azt, amikor tudására, hitére vagy kétkezi munkájára van
szükség. A presbiter Jézus szeretetéből
merítve, nála felfrissülve, megújulva indul azokhoz, akikhez Ura küldi őt. Valójában mindnyájan Isten munkatársai
vagyunk szeretetének továbbadásában.
Bízunk abban, hogy az új presbitérium szolgálata is hozzájárul a Péteri
Gyülekezet megújulásához. Szeretnénk
minél többeket megkeresni azok közül,

akik eltávolodtak vagy talán még nem is
kerültek kapcsolatba ezzel a közösséggel. Szeretnénk, ha a gyülekezet az egész
falu felé közvetíteni tudná Jézus hívását, ami mindenkinek egyformán szól.
Legyen Isten áldása az új presbitérium
munkáján. Tapasztalják meg mindan�nyian, hogy Istent szolgálni kiváltság
és öröm. Csodálatos tudni azt, hogy Ő
lélekmentő munkájában minket is használni akar.
Dechertné Ferenczy Erzsébet
lelkész

A TERMŐFÖLDEK
MŰVELŐSÉRE SZÓLÍT
FEL A FÖLDHIVATAL!
A Monori Körzeti Földhivatal felhívja a Péteri község közigazgatási
területén elhelyezkedő termőföldek
tulajdonosait és használóit, hogy
termőföld hasznosítási kötelezettségüknek tegyenek eleget, illetve ennek végrehajtása felől személyesen
vagy megbízott útján intézkedjenek.
A termőföld védelméről szóló
2007. évi CXXIX. törvény 5. § (1)
bekezdése szerint a földhasználó ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint - köteles a
termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy
termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a
gyomnövények megtelepedését és
terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).
A tájékoztatás szerint a termőföldekre fennálló művelési kötelezettség ellenőrzésére, Péteri község teljes területén folyamatos határszemle
kerül megtartásra. Amennyiben a
hatóság a szemlén mulasztást állapít meg, fölvédelmi bírsággal sújtja
a tulajdonost illetve a földhasználót.
A földvédelmi bírság összege a termőföld aranykorona értékének kétezerszerese.
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Üdvözlet Erdélyből Péteri lakóinak
Néhány héttel ezelőtt Budapestről hazafelé tartva Péteri
vendége volt Vén Árpád székelyföldi költő. Árpi bácsi a
Hivatalban kereste fel dr. Molnár Zsolt polgármester urat,
átadva neki és Péteri lakóinak szülőfaluja a Kovászna
megyei Torja község, a Székelyföld és Daragus Attila torjai
polgármester üdvözletét.
Torján található a világ egyik legnagyobb hagyományos
székelykapuja, amelyen Árpi bácsi gondolatait olvashatja az
alatta áthaladó utazó.
A napokban a 70. életévét betöltő Árpi bácsi az Üzenet
című versét küldi Péteri minden lakójának.
„Azt üzeni Háromszék vármegye össz lakója – a népe,
Hogy minden magyar testvérnek legyen boldog a további élte.
Ha két nemzet egyetért, úgy leszünk igazán testvérek,
Ahol minden ember csupa szív és lélek.
Üzeni községünknek az öt kimagasló tornya,
Hogy a Székelyföld közepén van a legszebb hely: Torja.
Ahol minden embernek nyitva van a szerető szíve,
Gyertek ide mind, ennek legyetek ti is híve.
Üzeni a torjai erdőnek minden egyes fája,
Hogy árnyékuk a vendégeket ide megpihenni várja.
Üzeni a kispatakoknak csörgedező aranytiszta vize,
Hogy a Székelyföldön páratlan a természetnek színe.
Üzenünk a felhőktől is – hogy eső öntözze az itteni földet,
Mert ezen a vidéken szeretik legjobban a piros-fehér-zöldet.
Úgy, mint nálunk – a Székelyföld igazi hazája,
Ahol a becsületességnek nincsen kiszabva a határa.
Üzenik a réteken kinyílt virágok százai, ezrei,
Hogy a vendégeket Torja népe szívéből szereti.
Várunk minden percen, hogy látogatóink legyetek,
Hogy a Székelyföldön testvéri tanúságot tegyetek.
Mi a vidékünkre mindenkit szeretettel várunk,
Gyertek magyar testvérek, nézzetek szét nálunk.
Ha egyszer eljösztök nem kell több meghívás,
Meglátjátok, hogy a Székelyföld nagyon szép és csodás.”

„Lépj be bátran e kapun, mert itt van a szeretetnek fája,
Ha tisztességes szándékod, az Isten is megáldja.”

PÉTERI HÍRLEVÉL

JÚNIUS 1-IG LEHET JELENTKEZNI AZ ÁLLAM
ÁLTAL FINANSZÍROZOTT FÖLDMEGOSZTÁSRA
A Vidékfejlesztési Minisztérium felhívja az érintettek
figyelmét, hogy június elsejéig élhetnek az osztatlan közös
földtulajdonok megszüntetésének államilag finanszírozott lehetőségével. Az önálló
ingatlan iránti kérelmeket a
határidőig lehet benyújtani
a területileg illetékes körzeti
földhivatalokhoz.
E lehetőség csak a részarány
földkiadás során keletkezett
osztatlan közös termőföldtulajdonokra vonatkozik, az
egyéb eljárások (öröklési,
kárpótlás) során keletkezett
osztatlan közös termőföldtulajdonokra nem.
Az országban jelenleg mintegy 2 millió hektár rendezetlen, osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld van
Magyarországon. Ez közel 272
000 db földrészletet és 2 millió
tulajdonost jelent. Az Országgyűlés ezért 2012. január 1-i
hatállyal módosította a Földrendező és földkiadásról szóló
törvényt, amely kimondja: a
2012. június 1-ig kérelmezett földmegosztás költségét
az állam viseli. A jogszabály
alapján, ha a földkiadási eljárás eredményeként létrejött
osztatlan közös tulajdon tulajdonostársait megillető tulajdoni hányadokat az ingatlan-nyilvántartásba jogerősen
bejegyezték, akkor bármely
tulajdonostárs kezdeményezheti az ingatlan megosztását
annak érdekében, hogy saját
tulajdoni hányadát önálló ingatlanként kaphassa meg.
Az osztatlan közös földtulajdon rendezésével kön�nyebb a föld értékesítése és
egyszerűbb a hasznosítása.
A kérelmet 2012. június 1-ig lehet benyújtani a területileg illetékes
körzeti
földhivatalokhoz.
A jelentkezési határidő elmulasztása jogvesztő, tehát ezt
követően csak saját költségen,
összetettebb eljárásban, a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959.évi IV. tv (Ptk.) alapján

szüntethető meg az osztatlan
közös tulajdon.
A nyomtatvány a körzeti
földhivatalok ügyfélszolgálatain szerezhető be, vagy a
http://www.foldhivatal.hu
honlapról tölthető le. A kérelmet személyesen, vagy postai
úton lehet eljuttatni a területileg illetékes körzeti földhivatalhoz. A végrehajtás a körzeti
földhivatalok illetékességi területéhez tartozó települések
2005-ben lebonyolított sorolási sorrendjének megfelelően, településen belül a helyrajzi számok növekvő sorrendjében, a költségvetési fedezet
függvényében fog haladni. Az
önálló ingatlanok kialakítása
csak a kérelmező tulajdonostársak részére történik meg,
a nem kérelmező tulajdonostársaknak nincs hatásuk
a megosztás folyamatára. Ők
a „visszamaradó földrészlet”ben maradnak tulajdonközösségben.
A kialakítható, új önálló
földrészlet legkisebb területe
külterületen 3000 m2, „zártkertben” (különleges külterület) 1500 m2 lehet.(Amennyiben a tulajdonostárs tulajdoni
hányadának megfelelő terület
nem érné el a 3000 m2-t (ill.
1500 m2-t), akkor több tulajdonostárs együttesen is kérheti az önálló ingatlan osztatlan
közös tulajdonban történő
kiadását. A minimális területi mértéket ekkor az újonnan
kialakítandó közös tulajdonú
földrészletnek kell elérnie.)
Az új önálló ingatlanok kialakítása oly módon történik
– szükség szerint új utak kialakításával –, hogy az minden tulajdonos számára megközelíthető legyen. Az új utak
kialakításáért a tulajdonosoknak nem kell pénzt fizetniük.
A kialakítandó új út aranykorona értékének arányos részével csökken az egyes tulajdonosok tulajdoni hányada.
További információk a www.
ujfoldtorveny.kormany.hu
honlapon olvashatók.

PÉTERI HÍRLEVÉL

Péteri 270 éves
„Ma és a jövőben is a közös
találkozási pontokat kell keresni, azokat, melyek falunk népét
közösséggé kovácsolják, összetartják és nem azokat, melyek
eltávolítanak egymástól.
Egy sereg együtt élő ember
még nem okvetlen közösség,
azzá csak a szellem, a gondolkodás és az ízlés, együttvéve az
erkölcsi együvé tartozás tesz”
Ez év november 1-én ünnepeljük Péteri újbóli megszületésének, betelepítésének 270.
évfordulóját. E jeles alkalom
tiszteletére helytörténeti sorozatot indítottunk a Péteri Hírlevél hasábjain. Lapunk ez évi
számaiban a dr. Foltin Brúnó
nyugalmazott evangélikus lelkészünk szerkesztésében a 250.
évfordulóra megjelent és azóta
átdolgozva többször is újra kiadott „Szülőfalunk Péteri 17422001” c. helytörténeti könyvből
közlünk részleteket, Péteri elmúlt évszázadainak történéseit
felidézve.
Epizódok, pillanatképek
Péteri Község életének történetéből (2. rész)

„ahogyan mi becsüljük elődeinket, akképpen becsülnek meg
bennünket utódaink. Elengedhetetlenül szükséges, hogy minden közösségben legyen néhány
ember, aki ősei iránti tiszteletből, a szülőföldje, lakóhelye
iránt érzett szeretetből kész
települése történetének megírására. Hiszen lelkünk mélyén
valamennyien lokálpatrióták
vagyunk. …
Jelenünket és jövőnket elszakíthatatlan szálak fűzik múltunkhoz. Ahogyan a fa nem hajthat
lombot és nem hozhat termést
a gyökerek nélkül, úgy nem
értékelhetjük, nem érthetjük a

14
jelenkor történéseit a régmúlt
ismerete és megbecsülése nélkül. Nekünk, ma élőknek és az
utánunk jövő nemzedékeknek
is tudniok kell, hogy kik jártak
előttünk. Hány nehéz, gyötrelmes, nélkülözéssel és fájdalommal, emberi boldogsággal
és örömökkel teli sors kellett
ahhoz, hogy élhessünk, hogy
emberhez méltóan élhessünk.”
„1758. december 6-én 44
éves korában meghalt Bohus
Dániel, aki legfőbb gyámolítója és pártfogója volt a helybéli
híveknek. (A péteri földesurat
1758. december 13-án temették
el Bényén, ahol felesége, Ruszt
Rebeka is nyugszik.)… Ezek
után egy ideig úgy tűnt, hogy
véget ér a gyülekezet élete...
1780-tól, Mária Terézia halálától kedvezőbb helyzetbe kerültek a vallási ügyek hazánkban. II. József császár 1781.
október 21-én kiadott türelmi
rendelete nagyban enyhítette
az evangélikus egyház elviselhetetlen helyzetét az országban.
Több, mint három évtizednyi
elnyomatás után újra feléled
az egyház. Ezen örvendetes
esemény emlékezetére a Szentháromság ünnepe utáni 22.
vasárnapon az istentiszteleten
felolvasták Pongrácz Boldizsárnak ez alkalomra irt hálaimáját,
amelyet egyébként ettől kezdve
éveken át felolvastak az istentiszteleteken.
…Pongrácz Boldizsár (17811811)
Lipót-Hont-ZólyomPest-Pilis és Solt egyesült megyék főtáblabírója - s ezen
megyék útjainak és a Duna
védőgátjainak főigazgatója lett ekkor a péteriek földesura.
Éveken át volt a pest-békési
egyesült esperesség felügyelője.
Vallásos buzgalma, az egyház
iránti tántoríthatatlan szeretete, áldozatkészsége örökre emlékezetessé tette nevét,
nemcsak a péteri egyházban,
ezen esperességben, hanem
az egész magyar evangélikus
egyház történetében is. Ő javasolta a péterieknek, hogy
naponta tartsanak nyilvános
könyörgést, és ha vasár-, vagy
ünnepnapokon nem tudnának
eljutni a szomszéd községek

templomaiba, a község jegyzőjénél - aki tanító is volt egyben
- Bukovszky Dániel lakásában
tartsanak istentiszteletet.
Az akkori hitbuzgó földesúr mindent latba vetett azért,
hogy elérje: azokon a környező
településeken, amelyeken száznál kevesebb hitsorsosuk van,
csatlakozzanak a péteri egyházközséghez, ahol akkoriban csak
78 családfő volt.
… 1782. április 25-én hozzáláttak az egyház újbóli megalakításához, az első imaház
és iskolaépület megépítéséhez.
Amint Pongrácz Boldizsár a
megyei hatóságoknál bejelentette a falu szándékát, vizsgálóbizottságot küldtek ki, amely
felmérte, hogy vajon a péteriek
képesek-e templomot építeni,
lelkészt és tanítót megfelelően
ellátni. Bár mindezekről meggyőződhettek, a katolikus klérus hátráltatta a munkálatokat,
sőt fel is jelentették a péterieket
a Helytartótanácsnál, mondván, Péteriben már egyszer
betiltották az istentiszteleteket,
s arra most sincsen szüksége a
falunak. A maglódi egyházhoz
tartoznak, amely különben is
csak egy órányira van Péteritől,
és egyébként is kevesen vannak. Nem engedélyezték tehát
az evangélikus egyház újbóli
feléledését a faluban, ám Pongrácz Boldizsár továbbra is kiállt
terve mellett. Amint ezeken a
nehézségeken túljutottak meghívták Nógrád megyéből Blázy
Sámuelt, aki 1783. november
9-től a falu lelkésze lett. Szentháromság utáni 14. vasárnapon
szolgált ő először Péteriben abban az imaházban, amely akkorra éppen elkészült. …
Több, mint harmincnégy évi
üldözés és szenvedés után ismét békében tarthattak istentiszteletet a Péteriben élő evangélikusok. Másfél évi szolgálat
után azonban - negyvenhat
éves korában - meghalt Blázy
Sámuel lelkész. …
Péteri
hatodik
lelkésze
Füredy György 1791. október
1-jén érkezett ide, s a Szentháromság utáni 17. vasárnapon iktatták be tisztségébe. Ő

2012. május
húsz esztendőn át szolgált itt
sikerrel, amikor 1811. március 9-én - életének negyvenkilencedik évében - meghalt.
Füredy György szolgálati ideje
alatt hunyt el a péteri egyház
második alapítója és építője, …
Pongrácz Boldizsár, akinek nevét nemcsak a péteri evangélikusok, hanem szinte valamen�nyi magyarországi evangélikus
ismeri, áldja. (Óriási lépést tett
ő a Pest-Budai evangélikus egyház létrehozása érdekében is,
mint esperességi felügyelő. …
Pongrácz Boldizsár felügyelősége alatt, tizenkét éven át Péteriben tartották a pest-békési
esperesi közgyűléseket. El lehet
képzelni, hogy abban az időben, amikor még nem voltak
vasutak, micsoda erőfeszítésbe
tellett azt a sok vendéget lovakkal, kocsikkal ideszállítani,
s három-négy hónapon át ellátni. Ezt csak egy olyan mecénás tehette meg, mint amilyen
Pongrácz Boldizsár volt. Az ő
halála után veje, Földváry Károly lett az egyház felügyelője.
A Földváry család élete hosszú
évtizedeken át szorosan összefüggött Péteri életével.
Földváry Károly felügyelősége alatt öntették a nagy és a középső harangot 1802-ben, majd
a kisharangot is 1812-ben. A
nagyharang sorsáról annyit tudunk, hogy huszonöt évi szolgálat után megrepedt, s 1827ben újraöntették. Ekkortól - az
1917. január 18-i jegyzőkönyv
alapján - a következő volt a felirata: „HUSZONÖT ESZTENDEI SZOLGÁLATOM UTÁN
MEGHASADVÁN, MOSTANI
FORMÁMBAN ÖNTETTEM
A PÉTERI EV. ECCLÉZIA
KÖLTSÉGÉN, HOGY TOVÁBB IS HÍV SZOLGÁJA
LEHESSEK,
BERNÁTFALI
ÉS FÖLDVÁRI FÖLDVÁRY
MIKLÓS INSPEKTORSÁGA,
ESZTERGÁLY MIHÁLY LELKIPÁSZTORSÁGA ALATT.
EBERHARD HENRIK ÁLTAL PESTEN 1827. ÉRCEM
NEHÉZSÉGE TESZEN 536
FT.” A kisharang felirata pedig az alábbi volt, szintén az
előbbi jegyzőkönyvből idézve:
„SUM FUSA PRO ECCLA.

2012. május
EV.A.C.PETERIENSI 1812 SUB
INSPECTORE EC.LAZOLÓ
FÖLDVÁRY,
MINISTERIO
VEZO
MICHAELIS
ESZTERGÁLYI.” - Mindkét
harangot az I. Világháborúban
elrekvirálták; csupán a középső
harang maradt meg az eredeti
voltában, máig működően.
Blázy Sámuel, Lahó János és
Füredy György lelkészek idejében viszonylagos nyugalom,
békesség volt a péteri egyházban; tizenhét éven át semmi
különös esemény nem történt.
Lélekszámban szépen gyarapodott a gyülekezet: 1800-ban
például ötven keresztelés, negyven temetés és tizenkét esküvő
volt Péteriben. Már 1796-ban
hozzáláttak az új templom
megépítésének előkészítéséhez;
az építkezést azonban 1811-ig
elhalasztották különféle okok
miatt, s ezért százezer darab
égetett téglát kellett eladniuk,
és mintegy 90 mérő pozsonyi
mész elporlott.
Péteri hetedik lelkészéül
1811-ben választották meg
Esztergály Mihályt, akit az év
március 24-én iktattak be hivatalába. Az új lelkész nagy lelkesedéssel karolta fel a templomépítés ügyét. Hat éven át biztatta a híveket, aminek az lett az
eredménye, hogy 1817. október
31-én egy közgyűlésen úgy határoztak: felépítik a templomot.
Esztergály Mihály lelkész egy
évi fizetését ajánlotta föl a nemes célra. A hívek hozzáfogtak
a szükséges mennyiségű tégla
égetéséhez, s a kőbányából a
kőhordáshoz. Százharmincezer
darab téglát égettek. Az alapkőletétel 1822. március 20-án
nagy ünnepélyességgel, mozsárágyúk durrogása közepette
zajlott. A márvány alapkőbe
emlékpénzeket és emlékiratokat helyeztek el ott, ahol most
az oltár áll, és egy másik helyen,
a torony alatt.
Nagy lelkesedéssel fogott
tehát a gyülekezet a templomépítéshez, azonban csakhamar
be kellett látniuk, hogy a költségek magasabbak lesznek, mint
amit ők elbírnak. Földesuruk
Földváry Miklós azonban csak
biztatta őket, s az ő segítsége
révén újabb kölcsönöket vettek
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föl, hogy folytathassák a munkát. 1822. és 1831. között nyolc
éven át építkeztek egyfolytában,
de leginkább csak rontottakbontottak, nagyítottak, másítottak, s a közbejött akadályok
miatt néha évekig szünetelt az
építkezés.
…Nyolc évi keserves munkálatok végeredményeképpen felépült a templom, amelyet 1830.
augusztus 30-án szenteltek fel
színpompás ünnepség keretében. A szép épület a maga egyszerűségében igen magasztos,
ritkaságszámba megy egy ilyen
kis faluban! A magyarországi
klasszicista templomépítészet
egyik remeke… A bejárat fölötti
szemöldökpárkányon olvasható
három betű: DEO. Ez latinul
Isten nevét jelenti, de sokan három szlovák szó rövidítéseként
értelmezik: „dom evanjelicki
ozdrobenja” (Istennek szentelt ház). A torony tetején lévő
vaskorlátos, körbefutó erkélyt mely korábban a tűzőrség helye
volt - máig „templomkertnek”
nevezi a köznyelv. (A legutóbbi,
az 1992-es belső festés során kiderült, hogy eredetileg a templombelső világoszöld volt, az
oszlopok, pillérek és hevederek
voltak csak fehérek; az oszlopés pillérfők pedig oxid (tégla)
vörösek voltak. Kívülről eredetileg is fehér volt a templom.
A templomszentelési istentisztelet alkalmával még papszentelési szertartást is tartottak, s maga az ünnepség három
nyelven - magyarul, szlovákul
és németül - zajlott. Rengeteg
vendég volt jelen az ünnepi istentiszteleten. A szabadban ettek-ittak, ágyúk dörögtek, pesti
tüzérzenekar szolgáltatta a zenét, ökröt sütöttek, s szabadon
mérték a bort mindenkinek.
Nem volt tehát olcsó mulatság
maga az ünnepség sem, amit
bizonyít az is, hogy újabb kölcsönöket vett fel a gyülekezet.
Az anyagi gondok pedig azután
csak egyre nőttek. …”
(A Szülőfalunk Péteri c. helytörténeti könyv, amely 210 oldalon, korabeli fényképekkel gazdagon illusztrálva, olvasmányosan mutatja be Péteri történetét,
a Polgármesteri Hivatalban vásárolható meg. Ára: 2.490 forint.)

PÉTERI HÍRLEVÉL

EGY TELJES ÉVSZÁZADOT ÉLT TERI NÉNI
Március egyik délutánján Galántai Józsefné, Teri
néni emlékére szólalt meg a
templomunk harangja. Elhunyt falunk legidősebb lakója. Csaknem 101 évet élt.
Teri néni (lánykori nevén:
Szijj Teréz) 1911. április 13án született az akkori Vas
vármegyében, ahol szüleivel
és 12 testvérével együtt élt.
1932-ben, 21 évesen került
Péteribe. A háború előtt egy
évtizeden át a Földváryak
szobalányaként dolgozott a
Kastélyban. Ez idő alatt ismerte meg férjét, Galántai
Józsefet, akivel 1942-ben
kötött házasságot, és aki
friss apaként egy év házasság
után elesett a fronton.
A háború után nehéz éveket élt meg Teri néni. Egyedül nevelte lányát, Terézt,
művelte a földet, szorgoskodott a ház körül. Mégsem
panaszkodott soha. Megbecsülte azt, amije van, nem
vágyott többre annál, mint
amit a jó Isten megadott
neki.
Amikor csak tehette kiment a kertbe, sétálgatott.
Amíg ereje bírta gondozta
kis virágos kertjét. Még 100
évesen is szemüveg nélkül
fejtette a rejtvényeket, merthogy a kertészkedés mellett
az volt a leginkább kedvelt
időtöltése. Tavaly december

végén - mikor elmentünk
hozzá boldog karácsonyt
kívánni – legnagyobb meglepetésünkre ő maga nyitott
kaput nekünk. Lassan sétálva a kezében tartott botra mutatva jegyezte meg:
Ez a kis segítség azért már
kell neki. Együtt mosolyogtunk…
A jó idő beköszöntével
Teri néni a kertben sétálgatott, amikor elesett és kórházba került.
100 év nagyon hosszú idő,
ilyen idős korban már egy
kis botlás is komoly következményekkel járhat. Sajnos
az orvosok sem tudtak segíteni rajta. Március 2-án hallottuk a szomorú hírt: Teri
néni a 101. születésnapja
előtt egy hónappal elhunyt.

Teri nénit március 9-én
kísértük utolsó földi útjára a
péteri temetőben.
Maradjon meg sokáig az
emberek emlékezetében az
az életerős, kedves, dolgos
asszony, akit mindenki ismert Péteriben!
Kalina Enikő
önkormányzati képviselő

Helyi civilszervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatások
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az április 19-ei ülésén
bírálta el azt a nyilvános
pályázatot, amelyet a helyi
szervezetek számára írt ki
a 2012. évi önkormányzati
támogatás vonatkozásában.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költ-

ségvetésében 1,5 Millió forintos előirányzatot hagyott
jóvá a helyi civilszervezetek
ezévi támogatására. A beérkezett pályázatok ennek az
összegnek a háromszorosát
igényelték.
Az Önkormányzati támogatás megítélésének alapfelfolytatás a következő oldalon
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tétele az, hogy a civilszervezet az előző évben kapott
önkormányzati támogatás
felhasználásáról szabályszerűen és teljeskörűen elszámoljon a Képviselő-testület
felé. Az elszámolási kötelezettségnek – kisebb fennakadásokkal – minden civilszervezet eleget tett, így nem
volt akadálya az ezévi támogatások odaítélésének.
A Képviselő-testület a helyi civilszervezetek számára
az alábbiak szerinti támogatásokról döntött:
Péteri Borbarát Kör
Egyesület – mint a település egyik legaktívabb, hagyományteremtő és hagyományápoló közössége – a
május 19-i, ötödik Péteri
Bornap és Főzőfesztivál
rendezvény költségeire 180
ezer forint, az október 13-i
Szüreti Felvonulás és Családi nap megrendezésére
pedig 20 ezer forint önkormányzati támogatásban részesült.
(Az egyesület a Bornapra
300 ezer forintos, a Szüreti
Felvonulásra pedig 60 ezer
forintos támogatási igényt
nyújtott be. A Képviselőtestület nem támogatta az
egyesület 30 ezer forintos
eszközvásárlási kérelmét, a
6 ezer forintos támogatási igényét a november 10-i
Szüreti és Borászbál nevű
rendezvényre illetve (mivel a rendezvény 2013-ban
kerül megrendezésre) a 30
ezer forintos igényét a Borverseny nevű rendezvényre.
A Képviselő-testület azonban mindkét esemény vonatkozásában térítésmentesen biztosítja az egyesület
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számára a Művelődési Ház
nagytermét.
A Péteri Polgárőr Egyesület - mint a település egyik
legnagyobb, napi szinten
működő szervezete – a polgárőrautó benzinköltségeire 450 ezer forintos támogatást kapott.
(Az egyesület általános
működési támogatási igénye
1 Millió forintos volt.)
A Péteri Nyugdíjas Klub
100 ezer forintos támogatásban részesült a július
7-én megrendezésre kerülő
Szlovák Falunap rendezvénye megtartására.
(A Nyugdíjas Klub a Szlovák Falunap rendezvényre
250 ezer forintos támogatási igényt nyújtott be, egy
40 ezer forintos kirándulási
igény mellett, amit azonban
a Képviselő-testület nem támogatott.)
A Péteri Evangélikus
Egyházközség az egykori
felvidéki Hont vármegyében, a mai Szlovákiában
egymás közelében fekvő két,
csaknem színmagyar község Százd és Ipolyszakállos
evangélikus gyülekezeteivel
való kapcsolatfelvételre és
kölcsönös látogatásra, közös
istentisztelet tartására igényelt 200 ezer forint támogatást. A Képviselő-testület
a kérelem szerinti célra 50
ezer forintos támogatásról
döntött.
A Péteri Hagyományőrző
Egyesületnek helyi rendezvények szervezésére illetve
azokon való részvételre vonatkozó 280 ezer forintos támogatási kérelmét – különös
tekintettel a november 24-én
tartandó Hagyományőrző

Körök estjére – a Képviselő-testület 100 ezer forintos
támogatásban részesítette.
A Péteri Kultúráért Alapítvány 370 ezer forint erejéig nyújtott be támogatási
igényt. A Képviselő-testület
az alapítvány által szervezett
táncházakat 50 ezer forinttal támogatta (a támogatási
igény 200 ezer forint volt).
A Képviselő-testület nem
támogatta az alapítványnak
a „Péteri.eu” c. lap újraindítására vonatkozó 150 ezer
forintos támogatási igényét,
amely igény szerint „a nézőpontok, a kulturális sokrétűség jegyében a Péteri.
eu megjelenése a működő,
mindennapi demokrácia jele
és fóruma egyben”, illetve
nem támogatta az alapítvány
20 ezer forintos eszközbeszerzési igényét.
A Képviselő-testület a
táncházak esetében térítésmentesen biztosítja az alapítvány számára a Művelődési Ház nagytermét.
A Képviselő-testület a
Péteri Gyermekekért Közalapítvány számára az általános működési költségeinek támogatására 30 ezer
forintot állapított meg. (Az
alapítvány kérelme 65 ezer
forint volt.)
A frissen alakult Német
Közösségépítő Klub 260
ezer forint támogatási igényre pályázott. (30 ezer forintért ping-pong asztalt és felszereléseket kívántak beszerezni, heti rendszerességgel
tartandó sportélet szervezésére. 200 ezer forintos támogatást kértek a június 10-én
tartandó „Mi Napunk” közösségi programra, amin a

2012. május

község fiataljainak kívánnának célt mutatni a vakáció
hasznos és értelmes eltöltéséhez. Egyéb igényként (rendezvény szórólapokra, plakátokra, stb.) pedig 30 ezer
forintot kértek.)
A Képviselő-testület az
egyesület „Mi Napunk”
nevű rendezvényének a
megszervezését 50 ezer forinttal támogatta.
A Képviselő-testület a Péteri Községi Sportkör pályázatát – a Sportkör tavalyi
támogatásának elszámolásával kapcsolatos hiánypótlások elhúzódása miatt - a
május 3-án megtartott ülésén bírálta el. A testület a
Sportkör számára általános
működési
támogatásként
200 ezer forintot szavazott
meg.
(A Sportkör által kérelmezett összeg 850 ezer Ft működési támogatás és 100 ezer
Ft eszközbeszerzési támogatás volt.)
A Képviselő-testület – tekintettel arra, hogy a „Nyelvében él a Nemzet” Alapítvány a tervezett programját,
az éves szavalóversenyét
2013-ban tervezte megvalósítani – az alapítvány 80 ezer
forintos támogatási igényét
elutasította.
Mivel a Péteri Faluszépítő Egyesület a programtámogatásra
vonatkozó
90 ezer forintos pályázatát
(„Szebb Virágosabb Péteriért” verseny, „Mi kertünk,
mi falunk” rajzpályázat) a
beadási határidőn túl, elkésetten nyújtotta be, a Képviselő-testület az egyesület
pályázatát érvénytelennek
nyilvánította.

2012. május
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100 ÉVE SZÜLETETT SZENDE ERNŐ EVANGÉLIKUS LELKÉSZ
1912. március 8-án, Lajoskomáromban született Péteri máig leghos�szabb időn át szolgáló lelkésze: Szende Ernő tisztelendő úr.
Szende Ernő községünkben 1946.
szeptember 7-én kezdte meg lelkipásztori szolgálatát és 36 éven keresztül
végezte munkáját hitben, szeretetben,
alázatban. Életében és hivatásában felesége Kolta Lenke (Lenke néni) volt
támasza és segítője, akivel 1943-ban
találtak egymásra, s aki szintén hosszú
időn keresztül szolgálta kántorként a
gyülekezetet.

Három gyermekük - Márta, Zsuzsa
és Ernő - közül fiukat tragikusan fiatalon vesztették el. Nehéz, küzdelmes
pályafutása során a gyülekezet építése
és megtartása mellett a legnagyobb
munka talán a mostani parókia és lelkészlakás megépítése volt.
1982. július 31-én, betegsége miatt
vonult nyugdíjba. Két tanárnő leánya
és felesége ápolta őt egészen az 1985
szeptemberében bekövetkező haláláig.
Szende Ernő lelkész urat a péteri temetőben helyezték végső nyugalomra.
Március 3-án leányai, Zsuzsanna
és Márta édesapjuk születésének 100.
évfordulója alkalmából közös megemlékezésre hívták a péteri evangélikus
templomba a gyülekezet azon tagjait,
a közeli és távoli rokonokat, ismerősöket, akik együtt kívántak emlékezni a
családdal.
A megemlékezésen Szende Márta
köszöntötte a megjelent vendégeket,
majd Dechertné Ferenczy Erzsébet
egyházunk helyettes lelkészasszonya
szolgált rövid áhitattal. D. Keveházy
László esperes egyháztörténész meg-

hitt, őszinte szavakkal méltatta Szende
Ernő életét és szolgálatát. Az eseményen a lajoskomáromi evangélikus
egyház fúvószenekara adott emlékhangversenyt. Több gyülekezet lelkésze és elöljárója is személyes jelenlétével tisztelte meg az eseményt.
A meghívottak között volt dr. Foltin Brúnó nyugalmazott lelkész is, aki
Szende Ernőt követte a péteri evangélikus gyülekezet élén, s akinek tervei és
munkája révén került felújításra 2006ban a parókia „Szende Ernő kápolna”
névre felszentelt gyülekezeti terme,
méltó emléket állítva a parókia egykori építtetőjének, a péteri gyülekezet
egykori lelkipásztorának.

Június 4., a Nemzeti Összetartozás Napja

A döntés sokkolta a magyar társadalmat.
Az országban őshonos magyar népesség öt (a mai állapot szerint nyolc)
államban találta magát, és vele együtt
történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy részét is. A trianoni trauma óta eltelt évtizedek alatt hatalmas
volt a magyarság lemorzsolódása az
anyaország határain túl, az elszakított
nemzetrészek szétfejlődésének jelei
is mutatkoztak ugyan, de a nemzeti
együvé tartozás érzése megmaradt.
A magyarság tudatában a történelmi
Magyarország képe tovább élt. A Kárpát-medencében egy virtuális belső
Magyarország született. Ennek határai
a nemzeti nyelv, a nemzeti kötődésű
irodalom, a hitélet, a művészetek, a
népi alkotások, a hagyományőrzés, a
viselkedési szokások továbbélése révén a fizikai-földrajzi, állami és jogi
széttöredezettség ellenére az országhatárok fölött is átívelőn élt tovább.

Szende Ernő (1912-1985)

Az Országgyűlés 2010-ben minden év június negyedikét, a trianoni
békeszerződés aláírásának a napját a
nemzeti összetartozás napjának nyilvánította.
A magyarság számára Trianon a
XX. század legnagyobb tragédiája. Az
1920. június 4-én aláírt békediktátum
kitörölhetetlen és máig feldolgozatlan
nyomot hagyott a magyar közgondolkodásban.
A békeszerződést az első világháborúban vesztes Magyarország és a
háborúban győztes antant szövetség
hatalmai (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) között létrejött
békeszerződés, amely Magyarországra
kényszerítetten meghatározta Magyarország új határait. A békediktátummal

eltűnt Osztrák–Magyar Monarchia,
Magyarország pedig elvesztette területe jelentős részét. A döntés értelmében
Magyarország területe 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakossága 18
milliósról 7,6 milliósra csökkent. 3,2
millió magyar - a magyarság egyharmada - az új határokon túlra került,
fele részük összefüggő tömböt alkotva
a határ mentén. A Felvidék, a Kisalföld északi fele és Kárpátalja Csehszlovákiához, Erdély, az Alföld keleti
pereme és Kelet-Bánát Romániához,
Horvátország, Bácska, Nyugat-Bánát,
Zala megye nyugati pereme, a Muraköz és a baranyai háromszög a SzerbHorvát-Szlovén királysághoz, NyugatMagyarország egy sávja Ausztriához
került. Magyarország elvesztette területének kétharmadát, iparának 38,
nemzeti jövedelmének 67 százalékát.
Az aláírás percében Magyarországon megkondultak a harangok, tíz
percre leállt a közlekedés, bezártak az
üzletek.

A családias hangulatú megemlékezés szeretetvendégséggel és baráti beszélgetéssel zárult.
Isten áldása legyen Ernő bácsi emlékére és családjára!
Szenyán Péter
önkormányzati képviselő,
evangélikus presbiter

folytatás a következő oldalon
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2010. évi XLV. törvény a Nemzeti
Összetartozás melletti tanúságtételről
1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése tisztelettel adózik mindazon
emberek, közösségeik és azok vezetői,
illetve az ő emlékük előtt, akik 1920.
június 4., a magyar nemzet külső hatalmak által előidézett igazságtalan és
méltánytalan szétszaggattatása után
áldozatvállalásukkal és teljesítményükkel lehetővé tették, hogy e tragédiát
követően a magyarság mind szellemi,
mind gazdasági értelemben képes volt
újra megerősödni, s képes volt túlélni
az ezt követő újabb történelmi tragédiákat is.
3. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az
egységes magyar nemzetnek, melynek
államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes
és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. …
4. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése kötelességének tekinti arra inteni a nemzet ma élő tagjait és a jövendő
nemzedékeket, hogy a trianoni békediktátum okozta nemzeti tragédiára mindörökké emlékezve, más nemzetek tagjaiban okkal sérelmeket keltő hibáinkat
is számon tartva, s ezekből okulva, az
elmúlt kilencven esztendő küzdelmeiben az összefogás példáiból, a nemzeti
megújulás eredményeiből erőt mentve, a nemzeti összetartozás erősítésén
munkálkodjanak. Ennek érdekében az
Országgyűlés június 4-ét, az 1920. évi
trianoni békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánítja.

Az iskola hírei
Március végén került megrendezésre a 3-4. osztályosok Szépíró- helyesíró versenye, ahol 13 tanuló vett részt.
Helyezettek:
3. osztály:
1. Soós Bernadett Vivien
2. Milán Erika
3. Buzás Vivien
4. osztály:
1. Bognár Imola
Pólus Sára
2. Sárközi Anna
3. Pityi Barbara
Iskolánkat a körzeti versenyen az

18

ELSŐ KAESHI WAZA HÁZI
VERSENY GYÖMRŐN
Nagy örömömre szolgál, hogy ezt
a cikket megírhatom. Három éve
kezdtük edzéseinket Péteriben, ezen
kívül Gyömrőn, Ecseren és Budapesten
is tartunk küzdősport képzést. Március
25-én megrendeztük az első Kaeshi
Waza házi versenyt az említett négy
klub részvételével. A megmérettetésen
52 versenyző indult 6-tól 13 éves korig.
Nevezni formagyakorlat és földharc
kategóriában lehetett.
A rendezvényt Gyenes Levente
polgármester úr nyitotta meg.
Megtisztelt jelenlétével, valamint
a díjakat átadta Hodruszky Lajos
alpolgármester úr, Hárshegyi János, a
Magyar Sportszövetség nyugalmazott
elnöke és Fülpesi Tibor, VI. danos
nemzetközi mester, a magyarországi
ITF Taekwon-do válogatott szövetségi
kapitánya.
Délelőtt a formagyakorlatok területén mérték össze tudásukat a versenyzők. A közönség ekkor még csendesen
figyelte az eseményeket a megfelelő
erősségű taps kíséretében. A délután
már feszültebb volt, mert a földharc
mindenkit erőteljes szurkolásra késztetett. A hangulat fergeteges volt. Minden induló megtett mindent azért,
hogy a legjobbat hozza ki magából. A
küzdelmek sportszerűen zajlottak. Aki
eljött a Városi Sportcsarnokba vasárnap biztosan élményekkel gazdagodva
tért haza, mert igen harcias versenynek lehetett tanúja. Minden segítőelső helyezettek képviselik majd április
19-én Monoron.
-------------------------------------A körzeti csecsemőgondozó versenyen két 3 fős csapat képviselte iskolánkat. A Hermann Nikolett, Ducsai
Anna, Lázók Noémi, Juhász Adrienn
(segítő) csapat 4. helyezést ért el. Gratulálunk nekik!
-------------------------------------A monori Városi Könyvtárban rendezett gyermekrajz kiállításon művészeti iskolánk számos tanulója kapott
elismerést munkájáért. Farnas Anna
és Hrutka Csenge a kiállítás díjazottjai
közé kerültek, Görög Zsófia, Besenyei

2012. május

nek és támogatónak köszönöm, hogy
az első versenyünk létrejöhetett, ami
remélhetőleg az elkövetkező években
tradícióvá válik.

Péteri eredmények:
Formagyakorlat kategória:
2004-2005-ös korosztály:
Molnár Eszter- bronzérem
2002-2003-as korosztály:
Freind Polcov Ervin- ezüstérem
2000-2001-es korosztály:
Seres Dárius- ezüstérem
1998-1999-es korosztály:
Kiss Gergely- bronzérem
Földharc kategória saját
súlycsoportban:
2002-2003-as korosztály:
Freind Polcov Ervin- aranyérem
2000-2001-es korosztály:
Kiss Márton- aranyérem
Szívós Béla - bronzérem
1998-1999-es korosztály:
Kiss Gergely- ezüstérem
Lozsi Ákos vezetőedző
Viktória, Juhász Máté, Molnár Márkó
dicsérő oklevelet kaptak.
-------------------------------------2012. április 19-én Monoron a Nemzetőr úti Általános Iskolában rendezték meg a körzeti „Szépíró- és helyesíró „ versenyt.
15 iskola legjobb 3. és 4. osztályos
„helyes – és szépírói” mérték össze tudásukat.
Iskolánkat 3 tanuló képviselte. A 3.
osztályból Soós Vivien, a 4. osztályból
Bognár Imola és Pólus Sára.
A negyedikesek versenyében „szépírás” kategóriában Pólus Sára 1. helyezett lett, „helyesírás” kategóriában
folytatás a következő oldalon
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pedig Bognár Imola 3. helyezést ért el.
Mindkettőjük felkészítő tanára
Gergyeni Tiborné tanítónő volt.
-------------------------------------A MOZAIK internetes versenyre
4-en jelentkeztek az osztályból. Jó teljesítményük alapján mindannyiukat
behívták az országos döntőbe. Itt a következő eredmények születtek:
Irodalom: Piricz Barna 16. hely
Környezetismeret:
Szilágyi Anna		
36. hely
Szilágyi Tamás		
52. hely
Szilágyi Gergely 56. hely
(Az országból 1083 induló volt.)
-------------------------------------Huszák Lili 1. osztályos tanuló tovább jutott a Bendegúz Gyermek és
Ifjúsági Akadémia által megrendezett
nyelvÉSZ Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny megyei fordulójába,
ahol a 13. helyezést érte el.
-------------------------------------Gólent Viktória, Legendi Lilla 1.
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osztályos tanulók Vasadon a 16. Monor Körzeti Vers – és Prózamondó
Versenyen JÓ helyezésért vehettek át
oklevelet.
-------------------------------------A Kék ibolya néptánccsoport a Monoron megrendezett Regionális KI
MIT TUD döntőjén Kalocsai táncok
c. produkciójával
1. helyezést ért el.
Tagjai: Bódis Bianka, Ducsai Anna,
Ducsai Eszter, Juhász Adrienn, Kovács
Petra, Mészáros Eszter, Szenyán Claudia
Gratulálunk eredményükhöz!
Köszönjük, hogy sok embernek örömet okoztak, falunknak pedig újabb
dicsőséget szereztek!
-------------------------------------A Bendegúz nyelvész versenyen heten vettek részt az iskolai fordulón.
Teljesítménye alapján Milán Erikát
hívták be a megyei döntőbe, ahol 22.
helyezést ért el.

KÁBÍTÓSZER PÉTERIBEN
Március 12-én a Monori Rendőrkapitányság rendőrei házkutatást folytattak
le Péteriben, az Ady Endre utca egyik
ingatlanában. Az akciót követően a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság az alábbi
sajtóközleményt adta ki:
„Kábítószerrel visszaélés bűntette miatt
folytat eljárást Sz. K. 29 éves péteri lakos és
két társa ellen a Monori Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya. A két férfi és hölgy
társuk megalapozottan gyanúsíthatóak
azzal, hogy a település egyik családi házában, illetve az ahhoz tartozó épületekben
kábítószer gyanús növényeket termesztettek. 2012. március 12-én a délutáni órákban bukkantak rá a kisebb „ültetvényre„ a
rendőrök. A helyszíni szemle során 61 db
élő növényt és kisebb mennyiségű, feldolgozásra váró szárított növényt foglaltak
le a nyomozók, melyeket az eljárás során
kirendelt szakértő vizsgál majd. A helyszínen több olyan tárgyat is találtak, melyek
a növények termesztéséhez voltak szükségesek. Már az eljárás kezdeti szakaszában
megállapítást nyert, hogy a rendszert egy
39 éves, péteri férfi építette ki, akit gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók. Ehhez
az eszközöket és a helyiséget fent említett
társa biztosította. V. M. 30 éves gyömrői
nőt szintén gyanúsítottként hallgatták ki
a rendőrök. A nyomozás eddigi adatai
alapján gyanú merült fel arra, hogy nem
csak termesztették, hanem terjesztették és

maguk a gyanúsítottak is fogyasztották a
kábítószert. Ennek megállapítása céljából
mintavételre és szakértő kirendelésére került sor. Az ügy további részleteit a Monori Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
vizsgálja. A rendőrség előterjesztést tett a
29 éves és 39 éves férfi előzetes letartóztatásának indítványozására az illetékes
ügyészség felé.”

Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerését és köszönetét
fejezi ki a sikeres rendőri fellépés miatt a
Monori Rendőrkapitányság és a Gyömrői Rendőrőrs dolgozóinak és különösen
Alapi Lászlónak, községünk új körzeti
megbízottjának!
Péteri Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete mélyen elítéli a kábítószerrel kapcsolatban elkövetett bűncselekményeket! Kiemelten fontosnak
tartjuk azonban azt, hogy a magunk tájékoztatási lehetőségeivel is segítséget
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A Vasadon megrendezett körzeti
szavalóversenyen ketten indultak az
osztályból. Piricz Barna 2. helyezett,
Csucs Gergő 3. helyezett lett.
Bendegúz levelezős versenyen 4 tanuló indult az osztályból, de az idén
egyikőjüket sem hívták be a megyei
döntőbe.
Szövegmanó levelezős versenyen 2
tanuló vett részt. Kiemelkedő teljesítménye alapján Hrutka Adélt behívták
a megyei döntőbe, május 14-én kell
szorítani érte!
-------------------------------------Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny
Újlengyel, 2012. április 11.
12. hely (22-ből)
Csapattagok: Hrutka Bernadett
		Szilos Cintia
		Németh Balázs
		Hunka Roland
Farkas Tivadarné igazgató
nyújtsunk az esetleges péteri fogyasztóknak a „szermentesség” elérésében, a szenvedélybetegség felismerésében és a megoldások megkeresésében.
Kérjük ezért Önöket, hogy olvassák
el az alábbi tájékoztatást, és ha a környezetükben kábítószer-fogyasztásra vagy
kereskedésre utaló jeleket tapasztalnak,
jelezzék az Önkormányzat családgondozójának vagy a rendőrség helyi körzeti
megbízottjának és hívják fel az érintettek
figyelmét a „megtisztulás” és a büntetőjogi „elterelés” lehetőségére és fontosságára!
Mit kell tudni a kábítószerekről?
• Kábítószer: Kábítószernek nevezzük
azokat az anyagokat, amelyek a szervezetbe kerülve kellemes érzést, eufóriát,
színes álmokat, csapongó gondolatokat,
érzékcsalódásokat idéznek elő. Más megfogalmazásban a kábítószer olyan természetesen vagy mesterségesen előállított
szer, amely az ember idegrendszerének
vagy érzékszervének egy vagy több funkcióját megváltoztatja.
• Drog: Hivatalosan a gyógyszerészetben használt fogalom, szárított növényi
részeket jelent. Az angol „drug” szóból
ered, melyet a heroin és marihuána gyűjtőneveként alkalmaztak.
Kábítószer-fogyasztásra utaló jelek
• Kábítószer fogyasztásra utaló vészjelek: A kábítószerek fogyasztását jellegzetes tünetek kísérik, melyeket időben
felismerve megmenthetjük gyermekeinfolytatás a következő oldalon
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ket, tanítványainkat, barátainkat, ismerőseinket!
• Gyanút keltő használati tárgyak: alufólia darabkák (ebbe csomagolják a kábítószert), színes tabletták, cukordarabkák,
injekciós felszerelés, kis üvegcsék, gyógyszeres dobozok, szokatlan tárgyak (pl.: levélmérleg, konzervdobozok), megégetett
kanál, öngyújtó, vatta, szokatlan, émelyítő szag a lakásban, kifacsart citromhéjak,
citromleves flakonok, kockacukor (hatásnövelés). Továbbá üres vagy kitöltött
orvosi vények (hamisítás), napszemüveg
feleslegesnek, értelmetlennek tűnő használata (eltakarja a szűk pupillát).
• Pszichés tünetek: feldobottság, színes
álmok érzése, hallucinációk, látomások,
idegesség, ingerlékenység, szorongás, depresszió, pesszimista hangulat, levertség,
kedvetlenség, közöny. Előfordulhat még:
ok nélküli örömkitörések, túlérzékenység, személyiség- és tudatzavar, figyelem
és koncentrációs képesség zavara, feledékenység, indokolatlan fáradtság, gyors
kimerülés, teljesítőképesség ingadozása,
álmatlanság, alvászavarok, rémálmok,
koordinációs képességzavarok, térbeli és
időbeli tájékozódás elvesztése, túl sok,
gyakran összefüggéstelen beszéd, ítélőképesség elvesztése, indokolatlan félelemérzés, pánikérzés.
• Testi tünetek: beesett, hamuszürke
arc, bőr elszíneződése, mély szemgödör,
ismeretlen eredetű tűszúrások, véraláfutások, szűkebb vagy tágabb pupillák
mint általában, szájszárazság, orrfolyás,
étvágytalanság, erős fogyás, hirtelen megnő az édes italok fogyasztása iránti igény,
túlzott érzékenység külső ingerekre (fény,
zaj, fájdalom, stb.)
• Magatartásbeli változások: kimaradozás, iskolakerülés, munkakerülés, a
tanulmányi eredmény hirtelen romlása,
családon belüli kapcsolat megromlása,
zárkózottság, új barátok titkolása, elmagányosodás, beilleszkedési zavarok, túlzott
költekezés, kölcsönkérés, pénz és egyéb
értékek eltűnése a közös lakásból, korábbi, megszokott életmód megváltoztatása,
saját maga és ruházata elhanyagolása. Továbbá cél nélküli “szabadságra” törekvés,
illatszerek túlzott használata (elnyomja a
drogok szagát), kiégettség, üresség érzése.
Tanácsok szülőknek!
Mit tegyen a szülő a megelőzésért?
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• Szülő-gyermek beszélgetései: minden embernek szüksége van arra, hogy
beszélgessen másokkal, s őt is meghallgassák! A szülő és gyermek közötti beszélgetés igénye alapvető emberi szükséglet! A beszélgetések elmaradása sietteti a
gyermeknél a problémák bekövetkezését.
• Néhány csapda, amit el kell kerülni:
a szülő ne bántalmazza gyermekét sem
szóval, sem tettel! A szülő ne tartson „előadást” gyermekének, emlékezzen saját tapasztalataira: milyen érzés azt hallgatni?
A „lelki prédikációk” nem segítenek azokon, akiknek igazi segítségre van szükségük. A szülő ne ijesztgesse gyermekét
„horror-történetekkel”, a drogfogyasztókra ezek már nincsenek hatással.
Mi a teendő, ha a gyermek már drogot használ?
Amikor a szülő tudomására jut, hogy
gyermeke drogot használ, helyes, ha megpróbál nyugodt maradni, s kerülnie kell a
pánikkeltést!
Megoldási lehetőségek
Ha először fordul elő drogfogyasztás,
alapvető a szülő-gyermek közötti nyílt,
segítő szándékú beszélgetés; fontos, hogy
érezze a gyermek a határozottságot, következetességet, gondoskodást, s ne legyen a szülő elutasító. Mutasson rá a szülő a drogfogyasztás veszélyeinek néhány
ok-okozati összefüggésére:
• Összeütközést jelent a rendőrséggel, a
törvénnyel;
• Egészségkárosító hatásai a gyermek
jelenlegi és jövőbeni fejlődésére egyaránt;
• Az igazi „kulcs” a szülő részére, ha
megtalálja, feltárja az okokat, melyek a
gyermek drogfogyasztásához vezettek;
Ebben az esetben az okok csökkentésére,
megszüntetésére kell törekedni, nem pedig a tünetek kezelésére. Ez a szakember
feladata.
• A gyermek rendszeres drogfogyasztása esetén sem kell megijedni, csüggedni,
ilyenkor egy hosszabb eljárásra kell felkészülni.
Alapvető, hogy a szülő biztosítsa gyermekét támogatásáról: a szülő részéről a
gyermek segítése létfontosságú, szükséges
a kapcsolat kiépítése, a szeretet és a bizalom éreztetése.
Fontos, hogy a szülő mutassa és éreztesse törődését: a gyermeknek éreznie kell
a megbecsülést és törődést még akkor is,

2012. május
ha tudja, hogy olyat tett, ami nem tetszik
a szülőknek, „nem tetszik, amit csináltál,
de azért szeretlek” ezt a szülői „üzenetet”
kell átadni a gyermeknek.
Alapvető, hogy a szülő segítsen magának és gyermekének: a gyermeknek
több segítségre van szüksége ebben az
esetben, mint amennyit a szülő tud adni,
szükséges, hogy a szülő ismerje azokat az
intézményeket, szervezeteket, segítő csoportokat, akik tudnak segíteni a gyermekén? Ha a szülő nehezen tudja megoldani
a problémát, kérjen segítséget a családtól,
barátoktól, szakemberektől, vagy az önkormányzat családsegítő szolgálatától (telefonszám: 06-70-866-4107)!
Forrás: http://egeszsegprevencio.info/
kabitoszerek
Figyelem: „elterelés”!
A Büntető törvénykönyv szerint a vis�szaélés kábítószerrel súlyos bűncselekmény. A törvény a kábítószernek minősülő anyag termesztését, előállítását, de
még a saját használatra történő magunknál tartását is) több évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni! (Btk. 282.
§). A kábítószer másnak történő átadása
vagy azzal való kereskedés nyolc évig (jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetve pedig húsz évig, vagy életfogytig) tartó
szabadságvesztéssel büntethető bűntett!
(Btk. 282/A. §)
A Büntető Törvénykönyv 283.§-a alapján nem büntethető azonban az a nem
kábítószerfüggő személy, aki saját használatra termeszt, állít elő, szerez meg vagy
tart magánál csekély mennyiségű kábítószert, abban az esetben ha az elsőfokú
bírósági ítélet meghozataláig okirattal
igazolja, hogy:
• legalább hat hónapig folyamatos kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben,
vagy kábítószer-használatot kezelő más
ellátásban részesült, vagy
• megelőző-felvilágosító szolgáltatáson
vett részt.
Az elterelés során a fogyasztó büntetőjogi jogkövetkezmények kiváltásaként
vesz részt egy megelőző, felvilágosító,
gyógykezelő szolgáltatáson. Az elterelés
nem egy büntetési nem, hanem a büntethetőséget megszüntető ok.
Péteri Község Képviselő-testülete

Impresszum - Péteri Hírlevél, Péteri Község Önkormányzatának hivatalos, közéleti, tájékoztató lapja. Ingyenes kiadvány. Kiadó: Péteri Község Önkormányzata (2209
Péteri, Kossuth L. u. 2., www.peteri.hu) Időszaki lap. Megjelenik: minden páros hónap végén, alkalmanként 900 példányban. Elérhetőségek: tel/fax: 29/314-070, email:
hirlevel@peteri.hu, Felelős szerkesztő: Kalina Enikő, Tördelő szerkesztő: Lőrincz Attila, Sokszorosító: Prego Print Bt. (2209 Péteri, Széchenyi utca 47.), Nyilvántartási
szám: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 163/403/1/2009. Lapzárta: a megjelenés hónapjának 10. napja. A megjelentetni kívánt írásokat, fotókat a hirlevel@peteri.hu
email címre várjuk! A beküldött írások, olvasói levelek, fotók stilizálásának és (az eredeti mondanivaló meghagyásával történő) rövidítésének, szerkesztésének a jogát
fenntartjuk! Hirdetésfelvétel: Gólentné Spilák Henrietta, tel: 29/314-069, peteri@peteri.hu. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Kiadványunk a www.peteri.hu honlapon a „Legfrissebb Péteri Hírlevél” menüpontban is elérhető!
Ha településünket érintő észrevétele van, kérjük, jelezze felénk a javaslatok@peteri.hu email címen!

