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Megjött a nyár! Itt az uborkaszezon?
A nyár közepe mindig egy kicsit
„uborkaszezon”. Szerencsére itt nálunk Péteriben ez mostanában szó
szerint is igaz: míg máshol ilyenkor
leülnek, elcsendesednek a dolgok,
addig nálunk a nyár hozta el a már
régen várt termelői piacot! A péteri
piacon pedig nagyon szép uborkát is
lehet kapni, de gyakorlatilag minden
olyan áru elérhető lett itt helyben, ami
a mindennapi konyhai felhasználáshoz szükséges! Több hét tapasztalata
után már bizton elmondhatom, hogy
a péteri piac igazi lakossági igényeket elégít ki! Minden péntek délután
megtelik élettel a főtér: sok árus és sok
vásárló fordul meg a hivatal melletti
téren. Nagyon sokan jönnek ki friss
gyümölcsöt, zöldséget, mézet, tejet,
sajtot, lekvárt, savanyúságot, sonkát,
vagy kolbászt venni. Már eddig is
sokan állítottak meg a munkánkhoz
gratulálva és örömmel konstatálva:
nagy könnyebbség, hogy nem kell
már Monorra, vagy Gyömrőre menni
piacra! Pontosan ez volt célunk akkor,
amikor megfogalmaztuk a helyi ter-

melői piac ötletét. Büszke vagyok rá,
hogy ezt az ígéretünket is be tudtuk
tartani! Tényleg olyan találkozóhely
lett a piac, ahogyan azt Benke László falugondnokkal és Bódis Szilárd
képviselőtársammal évekkel ezelőtt,
egy szombat délelőttön megálmodtuk
a Rojcsik étteremben. Folyamatosan
magyar zene szól, válogatunk a friss
gyümölcsök között, kostolgatjuk a
termelői mézeket és nagyon sokat beszélgetünk. Egymással. Akár órákon
keresztül. Nagyon kellett egy ilyen
hely Péteribe! Remélem, hogy nem
csak én gondolom ezt így!
Mint ahogy az is büszkeséggel töltött el, hogy pár nappal ezelőtt Péteribe látogatott Földváry-Boér Mária,
a településünk történelmében fontos
szerepet betöltő család utolsó e nevet
viselő leszármazottja. Mivel évtizedek
óta külföldön él, viszonylag ritkán
jut vissza szülőfalujába, gyermekkora helyszínére. Most azonban körbejártuk a települést: megtekintettük
a templomot, a temetőt, a faluközpontot és természetesen az egykori

Dr. Molnár Zsolt polgármester, Földváry-Boér Mária
és Petőné Vizi Valéria alpolgármester. Sok év után újra itthon

családi kastélyt, művelődési házat.
Rengeteg gyerekkori élményt mesélt
nekünk azokból az időkből, amikor
még a családjával lakta a péteri kastélyt. Természetesen megmutattuk a
művelődési ház felújítási látványterveit. Öröm volt látni, hogy mennyire
elnyerte az ő tetszését is az általunk
megálmodott elképzelés!
Bármennyire is a pihenés időszaka
a nyár, mi azért dolgoztunk és dolgozunk tovább. Ennek a munkának
az eredménye a Péteri Skate Park is.
Rengetegen jöttek el a pálya átadóünnepségre! Mostantól egy igazi környékbeli kuriózum, egy újabb kiváló
péteri sportolási lehetőség biztosított
a helyi és a térségbeli fiatalok számára! A pálya professzionális minőségű és próbálunk mindent megtenni
azért, hogy vonzó legyen a bmx-es és
gördeszkás fiatalok számára. A péteri
srácok mellett ma már a környék településeiről (Maglódról, Gyömrőről,
Monorról, Monorierdőről) is ide járnak a fiatalok! Remélem, hogy nagyon
sokan lelik majd örömüket a pályában!
Folytatás a következő oldalon
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Az ember egy-egy fárasztó nap
után megpihenve olykor átgondolja,
értékeli az elmúlt időszakot. Azt hiszem számunkra, számomra is itt az
ideje, hogy egy kicsit összegezzem a
mögöttünk hagyott négy évet.
„Péteriért Új Erővel” néven egy világos, átlátható programot hirdettünk
meg Önöknek 2010-ben és a lehetőségeinkhez mérten próbáltuk is a legtöbbet megvalósítani belőle. Sokszor
nem is kell nagy dolgokra gondolni,
ám mégis mennyire megkönnyíti az
életünket, hogy ma már Péteriben is
működik a szelektív hulladékgyűjtés és már az elromlott, nem használt
elektromos eszközeinket is le tudjuk
adni az önkormányzat által évente
megszervezett e-hulladékgyűjtésen.
A martaszfalttal felújított Ady Endre
utcában és Akácfa utcában sem kell
már az autónkkal a sárban vergődni.
Ma már bármikor ingyenesen tudunk
pénzt felvenni a faluközpontban található bankautomatából, aztán a
pénzzel a kezünkben átsétálhatunk
a felújított polgármesteri hivatal és
az újonnan megnyitott hivatali park
mellett a termelői piacra, ahol annyira elbeszélgetjük az időt egy rég nem
látott ismerősünkkel, hogy szinte alig
érünk oda a foci vb szabadtéri kivetítésére a kastélykertbe. Sietünk, hogy
odaérjünk, de emiatt már észre sem
vesszük azt, hogy a korábbi botladozás
helyett már új, széles térkőjárdán sétálhatunk végig az iskolától a felújítás
alatt álló művelődési házig, és nekünk
világítanak a térkőjárda kislámpái
meg a kastélykert új kandeláberei is.
Elsétálunk a felújított óvoda mellett,
ahonnan a nyáron ma már nem küldik
haza egy teljes hónapra a gyerekünket,
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A Csemete-kert hídja

hiszen az óvoda már egész nyáron
működik. Tudjuk, hogy térfigyelő kamerák vigyáznak majd ránk éjszaka és
örülünk, hogy a gyerekeink istenien
szórakoztak ma is a széchenyi utcai
játszótéren, ahol a még a nap és az
eső elől is el lehet bújni, illetve az új
skate-parkban, ahol még este is lehet
játszani. A félhomály miatt a nemrég
felújított emlékhelyek mellett is csak
elszaladunk ma este. A kivetítésen aztán elmondják a barátaink, akik az új
haleszi-kerti gyalogjárdán sétáltak be
biztonságosan a faluba, hogy a délutáni meccsen gyönyörű gól volt, amit mi
a piacozás miatt nem láttunk ugyan,
de nincs semmi baj, mert a kastélykertben is működik az önkormányzat
ingyenes, vezeték nélküli internete,
a Péteri WIFI, aminek segítségével
pillanatok alatt megnézhetjük a gól
videóját, ami ugyan nincs fent Péteri
honlapján, se Péteri Facebook oldalán (pedig azon a múltkor még a Sanyi is rajta volt kalapban és biciklivel
a piacon) és biztosan nem fog írni
róla a Péteri Hírlevél, de még a Péteri Magazinban sem fogjuk látni a
Signal tévében. Viszont láthatunk itt
képeket a bornapokról, a Mindenki Karácsonyáról (tűzforró halászlé, fahéjas sült alma a falu fenyőfája

Már nem csak látványterv az elkészült Péteri Skate Park

alatt, hóesés, ádventi ünnepi díszkivilágítás…), az augusztus huszadikai tüzijátékokról…. Jó itt élni! És jó
lenne leülni a kastélykert sétányának
valamelyik új padjára is és csodálni az
egykor egyesek által még „vakondtúrásozott”, ma viszont már (joggal) csodaszépnek tartott, Losonci Gyula féle
virágkiültetéseket, de sietnünk kell
haza és egyébként is megszoktuk már
mindezt, mert annyira természetes,
hogy ez mind itt van már körülöttünk.
Nem is gondoljuk végig, hogy négy éve
ebből még semmi nem volt itt… Semmi? Tényleg semmi? Ez mind négy év
alatt lett itt Péteriben? – mondjuk és
csak megyünk tovább. Haza. És hazafelé menet az sem tűnik fel, hogy már
a Major is üres és csendes…
És ez így is van jól!
Ettől az otthonuk ma Péteri: hogy
minden hónaban egy picit jobb, szebb
és kényelmesebb lesz.
2010-ben még csak álmodtunk arról, hogy létrehozzuk az Újszülött
Gyermekek Parkját. Néhány héten
belül azonban át is adjuk, Csemetekert néven! A korábban elhanyagolt
Bercsényi-Bereki utcai sarkon egy
szép, kellemes hangulatú parkot alakítunk ki, ami reményeink szerint
lakosaink számára egy újabb, sokat
használt közösségi tér lesz. A park új
hídja, a készülő életfa-szobor Péteri
újabb jelképei lehetnek majd. Külön
öröm, hogy a park nevét nem mi adtuk, hanem Önök! Tucatnyi lakossági
névjavaslat közül választottuk ki azt
a néhányat, amelyeket végül megszavaztattunk az interneten. Így született
meg végül a Csemete-kert elnevezés.
(A nevet Juhászné Mravik Lívia találta ki.) Jó volt látni, hogy a park képéFolytatás a következő oldalon
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ben általunk megálmodott gondolat,
milyen nagy érdeklődést, lelkesedést
és támogatást vált ki Péteri lakóiból.
Köszönjük mindenkinek az ötlete
lést és a szavazás formájában tett véleménynyilvánítást! Szép, közös munka
volt! Sokan mondták nekem 2010ben, hogy két nagyon jelentős tervünk
megvalósításába biztosan bele fog törni a bicskánk. Az egyik a „Major” területének a rendezése, a másik pedig
a művelődési ház felújítása. Valóban
sokat dolgoztunk az eltelt négy évben azért, hogy mindkettőre találjunk
megoldást. Sokszor úgy tűnt, hogy
szinte a lehetetlenre vállalkoztunk.
Ám 2014 igazi áttörést hozott mindkét
ügyben! Ahogy mondani szokás: a kitartó munkának meglett a gyümölcse!
Örömmel mondhatom, hogy a majorból az utolsó lakók is kiköltöznek augusztus közepéig. A komfort nélküli,
életvitelszerű használatra alkalmatlan
épületből mindenki olyan helyre tudott költözni, ahol emberi körülmények között élhet tovább. Ebben minden családnak segítséget nyújtottunk:
anyagilag, vagy épp lakást biztosítva.
Az épületet elbontjuk, a terület hasznosításról később fogunk dönteni.
Végül, de nem utolsó sorban pedig a már említett művelődési ház
felújításról. Községünknek önerőből vélhetően soha nem lenne pénze arra, hogy több tízmillió forintért
felújítsa az épületet. Ám egy sikeres
pályázatnak köszönhetően most erre
mégis lehetőségünk lesz. A munkálatok hamarosan elkezdődnek, s mire
befejeződnek egy olyan technikailag
modern, ám az épület történelmi jellegéből adódóan patinás művelődési házunk lesz, melyre méltán lehet
majd büszke minden lakosunk!
Tudom, voltak olyan terveink,
igéreteink, amelyeket nem tudtunk
megvalósítani. Eddig. Én bízom magunkban és a Péteriekben, hogy lesz
még erőnk és lehetőségünk megvalósítani mindazt, ami községünk érdekeit szolgálja! Ám addig is Önök pihenjenek, élvezzek a nyarat, mi pedig
tesszük a dolgunkat tovább.
Dr. Molnár Zsolt, polgármester
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tömeg a Skate Park átadón!
Sokan eljöttek

Június 22-én adták át Péteriben azt
a BMX- és gördeszka pályát, melynek megépítésére Péteri Község Önkormányzata jelentős európai uniós
forrást nyert. A rövid idő alatt elkészült beruházás keretében egy olyan
parkot sikerült kialakítani, ahol kezdő és haladó bicajosok és görisek
egyaránt kipróbálhatják magukat.
A Bereki úton, közvetlenül a vízmű
telep mellett elkészült, Péteri Skate
Park névre keresztelt pályán négy
elemet helyeztek el, melyek mindegyike megfelel minden hatályos
biztonsági előírásnak. A fiatalok rendelkezésére áll két rámpa, egy piramis, egy csőkorlát, valamint ún. csúszó-doboz is.
Az átadó ünnepségen a gyömrői
extrémsportosok tartottak látványos
bemutatót. Vezetőjük elmondta, legközelebb csak Budapesten van ilyen
jó pálya, ezért nagyon nagy dolog,
hogy Péteriben elkészült egy ilyen.
A pálya minősége szerinte kifogástalan, mind a pálya felülete, mind
pedig az akadályelemek kiváló minőségűek. Kellő figyelemmel és óvatossággal minimálisra csökkenthető
a sérülésveszély.
Dr. Molnár Zsolt polgármester
beszédében elmondta, tartottak tőle,
hogy ez a beruházás nem fog sok
lakost vonzani, ám az átadón megjelent több mint száz ember mégis
azt bizonyítja, hogy jól döntöttek,
amikor végül is pályáztak a pálya
megépítésére. A község vezetője szerint a környék egyik meghatározó

extrémsport színtere lehet a most átadott Péteri Skate Park, és ezért mindent meg is tesznek: nem csak maga
a pálya készült el, hanem padokat is
telepítettek, rendezték a környezetet, éjszaka pedig ledes megvilágítást
kap a pálya. A tervek között szerepel,
hogy ingyenes wifi is legyen a területen, így kiszolgálva a fiatalok minden
igényét.
Petőné Vízi Valéria alpolgármester kiemelte: a Leader pályázati program keretében közel 8 millió forintot
nyert az önkormányzat a pálya megépítésére, amihez az önkormányzat
a saját költségvetésből is biztosított
még forrásokat.
A pálya átadása
(Dr. Molnár Zsolt polgármester és
Petőné Vizi Valéria alpolgármester)

Az ünnepségen is többször elhangzott, de fontos itt is kiemelni: a pályát
biztonságosan a kihelyezett táblán is
olvasható alábbi rendszabályok szigorú betartásával lehet csak használni:
Folytatás a következő oldalon
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A sportolók azonnal birtokba vették

A kicsik is nagyon várták

• A pályát mindenki csak saját felelősségére, mások testi épségére tekintettel használhatja.
• A pályát kizárólag gördeszkával, görkorcsolyával, rollerrel, vagy
BMX-szel lehet használni.
• A pályán 14 év alatti gyermek csak
felnőtt felügyeletével tartózkodhat.
• Esőben, nedves időben a pálya
használata tilos.
• A pálya csak legalább egy, másik
személy egyidejű jelenlétében használható.

• A pályát egyszerre legfeljebb nyolc
személy használhatja.
• A pályán kizárólag a pályát használók tartózkodhatnak.
• A pálya használatakor a kerékpárokról a fémkilépőket le kell szerelni,
vagy védővel kell ellátni.
• A pálya használata során bekövetkezett balesetekért az üzemeltető
nem vállal felelősséget.
• A pálya meghibásodása esetén
kérjük, értesítse az üzemeltetőt és ne
használja a pályát!

nagy siker a Péteri piac
Június 6-án, péntek délután első alkalommal gyűltek össze az árusok
és a vásárlók Péteri főterén.
Az önkormányzat részéről is izgatott várakozás előzte meg a piacot.
Vajon eljönnek a vásárlók, lesz majd
elég árus? Siker lesz a kezdeményezés vagy csúfos bukás? Büszék
leszünk vagy szégyenkeznünk kell
majd? Jól érzi a képviselő-testület az
emberek igényét vagy csak illúzió a
tervünk?
Néhány alkalom után ma már
egyértelműen látszik: nagy igény
van Péteriben a termelői piacra, ahol
helyi és térségbeli kistermelőktől vásárolhatunk házi termesztésű zöld-

ségeket, gyümölcsöket és házi készítésű termékeket!
Nagy örömünkre: az év egyik péteri sikertörténete lett a pénteki piac!
Több hét telt már el az első piac óta.
A kilátogatók mára már egyre több
árussal, egyre nagyobb és egyre szélesebb árukínálattal találkozhatnak
minden pénteken 14 és 19 óra között
a főtéren. Hogy a péteri lakosoknak
minél többféle áru megvásárlására
legyen helyben lehetőségük, a képviselő-testület döntése értelmében
az árusoknak a péteri piacon még
helypénzt sem kell fizetniük. Az árusítani kívánó kistermelők a 20/23282-54-es telefonszámon foglalhat-

• Védőfelszerelés használata kötelező.
• A pályát csak a nyitvatartási idejében lehet használni.
• A pálya nyitva tartása: május 1. és
október 15. között: 8:00-22:00 óra,
október 16. és április 30. között:
8:00-18:00 óra.
Persze a pálya jellege miatt így is
adódhatnak majd a pályán sérülések.
Bízunk abban, hogy a pályát mindenki kulturáltan, óvatosan, a tudása
és a képességei szerint, másokra is
figyelve használja majd!
HA
nak maguknak előzetesen helyet.
Családok jönnek ki a gyerekekkel
együtt vásárolni; kellemes beszélgetések és jó hangulat jellemzi a péntek
délutánokat a főtéren. Még esős nap
esetén sem maradtak otthon az emberek! Közcélú dolgozóink pedig az
eső ellen egy rendezvénysátor gyors
kifeszítésével varázsoltak „fedett vásárcsarnokot” a fejünk fölé!
Úgy látszik, hogy Péteri lakossága együtt örül az önkormányzattal a piacnak. Az emberek nagyon
gyorsan megszerették a hangulatos
helybenvásárlási lehetőséget. A piacon
most mégis az a szóbeszéd járja, hogy
van olyan valaki a „közelben”, aki nem
vásárlási célból és nem az emberi, baráti kapcsolatai ápolása céljából néz szét
rendszeresen a piacunkon… Reméljük, hogy ezek csak kósza hírek, buta
pletykák, és igazából senki sem akarja
a közös örömünket, a közös sikerünket a (szokásos) „feljentgetéseivel”
szándékosan megrontani. Hiszen nem
az önkormányzatnak ártana vele elsősorban, hanem Péteri lakosságának,
aki hetek alatt megszokta és megszerette a Péteri Termelői Piacot.
Kalina Enikő önkormnyzati képviselő
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Bővülhet a Posta?
Péteriben a helyi posta szolgáltatásait
nem csak az itt élők veszik igénybe:
sokan járnak át a szomszédos Gyömrőről is, mivel ott sok esetben lassú az
ügyintézés. Péteriben a posta egy önkormányzati tulajdonú ingatlanban
található. Az elmúlt évek megnövekedett forgalmának dacára felújítás,
vagy épp bővítés nem történt. Dr.
Molnár Zsolt polgármester ezért levélben fordult a Magyar Posta illetékeseihez, hogy közös erővel növeljék
a posta területét, és lehetőség szerint
bővítsék a szolgáltatások palettáját.
Az épület, ahol a posta is található önkormányzati tulajdon - mondja
a polgármester. A posta teljes területe alig 40 m2, ami manapság már
igencsak szűkösnek mondható. Az
épületben ezen kívül egy önkormányzati bérlakás található, illetve itt volt
korábban a helyi sportklub hivatalos
helyisége is. Ez utóbbi egy ideje üres,
ez közel 80 m2-t jelent. A bérlakás felszabadításáról is tárgyalunk, ami további 50 m2. Így összességében lenne

egy 170m2-es épületünk, amit a Postával karöltve úgy tudnánk kialakítani, hogy az mindenkinek megfelelő
legyen, elsősorban a lakosoknak – érvelt a polgármester.
Dr. Molnár Zsolt elmondta, hogy
az önkormányzat a posta területének
bővítésében és az épület felújításában
gondolkozik, és reményeik szerint ezzel párhuzamosan a Magyar Posta a
szolgáltatások körét – adott esetben a
terminálok számát is – bővítené.
A polgármester hozzátette: véleményük szerint megalapozott a nagyobb
kapacitású posta iránti igény. De én
magam annak vagyok a híve, hogy
nem követelni kell, hanem adni valamit, amit aztán a másik fél még kiegészíthet valamivel. Ezért aztán, ahogy
a levélben is írtam, önkormányzatunk
minden tekintetben – így anyagilag is –
partner lenne a munkálatokban.
A hivatalos megkeresés tehát megtörtént, mostantól a Magyar Postán
múlik, megújulhat-e a péteri postahivatal.
HA

Újra itt van: október 12-én választunk
Áder János köztársasági elnök október 12-ére tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.
Az államfő a legújabb kori demokrácia nélkülözhetetlen tartópilléreinek nevezte a falvak, városok, megyék önkormányzatait.
„Az önkormányzatiság elve olyan
alkotmányos érték, amely a helyi
közösségekhez tartozók demokratikus akaratnyilvánításán nyugszik”
– hangsúlyozta, hozzátéve: ezért
fontos, hogy az őszi választások alkalmával a polgárok minél nagyobb
számban szóljanak bele saját közösségeik sorsának alakulásába.
A választóknak augusztus 15. után
kell kézhez kapnia a névjegyzékbe
való felvételről szóló értesítést. A
kampány hivatalossan augusztus 23án kezdődik és a szavazás napján 19
óráig tart. Kampánycsend nem lesz.
A képviselőjelöltek és a polgármesterjelöltek szeptember 8-áig adhat-

ják le az összegyűjtött ajánlásaikat.
A jelöltek ajánlóíveken gyűjthetik az
ajánlásokat. A választópolgárok már
több jelöltet is ajánlhatnak. Péteriben az önkormányzati képviselőket
a település választópolgárai továbbra
is egyéni listás (korábban kislistásnak nevezett) választási rendszerben választják meg. Képviselőjelölt
a korábbi választásokhoz hasonlóan
az lehet, akit az adott a választópolgárok legalább 1 százaléka jelöltnek
ajánlott. Polgármesterjelölt az lehet,
akit a választópolgárok legalább 3
százaléka jelöltnek ajánlott.
Amíg 2010-ben négy évre választottunk helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket, októberben már öt évre választjuk meg
őket. Így „eltolódik” az országgyűlési választáshoz képest az önkormányzati: a parlamenti választásokat
továbbra is négyévente tartják, az
önkormányzati választásokat pedig
– az európai parlamenti választással
egy évben –, ötévente.

Péteri Hírlevél

Rózsalugas, üveggolyók
és híd a Csemete-kertben

A településvezetés 2010-es programjában szerepelt egy olyan közösségi tér kialakítása, mely a Péteriben
született gyermekeknek állítana
emléket. Ez az Újszülött Gyermekek
Parkja néven indult beruházás új nevet kapott: egy internetes szavazáson
a lakosok a Csemete-kert nevet adták a területnek.
A Bercsényi és Bereki utcák sarkán
kialakított park kezdi elnyerni a végleges formáját. Petőné Vizi Valéria
alpolgármester asszony elmondta: a
tervek szerint néhány héten belül átadják a Csemete-kertet. A területrendezés elkészült, már a gyönyörű fahíd
is a helyére került. A sétány is készen
van, a rózsalugasok kapui is állnak
már – mutatja az alpolgármester as�szony. Petőné hozzátette: „a parkban
két virágdombot is kialakítottunk,
a felújított kút körül pedig különféle
méretű, színes üveggolyókat szórtunk
a burkolatba, kifejezve a gyermekkor
színességét, teljességét és játékosságát.
Büszkén mondhatjuk, hogy egy igazán érdekes és színes park születik.”
Minden évben elültetünk majd egy
fát, mely az adott évben Péteriben született gyermekeket szimbolizálja majd.
Egy-egy időkapszulát is elhelyezünk
majd, melyekben a szülők üzenetei
lesznek tárolva – mondja az alpolgármester. A célunk az volt, hogy egyrészt
olyan közösségi teret alakítsunk ki,
melynek igazi üzenete van, másrészt
pedig egy korábban parlagon hagyott,
rendezetlen terület helyett egy kulturált, szépen karban tartott parkot, egy
igazi, új, hangulatos találkozási pontot
kapjanak a péteriek.
Hauser Antal

Péteri Hírlevél

Rövid hírek
Az önkormányzatnak sikerült a bíróság bevonása nélkül, békés úton
megállapodnia a Majorban élőkkel,
így immár egészen biztos: augusztus közepéig teljesen kiürül a romos épület. Ezt követően kezdődhet meg a bontás, majd a terület
rendezése.
Megérkezett a sportpályára a
szaniterkonténer. Ennek köszönhetően az őszi fociszezontól már
kulturált mellékhelyiség, hidegmeleg vizes kézmosó várja a szurkolókat. Az önkormányzat anyagi
támogatásával vásárolt konténer
végre felváltja a régi, „pottyantós”
illemhelyet.
Változás a házhoz menő szelektív hulladék-gyűjtésben: júliustól
a zsákokat mindig az adott hónap harmadik keddjén szállítják
majd el!
Új burkolatot kapott a laktanyai bekötőút. A szinte használhatatlan állapotban lévő út felújítását Gyömrő
Város Önkormányzata vállalta, a
teljes költséget ők viselték.
A csütörtöki napokon megváltozott a háziorvosi rendelés rendje.
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Az eddigi délutáni rendelés helyett
dr. Berényi Zoltán háziorvos csütörtökönként délelőtt 8.00 és 12.00
óra között fogadja a betegeket.
Távozik a lelkész. Dechertné Ferenczy Erzsébet lelkész asszony
saját elhatározásából lemondott a
péteri lelkészi feladatainak a további ellátásáról és férjével együtt távozik Péteriből. Az új evangélikus
lelkészt a péteri gyülekezet pályázat
útján fogja majd hamarosan kiválasztani.
Jönnek a térfigyelő kamerák! A
Polgárőrség és az Önkormányzat
együttműködésében megkezdődőtt
a péteri kamerás térfigyelőrendszer
kiépítése. Nemsokára 18 kameraszem őrzi majd éjjel-nappal Péteri
biztonságát.
Augusztus 31-éig új gyorsvonat
jár Monoron keresztül közvetlenül a Balatonra. A hétvégenként
és ünnepnapokon közlekedő vonattal így átszállás nélkül juthatunk
le a Balaton déli partjára. A vonat
viszonylag korán (7.25 óra) indul
Monorról és csak az esti órákban
indul vissza (19.13. óra) Siófokról,
ami lehetővé teszi a teljes nap kihasználását a Balaton-parton.
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Péteri Község Képviselő-testülete
a tavalyi évhez hasonlóan az idén
is csatlakozott a Nemzetgazdasági
Minisztérium által meghirdetett
nyári diákmunka programhoz.
A testület úgy döntött, hogy az önkormányzat július 1. és augusztus
31. között havonta 15-15 Péteriben
lakó, 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákot kíván
foglalkoztatni. Sajnos a munkaügyi
központ csak havonta 5 fő foglalkoztatását engedélyezte. Az előzetesen meghirdetett programra több
mint 40 péteri diák jelentkezett.
A Képviselő-testület úgy döntött,
hogy közülük a ténylegesen foglalkoztatásra kerülő diákokat objektív módon, sorsolással választja ki.
Augusztus hónapra a munkaügyi
központ további 6 diák felvételét
engedélyezte.
8 új növendékfát ültettek el az Önkormányzat dolgozói a vízmű előtt
az új Bereki utcai járda mellett. A
Skate-parkhoz vezető új járda kialakíthatósága érdekében, az építés során ki kellett vágni itt négy
meglévő fát. Ezeket pótoltuk négy
vörösjuharral és négy csörgőfával.

C i vil sz f ér a : 1 . 5 m i l l i ó f o r i nto s
önkormá n yz at i tá m o g atá s
Péteri Község Önkormányzata a lehetőségeihez képest minden évben
anyagilag is támogatja a helyi civil szervezeteket. Mivel a település
pénzügyi gazdálkodása igen komoly
szabályok által behatárolt, minden
esztendőben egy olyan keretösszeget állapít meg a képviselő-testület a
civil szervezetek támogatására, mely
az önkormányzat bevételeiből még
reálisan kigazdálkodható. 2014-ben
közel 1.5 millió forintot fordít az önkormányzat a helyi civilek támogatására. A támogatásokat minden esetben meghatározott célra, feladatra
kapják a szervezetek.

Az önkormányzat számára fontos terület a sport. A Péteri Községi
Sportkör ebben az évben 600.000
forintos támogatást kapott, melyet a
működési költségekre fordíthatnak.
E mellett az önkormányzat vállalta
magára a sportpályaépület tavaszi
felújításának és a szaniterkonténer
megvásárlásának az önrészét, másfél millió forintos összegben.
Szintén nagyon fontos a polgárőrök támogatása, akik minden nap
a községet, és annak lakosait védik,
szolgálják. Ők működési célú támogatásként az idén 420.000 forintot kaptak. Nem is tétlenkednek,

hiszen pár hete utazó bűnözőket
fogtak! Ezen kívül az önkormányzat kezdeményezésére egy 24 órás
ügyeleti telefont is üzembe állítottak, melyen a lakosok bármikor elérhetik őket.
Péteri egyik legjelentősebb rendezvénye a Borbarát Kör Egyesület
által szervezett, már hagyományossá vált Óhegyi Bornap és Főzőfesztivál. Ebben az évben 200.000 forinttal támogatta az önkormányzat
a rendezvényt.
A Péteri Nyugdíjas Klub tagsága
is igen aktív, az idei évben például a
Szlovák Nemzetiségi ÖnkormányFolytatás a következő oldalon
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zattal karöltve szeptember 13-ra
szervezik a IV. Szlovák Falunapot.
Ennek kapcsán az önkormányzat
100.000 forintos támogatást adott a
klubnak.
Az önkormányzat számára természetesen fontosak a hagyományőrző rendezvények is. Ezek szervezésében élen jár a Hagyományőrző
Egyesület, akik az idei Szüreti felvonulásra, valamint a Hagyományőrző Körök Estjére kaptak ugyancsak
100.000 forint támogatást.
A képviselő-testület számára
minden évben nehéz döntés, hogy
a civilszervezetek közül kik és mekkora összeget kapjanak – mondja dr. Molnár Zsolt polgármester.
Az anyagi forrásaink szűkösek, ám
szerencsére sok aktív, jól működő
civilszerveztünk van, akiket minden
lehetséges eszközzel próbálunk is támogatni. Péteri méretéhez és pénzügyi lehetőségeihez képest a másfél
millió forintos éves önkormányzati
támogatási keret nagyon nagy. A
környéken Péterinél mind méretében, mind pedig anyagi lehetőségeiben hét-nyolcszor nagyobb városok
adnak közel akkora támogatást a
saját civilszervezeteiknek, mint Péteri egymaga! Sokszor érzem úgy,
hogy az egyesületek a szinte erőn
felüli önkormányzati támogatásról nem is igazán sejtik, hogy a mi
gazdasági erőnk viszonylatában ez
valójában mekkora pénz is. Természetesen minden civiltámogatást
nagy örömmel adunk, mert tudjuk,
hogy a pénzt jó helyre adjuk! Nem
csak anyagilag támogatjuk azonban
a helyi civileket. Az önkormányzat
és magam is igyekszünk minden lehetséges segítséget megadni az egyesületek munkájához. Jó példa erre a
mostani Bornap is, amikor a rossz
időjárási körülmények miatt az
Óhegy alkalmatlan volt a lebonyolításra, de önkormányzatunk térítésmentesen biztosította a Kastélykertet, a szükséges elektromos áramot,
valamint munkásokat, akik az építésben segítettek.
HA
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Sikeres bornap után: tisztújítás
Péteri község egyik legismertebb és
legtöbb embert vonzó rendezvénye
az Óhegyi Bornap. A Péteri Borbarát Kör Egyesület szervezésében
évről-évre színvonalas programon
vehetnek részt az érdeklődők. Az
elmúlt esztendők kellemes időjárása
után idén a Bornapot is utolérte a
szabadtéri rendezvények legnagyobb
ellensége: az eső. A rendezvény előtti napokban folyamatosan esett,
így az eredeti helyszínen, vagyis az
Óhegyen nem lehetett megtartani a
fesztivált. Az önkormányzat azonnal
a szerezők segítségére sietett, és térítésmentesen felajánlotta a Kastélyparkot, a szükséges áramforrással
együtt. Sok és gyors munkával sikerült a szervezőknek az új helyszínen
is minden szükséges feltételt biztosítani, így végül zökkenőmentesen
zajlott le a VII. Óhegyi Bornap. A
főzőverseny, a borkóstolás és a színpadi programok szerencsére kifejezetten sok embert vonzottak idén is,
akik láthatóan jól érezték magukat
az egész napos rendezvényen. Sokan
késő estig maradtak, ami remek vis�szajelzés volt a szervezők számára.
A Borbarátkör vezetősége ezúton
is szeretne köszönetet mondani

Péteri Község Önkormányzatának
az anyagi támogatásért, és minden
borbarátkör tagnak, aki munkájával
valamilyen módon segítette a bornap lebonyolítását. Külön kiemelve Kovács Róbert, László Péter és
Urbán Attila közreműködését, akik
vállalkozásuk „mozgósításával,” gépjárművekkel és a dolgozók munkájával is hozzájárultak az új helyszínen
a rendezvény sikeréhez.
A sikeres Bornapot követően a
vonatkozó jogszabályok változása miatt tisztújítást tartott a Péteri
Borbarát Kör Egyesület. Az eddigi elnök László Péter egészségügyi okokból nem tudta vállalni az elnöki teendők további ellátását. A teljes tagság
ezúton is köszöni eddigi munkáját!
Az új vezetőség megválasztott
tagjai: Lukács Gábor elnök, Kis István elnökségi tag, Kovács Róbert
elnökségi tag, László Péter elnökségi
tag, Urbán Pál elnökségi tag, Karcsai
Éva titkár, Kirrné Feicht Ágnes titkár, Balogné Szabó Anna pénztáros,
Szabados Krisztina pénztáros.
Az egyesület célkitűzései továbbra
is változatlanok maradnak!
Lukács Gábor
Hauser Antal

Akik minden este ránk vigyáznak
Péteri közbiztonsága kiemelkedően
jónak mondható, ezt támasztják alá
a rendőrségi statisztikák is. Ahhoz,
hogy ez így legyen, természetesen
szükség van olyan önkéntes helyi
emberekre, akik szabadidejüket áldozzák a település biztonságáért. A
Péteri Polgárőr Egyesület tagjai 1991.
márciusa óta végzik munkájukat.
Akkoriban még Péteri Faluvédő
Egyletként, 13 fős tagsággal indultunk
– meséli Varga Zsolt, az egyesület jelenlegi elnöke. A célkitűzéseink már
akkor is adottak voltak, és azóta sem
változtak: éjszakánként közterületi

járőrszolgálat ellátása, településünk
rendezvényeinek biztosítása, 24 órás
telefonos ügyelet fenntartása, valamint közös rendőr-polgárőr szolgálatok ellátása – sorolja az elnök.
1991 óta azért sok minden változott. A technikai fejlődésnek köszönhetően ma már sokkal hatékonyabban tudja ellátni a feladatát a
polgárőrség is. Varga Zsolt szerint a
lakosok is sokat segíthetnek: mondhatjuk, hogy a lakosok sok esetben a
mi szemünk: ők látnak valamit, tapasztalnak esetleg valami gyanúsat,
és értesítenek minket. Így történt
Folytatás a következő oldalon

Péteri Hírlevél

ez pár hete is, amikor az ügyeleti telefonunkat hívta egy péteri lakos,
aki idegeneket látott a kertjében. Az
ügyeletes polgárőr a helyszínre ment,
közben értesítette a rendőrséget is. Végül közös erővel sikerült elfogni több
személyt is, akikről kiderült, hogy ún.
utazó bűnelkövetők.
A polgárőrök tevékenységét pontosan szabályozzák a jogszabályok,
de az elnök szerint sokszor a puszta
jelenlétük is elegendő lehet. Számtalan esetben előztünk meg autófeltöréseket, vagy épp garázda cselekedeteket
azzal, hogy folyamatosan láthatók
vagyunk a közterületeken. Nem véletlenül hallhattuk sokszor, hogy fontos
a „látható rendőrség”. Nos, legalább
ilyen fontos a látható polgárőrség is.
A Péteri Polgárőr Egyesület taglétszáma egyébként viszonylag jónak
mondható, figyelembe véve a település lakosainak számát. Jelenleg 34
tagunk van – mondja Varga Zsolt.
Péteriben rendszeres járőr-szolgálatot végzünk, évente kb. 2800 órában.
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Ezen felül biztosítjuk az önkormányzat és egyéb civil szervezetek által
szervezett programokat, rendezvényeket. Valamint nagyon fontos a 24 órás
ügyeleti mobiltelefon fenntartása is.
Ez az ügyeleti telefonos rendszer
egyébként az önkormányzattal közös elképzelés alapján indult el. Dr.
Molnár Zsolt polgármester még korábban azt nyilatkozta, hogy nagyon
fontos minél nagyobb segítség és
támogatás nyújtása azoknak, akik
önként áldozzák a szabadidejüket a
községért. Ezért kezdeményezte az
ügyeleti telefon bevezetését az önkormányzat, akikkel jó kapcsolatot
ápol az egyesület. Eddigi tevékenységünk során szoros kapcsolatot alakítottunk ki az önkormányzattal, a
rendőrséggel és persze a legtöbb helyi
civil szervezettel is. 2014-ben egyébként 420.000 forint működési támogatást kapunk az önkormányzattól,
ami az önkormányzat mai gazdasági
lehetőségeihez mérten nagyon jelentős
mértékű támogatás.

Örömmel látott vendég
– Földváry-Boér Mária Péteriben

Június 26-án egész napos magánlátogatást tett Péteriben FöldváryBoér Mária és férje, Gurovits József.
Mária a Péteri történelmében meghatározó jelentőségű Földváry-Boér
család utolsó, még e nevet viselő, élő

leszármazottja. A község vezetése
számára így nagy öröm volt a látogatás. A „hazatérő vendégeket” dr.
Molnár Zsolt polgármester és Petőné
Vizi Valéria alpolgármester fogadta.
Földváry-Boér Mária megtekintette
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A község megbecsülését tehát
érzik a polgárőrök, akik próbálnak folyamatosan fejleszteni is.
Elnökségem alatt 2 darab gépkocsit
tudtunk beszerezni, a teljes tagság
formaruhát kapott, lámpákat, forgalom irányító tárcsákat és informatikai-kommunikációs eszközöket
is vásároltunk. Ezek szükséges kellékei a munkánknak. Rendelkezünk
saját honlappal is, ahol sok információ megtudható rólunk, mindennapjainkról.
Az egyesület és tagjai több helyi,
valamint országos elismerésben is
részesültek. Varga Zsolt szerint magas szintű munkát végeznek: a helyi körzeti megbízott úr személyében
remek partnerünk van a rendőrség
részéről. Mindkét fél egyöntetű véleménye, hogy példa értékűek a közös
rendőr-polgárőr szolgálatok.
A Péteri Polgárőr Egyesület 24 órás ügyeleti mobilszáma:
0620/320-4176
Hauser Antal
a másfél éve felújított polgármesteri
hivatalt, a templomot, a temetőt, a
családja tagjai emlékét ma is őrző péteri emlékhelyeket és családja egykori
kastélyát, a felújítás előtt álló művelődési házat. A művelődési házban sok
régi emléket elevenített fel a kastély
egykori életéről, belső elrendezéséről, valamint a háború előtti Péterihez fűződő személyes emlékeiről. Az
egykori kastélyban dr. Molnár Zsolt
polgármester bemutatta a vendégek
számára a művelődési ház felújításának és az udvari fedett rendezvénypavilon terveit, melyek maradéktalanul
elnyerték a tetszésüket.
Földváry-Boér Mária elismeréssel
szólt Péteri rendezettségéről, virágos
közterületeiről, és köszönetét fejezte
ki a miatt, hogy a község a mai napig
őrzi a Földváry-Boér család emlékét.
Földváry-Boér Mária Magyarország többszörös gyorskorcsolyázó bajnoknője, harminchat magyar
gyorskorcsolya-rekord felállítója. Az
1956-os forradalmat követően hagyFolytatás a következő oldalon
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Rend az egykori lőtéren is
ta el Magyarországot családjával.
Megelőzően a péteri családi kastélyt
a háború alatt kifosztották, majd a
családtól elvéve államosították.
Földváry-Boér Mária Elek nevű
testvérét 1945. tavaszán a szovjetek
Budapestről, a nyílt utcáról hurcolták el és Oroszország felé hajtva,
vérhasban, tizenhat évesen halt meg
végelgyengülésben. Ma a Földváry
család több tagja mellett, a péteri temető kriptájában nyugszik.
Másik testvérét, Elemért (a mai
művelődési házunk névadóját) a
kommunista hatalom (mint “osztályidegent”) tizenkilenc éves korától
négy évig tartotta fogva, embertelen
körülmények között a recski internálótáborban. Elemér huszonhat éves
korában, 1956. október 24-én lett a
magyar forradalom mártírja. A rádió épületénél kapott halálos lövést.
Földváry-Boér Mária ma Svájcban él férjével, Gurovits Józseffel.
Gurovits József Magyarország olimpiai bronzérmes kajakozója, többszörös magyar bajnok. Svájcban két
fiuk és több unokájuk született.
A látogatást követően, a család
magyarországi nyaralójából a következő kedves és őszinte sorok érkeztek a péteri hivatalba:
„Kedves Dr. Molnár Zsolt!
Szeretnénk megköszönni a meghatóan kedves fogadtatásunkat Péteriben!
A kedvességet, érdeklődést, a sok
reánk szánt időt …
Nagyon tiszteletre méltó eredmény,
amit a község elért biztonság, tisztaság, becsületesség terén.
Példakép lehetne az egész ország részére. Valamelyik újság ír erről?
…
Sokszor üdvözli: GurovitsFöldváry-Boér Mária és József ”
HA

A Képviselő-testület programjában
komoly szerepet kapott, hogy a hasz
nálaton kívüli, önkormányzati terü
leteket töltsük meg újra élettel, illetve, hogy lehetőség szerint mindent
tegyünk meg azért, hogy a fiatalok
szabadidős sportolási lehetőségeit
bővítsük Péteriben. Az Óhegyi út
mellett, a régi szemétbánya előtt található az egykori lőtér, ami régóta
elhanyagolt, nem használt terület
volt a falu végén.
Az önkormányzat tervei között
szerepelt itt már ijászpálya, kalandpark, crosskerékpár-pálya, de még
szabadtéri színpad kialakítása is.
Ezért örültünk meg nagyon annak,

amikor néhány hete, egy vasárnap
(az önkormányzattal természetesen előre leegyeztetve) Benyusovics
Sándor vezetésével egy baráti társa
ság (Beregszászi László, Boros István,
József Ferenc, Kiss Tamás, László
Csaba, Paris Pál, Pályi Norbert, Sárosi
György, Szigeti Róbert, Takács László
és Tóth István) a 40 fokos nyári hőségben gépekkel, fűkaszákkal, ágvágókkal és más célszerszámokkal nekiment a területnek, és egész napos
munkával kitakarították onnan az évtizedes szemetet és az elvadult, tüskés
növényzetet!
Önkéntes munkájukkal a régi lőtér területe újra szabaddá, tisztává és
használhatóvá vált! Egy újabb olyan
lehetséges közösségi területté, ahol
gyerekek, iskolások, fiatalok, felnőttek, hobbisportolók kaphatnak majd
helyet és teret a szabadidő értelmes
eltöltésére.
Sanyi és a többiek!
Köszönjük a munkátokat!
Jöhetnek az ötletek: mi legyen a területen?

Vasútállomás üzemeltetése
Ahogy arról már korábban is olvashattak, Péteri Község Önkormányzata tárgyalásokat kezdeményezett
a MÁV-Start Zrt.-vel a Hosszúberek-Péteri vasúti megállóhelyen lévő
épület (vasútállomás) üzemeltetésével kapcsolatban. Dr. Molnár Zsolt
polgármester akkor elmondta, hogy
az önkormányzat azért szeretné saját
maga üzemeltetni az állomást, mert
jelenleg az azt használó lakosok sokat panaszkodnak a rossz körülményekre.
A tárgyalások most a célegyenesbe
értek. A képviselő-testület azt kérte
a MÁV-tól, hogy az épületet teljes
körűen graffiti- mentesítse, az épület felé vezető járda vízelvezetését
szakszerűen oldják meg, illetve a
jelenlegi kisvárótermet, valamint

a korábban boltként üzemelő nagyobb várótermet térítésmentes
használatra és hasznosításra adják át
az önkormányzatnak. Ezekért cserébe Péteri Község Önkormányzata
vállalja a váróterem téli időszakban
történő fűtését, a rendszeres nyitást
és zárást, valamint a nagy váróterem
belső felújítását. Ez magában foglalná a burkolatok felújítását és a festést is.
Amennyiben a vasúttársaság a fentieket elfogadja, úgy rövid időn belül
aláírhatják a megállapodást. Ezzel
párhuzamosan Dr. Molnár Zsolt
polgármester tárgyalásokat kezdeményezett Üllő város vezetésével is,
mivel a vasútállomás közigazgatásilag Üllő városához tartozik.
HA
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Új köztéri alkotásunk:
a Csemete-kert Életfa/Sorsfa szobra
Foltin Brúnó, korábbi lelkészünk már
dolgozik a Csemete-kert Élet(Sors)fa
szobrán, mely alkotás az új parkunk
dísze lesz majd, szimbolizálva gyermekeink életének, életútjainak, egyéni sorsának a sokféleségét, az élet,
a születés, az anyaság csodáját és a
szülőföldhöz tartozás és ragaszkodás
nagyszerűségét.

Az új szobor anyagát a hivatal udvarából a súlyos belső korhadtsága
miatt veszélyessé vált, kivágott juharfa
adja. Amikor a munkálatok kezdetén
felnyitottuk a fa belsejét, meglepetésünkre az üregben egy frissen növekvő gyökér tárult elénk! A fa az üreges,
korhadt, elhaló belsejében a koronájából kiindulva mèg új gyökeret próbált
növeszteni a föld felé; mindenáron
élni akart... A fa szoborként, a Csemete-kertben éppen az életnek, az élet
igenlésének a jelképe lesz majd...
A 4-es út felől Péteribe érkezőket
ez a park és benne ez a szobor fogadja majd. A szobor tartóeleme egy öt
méter magas, hármas elágazású, odvas, magyar juharfa rönk lesz, homlokrészen odú feltárással. A nőfigura
akácfából, a gyermek alakja nyárfából kerül majd kifaragásra.
A mű (a faluban történő földrajzi
elhelyezése és formavilága tekintetében) a közép-, és újkori magyar
faluszéli keresztek hagyományát követi. A megfeszített Krisztust ábrázoló régi, faluszéli tetős keresztekkel
szemben itt azonban az élet és a jövő
szimbólumaként jelenik meg azzal,

hogy a korpuszra is asszociáló természeti háttérműben megjelenik az
imádságosan a gyermekét magasba
emelő édesanya figurájának metaforája, mely szándékosan és újszerűen eltér a hagyományos középkori
„Madonna” ábrázolástól, és így karakterisztikusan és félreérthetetlenül
emeli ki az emberi élet, éltetés, jövő
forrását és útját, az egész park üzenetét összefoglalva.
Az odúkivágás vonala egy föntről
lefele szálló madár körvonalát írja
körül, melynek alsó fejrész vonala
egy ún. „mandorla” formát képez,
melyre ellenpontként rímel a nőfigura csípővonala. (A „mandorla” vonal
a középkori képzőművészetben az
uralkodó, éltető Istent keretelő, befoglaló, mandulamag formájú, központi képegység.) Ezzel a képiséggel

megvalósul az a szimbolikus üzenet is, hogy az életet föntről, Istentől kapjuk, ugyanakkor ő hordozza,
tartja meg azt. Az odúba helyezéssel az Ő ölelése is jelződik. Az odú
– mint a madaraknál – az otthont, a
fészekmeleget, a szülőföldet, a szülőfalut, a biztonságot is jelenti.
Mindezt a többrétegű mondanivalót külön kiemeli majd a mű tervezett,
rejtett megvilágítása, mely karakterében és hangulatában teljesen egyedi
átcsengést ad majd a látványnak.
A szobor a tervezett környezetével
együtt teljesen újszerűen, de az ősi nép
hagyományainkra épülően, életigenlő
és a jövőbe tekintő üzenettel fogadná a
Péteribe érkezőket, a rajta áthaladókat,
és a parkban megpihenőket.
Hogy a gyermekeink és unokáink tiszteletére készülő szobor minél
szebb és teljesebb lehessen, Szenyán
Péter képviselő úr egy havi önkormányzati képviselői tiszteletdíját
ajánlotta fel. A felajánláshoz a hét fős
péteri képviselő-testületből további
öten csatlakoztak, így
dr. Molnár Zsolt polgármester,
Petőné Vizi Valéria alpolgármester,
Kalina Enikő,
Faltuszné Szabó Nikoletta és
Varga Józsefné képviselők is egy-egy
havi képviselői tiszteletdíjat ajánlottak fel a nemes cél érdekében.
A Képviselő-testület tagjai egyúttal felkérnek mindenkit, hogy akinek
erre lehetősége van, támogassa az új
péteri köztéri szobor megvalósulását!
Az adományokat a polgármesteri
hivatal titkárságán, illetve a pénteki
piacon kihelyezett adománydobozba, vagy a Péteri Gyermekekért Alapítvány 11742056-20052030 számú
bankszámlájára történő átutalással
várjuk!
Köszönjük előre is minden támogatónk nagylelkűségét!
A legkisebb támogatás is számít és
közös értéket teremt!
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Nem zavaró a szemét?
Négy ember, négy péteri lakos.
Ennyien gondolták úgy, hogy szabadidejükből áldoznak pár órát arra, hogy
tisztábbá tegyék Péterit, összegyűjtsék a
mások által eldobált szemetet.
Péteri Község Önkormányzata az
idén is csatlakozott a „Te szedd!” nevű
akcióhoz, melynek keretében május
10-én és 11-én országszerte gyűjtötték az utak mellett eldobált, elhagyott
szemetet. Péteriben az önkormányzat
11-ét, azaz a vasárnapi napot jelölte ki
a közös takarításra, mivel a szombat
hivatalosan munkanap volt. A jó előre
meghirdetett, kiplakátolt időpontban
csupán négyen jöttek el a találkozási
helyre, a kastélykertbe.
Pedig sajnos lenne mit összeszedni
a község határain belül és kívül: tavasszal az önkormányzat közmunká-

sai egy teherautónyi szemetet szedtek
össze csak a Bereki úton!
Az illegális szemeteléssel szemben nagyon nehéz felvenni a harcot.
A bizonyításhoz tettenérés kell, ami
majdhogynem lehetetlen feladat. Az
eldobált, lerakott szemét pedig nem
maradhat Péteri zöldterületein, vagy
az utak mentén. Épp ezért lett volna
remek lehetőség, hogy közösen tegyenek a lakosok Péteriért, a közös szemétszedés keretében. A szomszédos
Gyömrőn ugyanekkor közel 450 önkéntes járta a várost, és szedte a szemetet! Ha csak arányaiban nézzük, akkor Péteriben 50-60 fő lett volna reális!
Felvetődik a kérdés, hogy mi az
oka a lakosok passzivitásának? Érthető persze, hogy szemetet (főleg a más
által eldobottat) nem szívesen szed az
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ember, de olykor – egy évben egy alkalommal – talán mégis beleférhetne.
És ki más törődjön szívvel-lélekkel a
községgel, ha nem maguk az itt élők?
Nyilván könnyebb inkább azt mondani: szedje össze a szemetet az önkormányzat! Az ő dolga.
Az önkormányzat azonban nem
adja fel az illegális szemetelőkkel szembeni harcot. A hamarosan működésbe
álló térfigyelő kamerák is talán visszatartó hatással bírnak majd, és persze
lehetőségihez képest az önkormányzat
továbbra is összegyűjti és elszállítja az
illegálisan elhagyott hulladékokat - a
péteriek közös pénzéből, közpénzből.
Na meg persze még mindig él a remény, hogy ha nem most, akkor valamikor a jövőben a péteriek is megmozdulnak majd és összefognak azért,
hogy még szebb, szemét-mentes település legyen Péteri!
HA

Gyurgyalagok – ők is (újra) Péteriben laknak
A régi péteri szemétbánya bezárása és EU-s pályázati pénzből történő
“rekultivációja”, eltűntetése után újra
visszaköltöztek hozzánk, az óhegyi út
melletti löszfalakba fészkelve a szeméttelep környezeti pusztítása miatt
egyszer már elköltözött, színes tollú,
gyönyörű kismadarak, a gyurgyalagok.
A gyurgyalag hazánk madárfaunájának egyik legszínpompásabb madara. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2013-ban „Az
év madarává” választotta. Tollazata

a napfényben ragyogó színeket szór:
hasa kékeszöld, dolmánya, feje gesztenyebarna, vállfoltja és torka aranysárga. Szemsávja, torokszalagja fekete.
Hosszú, fekete csőre hegyes és enyhén

Tenisz vagy strandfoci?
A sportpályán, az egykor szebb időket is
megélt salakos teniszpálya ma arra vár,
hogy valaki végre felújítsa. Az elmúlt
években az önkormányzat többször is
próbált már e célból pályázni, sajnos
sikertelenül. A szakemberek szerint
1- 1,5 Millió forintba kerülne a pálya
megfelelő
műszaki
szinvonalon
történő felújítása. A Képviselő-testület
(ezidáig nem érzékelve a teniszpályára
vonatkozó, meggyőző lakossági igényt)
saját önkormányzati pénzeket nem
kívánt a pálya felújítására fordítani.

Képviselői ötletként felmerült azon
ban, hogy teniszpálya felújítássa helyett,
kb. harmadannyi költséggel, töltsük
fel a pályát 40-50 centiméter vastagon
homokkal, és alakítsunk ki így egy nyári,
homokos strandfocipályát, ami akár
röplabdapályaként vagy tollaslabda
pá
lyaként is használható lehet. Kíváncsiak
voltunk a lakosság véleményére, ezért az
önkormányzat face
book oldalán meg
kérdeztük: a teniszpálya legyen felújítva,
vagy inkább egy homokos többfunkciós
pálya kerüljön a helyén kialakításra?

hajlított. A faj nem csak trópusi színeivel kapcsolódik a melegebb éghajlathoz, hanem hosszú távú vonulóként
a telet Afrikában tölti, költeni csak a
legmelegebb hónapokra jön hozzánk.
Májusban érkezik és szeptember végére már el is hagyja a Kárpát-medencét.
Méhészmadárnak is hívják, mivel darazsak, lepkék és egyéb repülő rovarok
mellett méheket is fogyaszt. A meleg,
napsütötte domboldalakat, a déli fekvésű homokbányákat kedveli. A meredek lösz vagy homokfalban telepesen
fészkel. A gyurgyalag védett madár.
A szavazás végeredménye igen meg
győző lett: összesen 83 szavazat érke
zett, ebből homokos strandpálya 70
százalékos aránnyal (58 voksot kapva)
győzött a teniszpályával (25 voks, 30
százalék) szemben.
Köszönjük mindenkinek, aki véle
ményt nyilvánított és együtt gondol
kodott velünk! A közösségi döntés
egyértelmű: strandfoci és strand
röplabda legyen!
Lassan viszont már kifele megyünk
a nyárból. Lehet ezért, hogy már
csak a jövő nyáron fogjuk majd csak
kialakítani az új péteri beach-et…
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Újjászületett
a Széchenyi utcai játszótér
A Képviselő-testület ebben
az évben kiemelt figyelmet
fordít a játszóterek állapotára. Szerencsére, a kisgyermekes szülők előszeretettel töltik az idejüket
a Széchenyi utca végében
vagy a Kastélykertben található játszótéren. Játszótereink a sok használattal
járó nagy igénybevétel
miatt (és sajnos gyakran
az ostoba, céltalan rongálások miatt is) nagyon
gyorsan „amortizálódnak”.
A gyermekek játszótéri biztonságára vigyázó EU-s szabványok betartása is komoly figyelmet igényel. Sok ezért a javítási, felújítási feladat a játszótereinken.
A Képviselő-testület a költségvetésben ezért külön forrásokat biztosított a két
játszótterünk felújítására.
A napokban a Széchenyi utcai gyermekjátéktér felújítása történt meg teljes körűen. Aki járt mostanában arra, az láthatta: a játszótér szinte újjászületett!
Az önkormányzat közmunkásai (falugondok úr vezetésével) felcsziszolták és
újrafestették az összes játszóeszközt, az összes pihenőpadot és asztalt. Megjavították, ujralécezték és lefestették a játszótérre bevezető fahidat. Kijavították a
játékok hibáit. A homokozó új borítást kapott. Sok-sok köbméter, szabványos,
finomszemcsés, puha, marosi homokkal töltötték fel az újonnan kialakított ”esési
tereket” a hinták és a csúszda körül. A gyerekek ebbe már bizonsággal huppanhatnak bele, biztosan nem ütik meg magukat!
Az igazán picik örömére (és a szülők külön kérésére) két vadonatúj játszóeszközt is kihelyeztünk a játszótérre: új falovacska hinta és egy olyan lengőhinta
várja őket, amelynek a kosárülőkéiben ülve már a legkisebbek is biztonággal hintázhatnak, a kiesés veszélye nélkül.
Három éve, a Széchenyi utcai játszótér mai formájának a kialakításakor több
szúrós, tüskés, a gyerekre veszélyes királyakácfát vágtunk ki. A kivágott fákat természetesen pótoltuk: tavaly tucatnyi fát ültettünk el a játszótéren, most már be is
füvesítjük a parkot.
A munkát még ne fejeztük be. Napokon belül a kastélykerti játszótér is újjászületik majd! Péteri az Otthonunk!

EP-választás: alacsony részvétel Péteriben is
Az országos trendnek megfelelően Péteriben is alacsony részvétel mellett zajlott
le az Európai Parlamenti választás. A választásra jogosultak 25.39%-a szavazott.
Az eredmények:
FIDESZ-KDNP – 49.54%  •  JOBBIK – 14.16%  •  Demokratikus Koalíció –
13.93%  •  MSZP – 9.82%  •  Együtt-PM – 7.31%  •  LMP – 5.02%                    
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Zavar a gaz. Igaz?
Szinte minden utcában akad olyan
porta, amelynek a tulajdonosa, használója a nyár folyamán “elfelejti” rendben tartani a háza előtti utcarészt. Az
ilyen ingatlanok előtt ilyenkor méteres
gaz, fű éktelenkedik az utca és falunk
szégyenére. Van olyan tulajdonos, aki
azért nem rendezi a háza előtti területet, mert nem él a házban (külföldön
tartózkodik, nem használja az ingatlan,
máshol lakik és éppen el akarja adni).
Mi úgy gondoljuk, hogy az ingatlanok
előtti rend megtartása a kulturember
egyik ismérve. Aki nem gondozza a
háza előtti utcafrontot (a kerítéstől az
út vonaláig), az a közösségi együttélés
alapvető emberi szabályai ellen vét.
Akkor is, ha életvitelszerűen nem él Péteriben. Kiábrándító, ha egy, a többség
örömére (a többség által becsülettel és
munkával) rendezett, rendbentartott
utcakép a kisebbség hanyagsága és
igénytelensége miatt válik csúffá.
Minden ingatlantulajdonosnak kötelessége megoldani azt, hogy a használt vagy nem használt péteri ingatlana
ne a rendetlenség, a nemtörődömség
vagy a lustaság helyi példája legyen.
A Képviselő-testület ezért a következő ülésén fog arról dönteni, hogy akár
200.000 forint összegű közigazgatási
bìrsággal is sújthatja majd a hivatal
azokat, akik nem törődve e közösségi
kötelességükkel, gazosan, rendetlenül
hagyják a házuk előtti utcarészt.
Kérjük, hogy akik koruknál, egészségi állapotuknál fogva, esetleg tartós
távollétük vagy egyéb más ok miatt
nem tudják az ingatlanuk előtti terület
rendbetartását más módon megoldani, azok keressék meg az önkormányzat falugondnokát személyesen vagy
a 06-20-232-82-54-os telefonszámon!
Ilyen, indokolt, egyedi esetekben az
önkormányzat dolgozói (anyagköltségen vagy szociális rászorultság esetén
akár ingyenesen is) elvégzik a szükséges fűnyírást!
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