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1848. március 15.
1848 március 15-e eseményei nemzetünk legfontosabb üzenetét hordozzák.
Egy nemzet fejlődésének záloga saját szabadsága. Nem fejlődhet az a nemzet mely mások által gúzsba
kötve, rabszolgaként, hűbéresként, vazallusként, cselédként szenved. Csakis akkor, ha a maga ura, önrendelkezése csorbítatlan. Az üzenet nem jön váratlanul, de olyan értő szemek és fülek kellenek észleléséhez, megértéséhez, mellyel a forradalom és szabadságharcot megelőző kor, a reformkor nagyjai,
Széchenyi és Kossuth rendelkeztek. Az üzenet nem jön váratlanul, hiszen példáját a már polgárosodott,
ipari fejlődés útját járó nyugati országok megmutatták, s Széchenyi István külföldön szerzett tapasztalatait hasznosítva itthon is megvalósításukba kezdett. Húsz év alatt többet fejlődött Magyarország, mint
azelőtt két évszázadon át – mondta Kossuth Széchenyi munkásságáról, s méltán nevezte őt a legnagyobb magyarnak. A fejlődés gátjának üzenetét mindketten felismerték, de feloldására más utat terveztek el. Széchenyi „csendes forradalmával” szemben Kossuth a vérrel és karddal kiharcolt forradalom
mellett állt. Ezt üzente nekünk, magyaroknak akkor Párizs és Bécs, majd az egész Európát elborító tisztítótűz. Az akkori forradalmak sorra elbuktak, és a magyar szabadságharcot is szétzúzta a történelmi
szükségszerűség. Példája nem múlt el nyomtalanul. Csakis akkor fejlődhet egy nemzet, ha a maga ura,
önrendelkezése csorbítatlan, ha szabad.
Arról az esős szerdai napról Petőfi Sándor naplójából sokat tudunk. A forradalom csírájától, virágba
borulásán át, szomorú hervadásáig részese volt történéseinek, s ifjúi életét is - jósként megjövendölve - a
csatatéren vesztette el.
Azokra emlékezünk március 15-én, akik életüket és vérüket adták a magyar szabadságért. Jobbágyok és
kisnemesek, nincstelenek és földbirtokosok, önkéntesek és zsoldosok álltak a szabadságharc zászlaja
alá. Egy cél volt: a magyar szabadság.

Megemlékezésünket 2019. március 14-én 10.00 órakor tartjuk az 1848-as emlékműnél.

Elkészült az idei év költségvetése
Képviselőtestületünk február 28-i ülésén elfogadta a 2019. évre
vonatkozó költségvetését. A testület rendeletében az óvoda, a
védőnői szolgálat működtetésére, és az önkormányzati feladatokra fordítandó összegekről döntött.
A költségvetés 272 millió forint kiadással és ugyanennyi bevétellel
számol.
- folytatás a 2. oldalon -
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Óvodás dolgozók találkozója
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A doni áldozatokra emlékeztek
Tüdőszűrés is lesz az egészségnapon

Elkészült az idei év költségvetése
(folytatás az 1. oldalról)
Testületünk továbbra is fontosnak tartja településünk komfortjának növelését, ezért jelentős összegeket fordít útjaink és járdáink állapotának javítására. Pályázati forrásból, - melyre 14,5 millió Ft kormányzati támogatás érkezett, - újulhat meg a Fő
utca–Kis utca páratlan oldali járdája. A Sport utca
felújítására, a Kisiskola előtti parkoló kialakítására,
a járda felújításra 30 millió Ft saját forrást használunk fel. Több apróbb járdaszakasz felújítása is szerepel terveink között. A Temető utca páratlan oldalának még felújítatlan szakasza, az Ady utcában az
óvodától a postáig tartó kiegészítése, a Széchenyi
utca 50-56 házszám előtti szakasz, és a peresztegi
temető külső járdaszakasza.
Az óvoda működtetésére 39,5 millió Ft-ot fordítunk, melyet szinte teljes egészében az állami normatíva fedez. Ezt 1,4 millió Ft saját forrással egészítjük ki. A védőnői szolgálat működtetéséhez biztosított központi költségvetési forráshoz 2 millió
forintot teszünk hozzá.
A Hivatal személyi állományának bérköltsége a Közös hivatal büdzséjében jelentkezik, önkormányzatunk az épület rezsiköltségeit és a helyben keletkező működési költségeket fizeti.
Az önkormányzati alapfeladatok közé tartozó zöldterületkezelésre 9,5 milliót, a közvilágításra 6,2 milliót, közművelődésre és a könyvtári állomány gya-

Tüdőszűrés is lesz az egészségnapon
Körvonalazódik az április 27-re (szombat) tervezett egészségnap programja. Tüdőszűrő vizsgálat
is lesz.
A korábbi évekhez hasonlóan óvodáskortól az
időskorig minden korosztályt megszólítanak a
szervezők és segítőik az egészségnapon. Az
egészségi állapot felmérése keretében a vérnyomást, testsúlyt, testtömegindexet, vércukorszintet, koleszterinszintet is ellenőriztethetjük. A felnőtt férfi lakosságot veszélyeztető prosztatarák

rapítására 3,5 milliót, víz és szennyvízkezelésre 18
millió forintot fordítunk. Ez utóbbi kiadások közel
ugyanennyi bevétellel is járnak.
Az előző évekhez hasonlóan támogatjuk egyesületeinket, alapítványainkat mindösszesen 2,5 millió
forinttal. Segítjük az első lakáshoz jutókat, a felsőoktatásban tanulókat, a megszületett gyermeket és
a halálesettel sújtott családokat.
Képviselőtestületünk támogatja egy minibölcsőde
pályázati forrásból történő megépítését. A tervezés
költségeire 1,8 millió Ft-ot, az esetlegesen megnyert pályázati önerőre 8 millió Ft-ot irányozott elő.
Elengedhetetlenné vált az iskolai étkező felújítása,
az előzetesen kalkulált 16 millió Ft költség is a kiadási oldalt terheli.
Az állami normatívák, a feladatellátást biztosító
költségvetési források helyi adóbevételekkel egészülnek ki. A különböző adónemekből 66,9 millió
befizetéssel számolunk, melyből az iparűzési adó
50 milliós tétele a legjelentősebb.
Képviselőtestületünk bízik a Magyar Falvak Program keretében hamarosan nyíló pályázati lehetőségekben. Mint ismert a program alappilléreit az önkormányzati kezelésében lévő utak, járdák felújítása, a szolgálati - esetünkben a házi orvosi - lakás
felújítása, az önkormányzati alapfeladatok – mint
pl.: temetőfenntartás, zöldterületkezelés – támogatása alkotja. A kormányzati szándék szerint az elnyert pályázatok 100% -s támogatottságúak, önerő
betervezésére nem volt szükség. (Sellei Tamás)

szűrésére (PSA) is lesz lehetőség.
Szakmai előadások hangzanak el vendégelőadóink jóvoltából, melyek témáiról majd a meghívókból tájékozódhatnak pontosan. A gyermekekre,
ifjúságra leselkedő modern kori veszélyekről kapnak tájékoztatást az iskolás- és óvodáskorúak.
Termékbemutatókon, ételkóstolókon ismerkedhetnek meg az érdeklődők az egészséges táplálkozás, az egészségmegőrzés kiegészítő termékeivel – tájékoztatta lapunkat
Horváthné Holczmann Krisztina védőnő.

KÖZTERÜLET
A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal
Peresztegi Kirendeltségének és Pereszteg
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének 2018. évi tevékenysége számokban:
Peresztegen 1432 ügyirat keletkezett, melyhez
2987 irat társult. Az ügyek túlnyomó többségét az adóhatósági ügyek tették ki. Egy birtokvédelmi ügyben kellett eljárni, melyben fellebbezésre nem került sor. A Közös Hivatalnál
tavalyi évben volt belső ellenőrzés, közszolgálati ellenőrzés, illetve folyamatos a normatíva
ellenőrzés, hol papír alapon, hol helyszíni
szemle alapján. Mindegyik ellenőrzés jó minősítéssel zárult, elenyésző hiba volt a működés során. Pereszteg Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2018-ban 16 ülést tartott,
mely során 5 rendelet, és 78 határozat elfogadására került sor. A 2018. december 13-án
megtartott képviselő-testületi ülésen egy képviselő szóban benyújtotta lemondását, azóta a
testület 7 tag helyett 6 fővel működik tovább.
Mivel az egyéni listán nincs következő képviselő, ezért a mandátum betöltetlen.
A Hivatal életében nagy feladat volt a 2018.
évben az ASP rendszerben valamennyi szakrendszerekhez való csatlakozás (iktatás, ipar,
kereskedelem, hagyaték, elektronikus ügyintézés) melynek használatát szinte a mindennapi munkavégzéssel együtt kellett a köztisztviselőknek elsajátítani. Munkánkat nehezítette,
hogy ideiglenesen a Faluházba kellett költöznünk, ahol szerényebb körülményeket vártak
ránk, és az ügyfelekre.
Ezúttal is köszönjük, hogy türelemmel és
megértéssel voltak irántunk ebben a majd’ féléves időszakban. A nagyfokú felújításon átesett hivatalunk megszépült, és az év elejétől
már a régi-új helyünkön, kulturált, komfortos
környezetben láthatjuk el munkánkat.
Kérjük, hogy a jövőben az új ügyfélbejáratot
(védőnői bejárat) szíveskedjenek használni!
A 2019. év is mozgalmasnak ígérkezik, több
pályázati lehetőség (bölcsőde pályázat, Magyar Falu Program) is nyitva áll az önkor-

mányzat előtt, valamint idén két választás lebonyolítására is sor kerül.
Az Európa Parlamenti képviselő-választásra
fog először sor kerülni, melynek időpontját a
hazánk köztársasági elnöke, Áder János 2019.
május 26-ára tűzte ki. Az EP-választás Magyarországon: egyfordulós, listás szavazás,
amelyen, Magyarországon csak pártok indulhatnak. Az ország 21 képviselőt küldhet majd
az Európai Parlamentbe, azt a listákra eladott
szavazatok alapján osztják el. Mandátumot
csak az a lista szerezhet, amely megkapta az
érvényes szavazatok legalább 5%-át. A szavazást megelőző 66. naptól, vagyis március 21től lehet a választási kérelmeket - mint például
az akadálymentes szavazókör igénylését, az
átjelentkezést vagy mozgóurna kérését - benyújtani. A hivatalos kampány a választást
megelőző 50. napon (ez most április 6-a lesz)
kezdődik. A választáson indulni szándékozó
pártok ekkortól kaphatják meg az aláírások
gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket a Nemzeti Választási Irodától, a listaállításhoz 20 ezer érvényes ajánlás szükséges. A választás napján, 619 óra között lesznek nyitva a szavazókörök
az EP-választás során. Peresztegen a szavazásra kijelölt helyszín továbbra is a Fő utca 9.
szám alatti Faluház épülete. Az önkormányzati választások pontos időpontja még nem ismert, azt a köztársasági elnök tűzi ki legalább
60 nappal a szavazás előtt úgy, hogy az nem
eshet sem ünnep-, sem szabadnapra.
Csigó Kornél, aljegyző

Ügyfélfogadás a Hivatalban:
Hétfő: 13:00 - 15:30 óráig
Kedd: 07:30 - 12:00 óráig
Szerda: 07:30 - 12:00 óráig
13:00 - 15:30 óráig
Csütörtök:
ügyfélfogadás nincs
Péntek: 07:30 - 12:00 óráig
A polgármester fogadóórája:
kedd: 9-11 óráig
szerda: 14-16 óráig
Tel: 99/532-040

Emlékezés
Egyesületünk megalakulása óta januárban hívjuk
a peresztegieket a doni katasztrófa hőseire emlékezni. Ebben az évben – az előadó sűrű elfoglaltságához alkalmazkodva - január 30-án tartottuk
ezt a Faluházban.

Érintettsége révén Pinezits György jóvoltából az
előadó Berdó Gábor nyugalmazott honvéd százados, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség országos elnöke volt. Igényes kiállítást is hozott magával.
Előadásának szakszerűségét garantálta katonatiszt
volta. Röviden bemutatta Magyarország II. világháborúba való belépésének politikai, katonai körülményeit. Konkrétumok alapján, valósághűen
mutatta be a 2. Magyar Hadsereg legénységének,
tisztjeinek emberi, katonai jellemét, amelyekhez
az embertelen körülmények között is hűek maradtak.
Az elmúlt ősszel egy csoporttal kereste fel Berdó
úr a Don-kanyar magyar vonatkozású helyszíneit,
a két állam közötti megállapodás alapján létreho-

zott, gondozott magyar katonai temetőket. Az ott
készített felvételek alapján a hallgatóság is szinte
átélhette - például - annak az idős hölgynek az akkori érzéseit, aki egyszer csak az egyik síremléken
megpillantotta apja nevét.
A harcok, háborúk emberáldozatainak pontos létszámát egyik esetben sem tudja megállapítani az
utókor. A magyar áldozatai kapcsán leggyakrabban 120.000-es számot emlegetik a hadtörténészek. Ez a magyar történelem legnagyobb katonai
vesztesége. Ők a Don-kanyarból golyó, „baleset”,
éh- vagy fagyhalál, a mocsárba fulladás stb. miatt
nem térhettek vissza otthonukba, szeretteikhez.
Miután némán hallgattuk az előadó mondatait,
néztük képeit, a hallgatóság köréből egyesek a
Don-kanyart, hadifogságot megjárt hozzátartozóik
által elbeszélt, leírt történeteivel gazdagítottak
bennünket.
A rendezvényből következően nem ünnepeltünk,
hanem emlékeztünk. Némi ünnepélyes jelleget
mégis az kölcsönzött, hogy ilyen sok peresztegi
ember emlékezett katona áldozatainkra, hőseinkre.
Békési István elnök

- az előadó és vándorkiállítása-

Megtartotta éves közgyűlését az ÖTE
Január 26-án tartotta meg Pereszteg Önkéntes Tűzoltó Egyesülete éves közgyűlését. Elsőként Talhammer Szabolcs az egyesület parancsnoka számolt be a 2018-as évről. Elmondta, hogy 12 esetben vonultunk káresetekhez. Ebből 2 tűzeset volt, 10 műszaki mentés. Tájékoztatójában kitért a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség 2018-ban kiírt pályázatára. Ezen a
pályázaton közel 1 millió forint értékű felszerelést sikerült elnyernünk. Felsorolta milyen események,
programok színesítették az egyesület életét, milyen rendezvényeken vettünk részt a közösségi életben.
Megköszönte a tagok egész éves munkáját, hiszen az önkéntesek szabadidejük terhére, ellenszolgáltatás nélkül segítik településük és közvetlen környezetük biztonságát. A közgyűlés következő napirendi
pontja az elnökválasztás volt. A jelen lévő tagok Talhammer Józsefet egyhangú döntéssel újabb 5 évre
megválasztották az egyesület elnökének. A 2019-es tervek részletezésénél elhangzott, hogy a legfontosabb feladat a Steyr gépjárműfecskendő részére egy megfelelő garázs építése. Több ötlet, javaslat, felvetés is elhangzott. A vezetőség az Önkormányzattal közösen próbálja megtalálni a legjobb megoldást.
A hivatalos döntések után a megjelentek kötetlenül beszélgettek, szórakoztak. (Breidenbach László)

Óvodai dolgozók találkozója
A megújult és megszépült óvodaépület bemutatása
adta az apropóját az óvoda jelenlegi dolgozóinak,
hogy meghívják mindazokat, akik kezdetektől – 1959től – részesei voltak az óvodai nevelésnek.
Óvónők, dadák, kisegítők, élelmezésvezetők, a védőnő
– mindazok, akiknek egészségi állapota megengedteörömmel fogadták el a meghívást.
Hosszú Margit óvodavezető köszöntötte a megjelenteket, bemutatta az átalakított óvodát és kiemelte, hogy
mennyire fontos az a gyermekszeretet, és a csapatmunka, melyet elődjeiktől örököltek, és mind ezek
szellemében dolgoznak ma is. Nagyon örülnek a praktikusan átalakított, szép munkakörülményeknek, és azon
lesznek, hogy tartalommal, melegséggel és jókedvvel
töltsék meg a gyermekek második otthonát.
Horváth Bernadett – Berni óvó néni – a kezdetekre emlékezett. Városi óvodából került Peresztegre, és az akkori bizony szegényes körülmények nagyon megnehezítették a munkájukat. Több mint hatvan gyermeket
kellett ellátni a két csoportban, és a kezdetekkor még
udvari WC-jük volt. Akkoriban épült a posta, az orvosi
rendelő is, a kevéske pénznek sok helye lett volna, az
óvodában még asztalok és székek sem voltak. A gyermekek szülei zömmel a TSZ-ben dolgoztak, a nagy
munkák idején este hatig meg kellett nyújtani a munkaidőt. A túlórákért beigért „munkaegység” persze elfelejtődött. Minden nehézség ellenére nagyon szép
időszak volt, és nagyon örül, hogy ezen a találkozón is
felidézheti a kezdeteket.

Sellei Tamás polgármester a korszerűsítés technikai
részleteit ismertette. Kiemelte, hogy az átalakítás módját az óvónőkkel történt többszöri egyeztetés után dolgozták ki, terveztették meg. Nagyon örültek a kormányzati támogatásnak, mely tartalmában energetikai
fejlesztés, de sikerült vele együtt a vizesblokkot, az öltözőfolyosót, az irodát megújítani, a volt konyhából
fejlesztőszobát kialakítani. A pályázat kötelező elemeként mozgáskorlátozott WC, és az akadálymentes megközelíthetőség is megvalósult. Az önkormányzat több
millió forinttal egészítette ki az elnyert pályázati forrást. Megemlítette, hogy a Hivatal épülete ugyanilyen
tartalmú energetikai fejlesztésben részesülhetett, aminek hozadéként jelentős megtakarítás várható a fűtés
és villanyszámlán.
Megerősítette, hogy az óvoda jelenlegi dolgozói példamutató gondossággal és szeretettel látják el a rájuk
bízott gyermekeket, ez a találkozó is bizonyítja a közösség iránti elkötelezettségüket, munkájuk iránti alázatukat, az elődök tiszteletét.
Rokob Györgyné – Marika néni -, a többiek nevében is
szólva köszönte meg a lehetőséget, azt hogy gondoltak
rájuk, és valamennyiüknek nagy örömet szereztek azzal, hogy újra találkozhattak volt kollégáikkal, és megismerhették a mostani óvodát. Mint mondta napok óta
készült az eljövetelre, s bár éppen olyan napjai vannak,
hogy megmozdulni is keserves, ide még tolókocsival is
eltolatta volna magát, csak hogy itt lehessen.
Jó hangulatban, kora estig tartó kötetlen beszélgetéssel folytatódott a régmúlt felidézése, a jelenkorról szóló eszmecsere.

- Jó hangulatú találkozón vehettek részt az óvoda korábbi és jelenlegi dolgozói...

Jelmezes forgatag az óvodafarsangon.
Ezúttal is boldog gyermekzsivaj uralta az óvodások farsangi mulatságát.
A március első napján tartott rendezvényt a jelmezesek felvonulása nyitotta meg. A félszeg bemutatkozókat egy-egy csoportosan énekelt dal,
körjáték bátorította. A kicsik és nagyok ezután nézőként élvezhették az
óvónénik és dadák által előadott „Répamesét”.
Nagy sikere volt. A történethez illő dalokkal a gyerekek is részesei voltak az előadásnak. A délután további részét a báli hangulat uralta. Pillanatok alatt
elfogyott az összes zsákbamacska, és tombolatárgyak – köztük két tortanyeremény – is hamar gazdára találtak. Tánccal, játékokkal, sütis nassolással és
szendvicsezéssel gyorsan eltelt a délután maradéka.
A sikeres lebonyolításban az óvoda dolgozói mellett
szülők is segédkeztek. Köszönet érte!

„Farsang faggyal érkezett, Tánccal
temettük a telet”
A téli szünet a gyerekek számára pihenéssel telt. Szükségük is volt a feltöltődésre a félévi hajrá előtt. Az értesítők kiosztásával és a szülői értekezletekkel január 25én lezárult a 2018/19-es tanév első féléve.Iskolánk
ügyes sportolói sem tétlenkedtek. A Bozsik-program
keretében Nagycenken a focisták, Győrben az úszás MDSZ által szervezett - megyei döntőjén két tanuló képviselte iskolánkat.
A negyedikesek megkezdték a tantervbe épített úszásoktatást Hegykőn.
Ez idő alatt a leendő elsős tanító néni meglátogatta az
óvodásokat. A nyolcadikosok megírták a központ írásbeli feladatsort. Majd februárban végzőseink eldöntötték azt, hogy merre tanulnak tovább. Jelentkezési lapjaikat továbbítottuk a középfokú iskolákba. A
nagycsoportos óvodásokat Csánig Beáta tanító néni
meghívta az ovisuliba.
Április elején a húsvéti barkácsolásra ismét szeretettel várjuk őket.A Magyar Parasport Napját február 22-én ünnepeltük meg. Valamennyi tanulónk és
pedagógusunk részt vett a LÉLEKMOZGATÓ programban. Az 1-3. osztályosok rajzórán kiszínezték
Bartos Erika Örömtánc című meséjének kedves illusztrációit, miközben meghallgatták a mesét,
amely a kerekes székes Samuról szól. Ezután beszélgettek a gyerekek a fogyatékossággal élőkről és az elfogadás
fontosságáról.
Olyan
jól
sikerült
a
"lélekmozgatás", hogy született egy vers is. A negyedik
osztályosok olvasás órán a Láthatatlan kiállításról olvas-

tak, ehhez készítettek rajzot a füzetben. A felső tagozatosok lélekmozgató osztályfőnöki órákon vettek részt. A
lélekmozgató testnevelés órákon a gyerekek parasportágakat próbálhattak ki: bekötött szemmel sorversenyeztek, vakfociztak és csörgőlabdát játszottak.

A Pénz7 nevű országos rendezvénysorozathoz intézményünk is csatlakozott az ,,Okosan a befektetésekről" témájú órák megtartásával, a 3-8. osztályosok bevonásával. A témahét - a tudatosan gazdálkodó diákokért – hasznosnak bizonyult.
Február 22-én fergeteges farsangi forgatag volt iskolánkban. A készülődéshez előzetes feladatokat kaptak a
gyerekek. Álarcversenyt hirdettünk, és farsangi osztálydekorációval nevezhettek az osztályok. A mulatság az
egyéni jelmezes felvonulással és az X-Faktor „sztár” előadóinak a műsorával vette kezdetét. Kreatív egyéni és
ötletes csoportos produkciókat láthattunk. A rendezvényen több programból is választhattak a diákok, ki-ki
kedve szerint. Kinyitott a játékkuckó, ahol kincset kerestek, lufit hajtogattak a gyerekek, de a tetkókészítés is
népszerű volt. A zsákbamacska nagy népszerűségnek

örvend. A bál folyamán sok-sok tombolatárgy talált gazdára. A diszkóban a jó zene és a játékok remek hangulatot teremtettek. A büfében csillapíthatták éhüket,
szomjukat - például a finomabbnál finomabb süteményekkel - a vendégek. Másnap a Szülői Közösség által
szervezett farsangi bál is jó hangulatban telt. Szeretném megköszönni a
szülők támogatását és segítségét,
amellyel hozzájárultak a rendezvények
sikeres lebonyolításához.
Köszönetemet szeretném kifejezni az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak
is, akik több alkalommal segítettek a
baleset megelőzésben az intézményünkben keletkezett természeti károk esetén.
Most készülünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc méltó megünneplésére. Csatlakoztunk a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akcióhoz. Ezekre a márciusi programjainkra szeretettel várunk minden érdeklődőt.
(Horváth Anita)

Tájékoztatás
Pereszteg Község Képviselőtestülete műemlékei, és a lakóépületek állagát veszélyeztető
forgalom miatt a 20 tonnánál nagyobb terhelésű gépjárművek kitiltását kezdeményezte, és
a Magyar Közút Zrt közreműködésével meg is
valósította. A tiltás nem érinti a mezőgazdasági gépeket. A helyi teherfuvarozó cégek telephelyük igazolása mellett mentességet kérhetnek. Az célforgalom lebonyolítására – pl. építkezéshez szükséges áruszállítás – a Közútnál
ingyenesen kérhető eseti, vagy akár évre szóló
behajtási engedély.
Közzétette a 2019. évre vonatkozó hulladékszállítás időpontjait a szolgáltató. Eszerint a
kukák ürítése minden esetben hétfőn lesz,
még akkor is, ha az ünnepnapra esik. A szelektív zsákos gyűjtés általában a hónap második
hétfője, június július és szeptember hónapokban a harmadik hétfő. A hulladékszállítás teljes táblázata településünk honlapján is –
www.pereszteg.hu - megtalálható. Az éves
lomtalanítás április 11-13 között lesz, melyről
külön értesítést teszünk közzé.
A szelektív gyűjtés napjai:
(mindegyik nap hétfő)
január
14.
február

11.

március

11.

április

08.

május

13.

június

17.

július

15.

augusztus

12.

szeptember

16.

október

16.

november

11.

december

09.

Helyi rendeletünk szerint a kertekben, gyümölcsösökben keletkezett nyesedék égetésére május 15-ig, vasár- és ünnepnapok kivételével 8-18 óráig van lehetőségük. Gumi,
műanyag, és egyéb veszélyes, levegő szenynyezésére alkalmas anyag égetése tilos!!!

Megérkeztünk
Horváth Levente
Tricskó Márk
Pinezits-Balázs Zétény
Tóth Patrik
Simon Violetta

2018. 12.09.
2018. 12.26.
2019. 01.31.
2019. 02.14.
2019. 02.15.

Elhunytak
Tóthné Bönöczk Mária Klára
Krizmanits Gyula
Horváth Imréné
Rosta Istvánné
Hernitz Istvánné
Steiner Jánosné

1964
1939
1937
1933
1938
1930

Tudja-e…
- hogy a nemzeti zászlónk színeit jelenlegi formájában az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
óta használjuk. Akkor kezdett általánossá válni.
Korábban a király, a földbirtokosok zászlaja alatt
vonultak csatába. A francia forradalom hatására
kezdett elterjedni több országban is az úgynevezett trikolor, azaz a három színből álló zászló. A
magyar zászló piros színe az erőt, a fehér a hűség,
a zöld a reményt szimbolizálja. A hivatalos
„polgári” zászló nem tartalmazza a címert, azt
csak az állami szervek képviselői használhatják. A
zászló leírását, használatát az Alkotmány szabályozza, s az 1848. XXI. tv cikkelye iránti tiszteletből
március 16-át a magyar zászló napjává nyilvánította.
Peresztegi Hírek
Pereszteg Község Önkormányzat ingyenes, hivatalos lapja.
Megjelenik negyedévente.
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