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 III. évfolyam 2. szám  2019. június 

Megkezdő dtek a lő zsi ú t 
felú jí ta sa nak elő ke szú letei 
 

Megkezdődtek a nagylózsi út 
felújításának előkészületei. A 
jelenleg kavicsos út aszfaltos 
lesz. A tervanyagban FJ 674 né-
ven jelzett, Pinnyét Pereszteggel 
összekötő út a 8628. számú és 
az épülő M85-s gyorsforgalmi út 
csatlakozási pontjától indul, és a 
Csörgető patakig tart. A két for-
galmi sávval kiépülő út az M85 
csatlakozási szakasza közelében 
5,5m, míg a többi szakaszán 

4,5m széles lesz, 0,5-0,5m széles 
padkával. Vízelvezetéséről egy-
oldali árok gondoskodik. A pá-
lyatest geometriai kitűzése 
megtörtént, a terep rendezése a 
cserjés bokros, fás terület irtá-
sával, a terület megtisztításával 
elkezdődött. A munkálatok az 
M85 gyorsforgalmi út kivitelezé-
sének ütemezése szerint zajla-
nak, költségei a projekt részét 
képezik. Elkészülésével tehát 
2020. december 31-i határidő-
vel számolhatunk. 
    (sellei) 

A Tartalőmbő l: 
 Kerékpárút átadás, hídavatással  

 Aszfaltos lesz a lózsi út   

 Pályázati terveinkről   

 Út és járdafelújítások   

 Változások a parlagfű elleni véde-

kezésben     

 Sikeres volt az egészségnap  

 Évzáró az iskolában, óvodában 

 Ingyenes a kéményseprés, de kérni 

kell 

 Nótaest volt a Faluházban 

Szalaga tva ga ssal adta k a t a Nagycenk-Pereszteg kere kpa rútat. 

A képen Csorba János polgármester, Varga József kivitelező, Németh Zoltán a Megyei Közgyűlés elnöke, Sellei 

Tamás polgármester és Barcza Attila országgyűlési képviselő adja át a peresztegi szakaszon megépült hidat. 
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Pa lya zatainkrő l - Mini bő lcső de e pí te se t tervezi ő nkőrma nyzatúnk 
Képviselőtestületünk kötelező feladatai közé tartozik a bölcsődei nevelés biztosítása. Mivel átalakításra 
alkalmas épület nincs jelenleg a birtokunkban, új épület megépítésére adtunk be két helyre is pályázatot. 
Az egyik a Belügyminiszter által kiírt, a másik Területi és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) ke-
retében kerül elbírálásra. Hamarosan megjelenik a Magyar Falu Program keretében pályázható bölcsődei 
férőhely kialakítását támogató kiírás. Amennyiben még nem lesz döntés az előzőleg beadott pályázatok-
ban, úgy ezt a harmadik lehetőséget is kihasználjuk. Az építés, a pályázatírás, a szakmai felügyelet, a saj-
tónyilvánosság, a megvalósulási tanulmány elkészítésének költségei 65 millió forintot tesznek ki, ekkora 
összegre adtuk be pályázatunkat. A megépítendő, hivatalos besorolás szerint mini bölcsőde a jelenlegi 
óvoda udvarán lesz, elkülönített játszóteréhez a Hivatal udvarából biztosítunk területet. A bölcsőde 8 
gyermek befogadására lesz alkalmas, az óvodával egyesített intézményként szeretnénk működtetni. Az 
előzetes igényfelmérés keretében 15 szülő jelezte, hogy, ha lenne bölcsőde, beíratná gyermekét. 

A bölcsőde homlokzati nézetei: (A nyugati homlokzat az Ady E. utca felőli nézet): 

   

          (A terveket Molnár Gáspár Attila készítette) 

 

A Magyar Falu Program pályázati lehetőségei közül kettő már megnyílt. Mindkettőre adtunk be támo-
gatási kérelmet. Az egyik az orvosi rendelő és védőnői szolgálat működését segítő eszközbeszerzési lehe-
tőség. A házi orvos és a védőnő bevonásával összeállított eszközökre az Önkormányzat adott be a pályá-
zatot 901 ezer Ft összegű támogatás elnyerésére. 
A másik kiírás keretében a Faluház korszerűsítésére, felújítására adtunk be pályázatot. A támogatás meg-
ítélése esetén felújítanánk a vizes blokkot, lecserélnénk a parkettás helység aljzatát (a volt fogorvosi vá-
ró), külső szigetelést kapna az épület, az áramellátást napelem telepítésével segítenénk. 
A Magyar Falu Program keretében további kiírások várhatóak. Várjuk a temető felújítást, a feladatellátást 
segítő eszközbeszerzést, (közterület fenntartását segítő gépek), a belterületi utak felújítását, az óvodai 
játszótéri eszközök beszerzését lehetővé tevő pályázati elemek megnyitását. A falugondnoki szolgálat ke-
retében pályázható kisbusz beszerzését a képviselőtestület nem látta indokoltnak.  

( -folytatás a következő oldalon- ) 
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( - folytatás az előző oldalról - ) A megyei könyvtárral kötött feladatellátási szerződés keretében kerül 
kialakításra a helyi könyvtár a Faluházban, a volt fogorvosi rendelő helyén. A megállapodás keretében a 
megyei könyvtár - saját szakmai pályázati forrás felhasználásával - berendezi a könyvtárat és az olvasó 
szobát, a működés során végzi a szakmai felügyeletet, gyarapítja és kezeli a könyvállományt, az önkor-
mányzatra csak a rezsi költség és a könyvtáros alkalmazásának anyagi terhei hárulnak. 
A könyvtárost nyílt pályázat során választotta ki a képviselőtestület. Az öt pályázó közül csak a helyi jelent-
kező anyaga volt teljes, így a könyvtár beindulásakor Maráz Kornélia várja majd az olvasókat heti hat óra 
nyitva tartással.  

Folytatni szeretnénk az Egészségház felújítását. A Belügyminiszter által kiírt pályázaton 30 millió forint tá-
mogatást igényeltünk, melyből a tetőn héjazatcserét, napelemek telepítését, külső szigetelést, a régi abla-
kok cseréjét szeretnénk megvalósítani. 

A beadott és jövőben megnyíló pályázatok alakulásáról következő számainkban is beszámolunk, tájékozta-
tást adunk.               - sellei -  

Va ltőza s a parlagfú  elleni ve dekeze sben. 

Az eddigi előírások szerint 
a parlagfű elleni védekezést elmu-
lasztó földhasználókat csak az adott 
év július 1-jét követően lehetett fe-
lelősségre vonni.  
Az idei parlagfű szezontól érvényes 
törvénymódosítás értelmében azon-
ban a parlagfű elleni védekezés 

már egész évben fennálló kötelezettség. Azokon 
a területeken, ahol ennek nem tesznek eleget, az 
illetékes hatóság közérdekű védekezést rendel el, 
és növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek mér-
téke 15 ezertől 5 millió forintig is terjedhet. A bel-
területi gyomfertőzöttségre vonatkozó ellenőrzé-
seket, illetve bejelentéseket a jegyző látja el. A 
helyszíni ellenőrzést külterületen illetékes megyei 
kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkö-
rében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala 
(növény- és talajvédelmi hatóság) végzi. 

A helyszíni ellenőrzésről a földhasználó előzetes 
értesítése mellőzhető. 

A parlagfű elszaporodásának visszaszorítása, az 
egészséges környezet biztosítása közös cél, ezért 
folyamatosan védekezni kell a parlagfű szaporodá-
sa és a pollenszórása ellen. A földtulajdonosok a 
gyommentesítéssel kapcsolatos szakmai informá-
ciókért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
talhoz (Nébih) fordulhatnak. 

Kérünk minden bel-és külterületi ingatlantulajdo-
nost, hogy szíveskedjék időben gondoskodni a par-
lagfű és egyéb gyomok irtásáról, illetve a magán-
területek karbantartásáról!   (Csigó Kornél) 

Ú t- e s ja rdafelú jí ta sőkrő l dő n-

tő tt a ke pviselő  testú let 
 

Már a 2019 évi költségvetés feladatai között elha-
tározta a testület további út- és járdaszakaszok fel-
újítását, melynek fedezetét egyrészt az elnyert pá-
lyázati forrás, másrészt a költségvetésben tervezett 
keretösszeg adja. A Belügyminiszter által kiírt pá-
lyázat keretében valósulhat meg a Fő utca-Kis utca 
járdafelújítása. Erre 19 millió forintot költhetünk. 
Saját forrásból újítjuk fel a Temető utca azon sza-
kaszát, mely a Sport utcától az utca végéig tart, 
valamint a temető előtti járdaszakaszt, a temető 
sarkától a bejáratig. Erre összesen 6,8 millió forin-
tot kell költenünk. 

Saját erőből kerül sor a Sport utca felújítására. 
Megújul a Temető utcától a Kántor közig tartó jár-
daszakasz, a Kisiskola előtt parkolók kerülnek kiala-
kításra szintén térköves borítással, az úttest mind-
két oldala szegélyköves lesz, és 4 cm vastag aszfalt 
réteg felhordásával újul meg. A szegélyköves kiala-
kítás egyben úttestszélesítést is jelent. A tervezés 
és engedélyezési eljárás lezajlott, testületünk júni-
us 20-i ülésén három ajánlat közül választotta ki a 
legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelezőt. A munká-
kat a helyi VIAT kft. nyerte el. A kivitelezés értéke 
30 millió forint. A járda és parkolók építésének 
munkálatai már a nyáron megkezdődnek, a mun-
kamozzanatok előtt értesíteni fogjuk az érintett 
lakosokat. Tervezzük a Szécsenyi temetőhöz veze-
tő házak előtti járdaszakasz felújítását is. Ennek 
költségeire közel 2 millió forintot szánunk.  (-s-) 
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Sikeres vőlt az Ege szse gnap 

Pereszteg programjai között - most már rendszeresnek 
mondható - az évente egyszer megrendezésre kerülő 
egészségnap. A rendezvény megszervezésekor elsősor-
ban arra törekszem, hogy a falu lakosai részesüljenek 
minden jóban, amit a lehetőségek megengednek, illetve 
a falu intézményeivel (Iskola, Óvoda, Orvosi Rendelő, 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat) közösen őket bevonva 
valósítsuk meg a programot. A nap tervezésekor hasz-
nos, tanulságos, ismeretterjesztő, megelőző programok 
lebonyolítására törekszem, hogy mindenki megtalálja a 
neki tetszőt, megfelelőt. 
Az Iskolába reggel 9 órára érkezett Babelláné Lukács Ka-
talin a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, akinek a 
Drogmegelőzésről szóló előadását a gyermekek szájtátva 
figyelték és hallgatták. Az előadás végén a gyermekek 
sok érdekes kérdést tettek fel az előadónak, ami arra 
hívja fel a figyelmünket, hogy igen is érdekli őket, mo-
toszkál a fejükben sok- sok kérdés. 
Az iskolások részére funkcionális edzésbemutatót tartott 
Sörtély Zoltán (SOZO) edző. 
Ezután az iskolások kreativitásukat és az egészséges táp-
lálkozásról szerzett tudásukat összevetve, szemet gyö-
nyörködtető tízórait készítettek, amit Dr. Bártfai Liza die-
tetikussal értékeltünk osztályról osztályra járva, és köz-
ben megcsodáltuk az iskola folyosóján kiállított újrahasz-

nosított anyagokból készült alkotásokat.  Míg a gyerekek 
az általuk készített tízórait elfogyasztották, lázasan ké-
szülődtünk a Faluházban Lizával az előadására. Úgy gon-
dolom, az egészséges táplálkozás, mely az előadás témá-
ja volt, mindig nagyon aktuális, és sok hasznos informáci-
óval szolgál. A Testi-lelki harmóniáról szóló délutáni elő-
adás is felhívta a figyelmünket arra; ahhoz, hogy egész-
ségesek maradjunk, elengedhetetlen a belső harmónia. 
Mint minden évben a programok különböző helyszíne-
ken, párhuzamosan zajlottak. A Faluház előtt a Tüdőszű-
rő buszban 175 fő élt a lehetőséggel, hogy mellkasát át-
világítva megelőzze a megelőzhetőt. A PSA-szűrés na-
gyon sikeres volt a férfiak körében. (97 fő) A további szű-
rővizsgálatok (vércukor-, koleszterin-, súly-, vérnyomás-
mérések) magas száma (165 fő) is igazolja, hogy az em-
berek számára fontos kincs ez egészségük. A teremben 
felállított asztalokon egészséges termékekről tudhattunk 
meg fontos információkat, és egészéges, új ízekkel, fi-
nom csemegékkel kényeztethettük ízlelőbimbóinkat a 
reformkonyha keretein belül. 
Szeretnék köszönetet mondani Pereszteg Község Önkor-
mányzatának, Képviselő testületének támogatásukról, 
minden kedves segítőmnek, előadóknak, kiállítóknak, 
megjelenteknek, hogy részt vettek, és segítettek, hogy ez 
a nap sikeresen záruljon.  

 Köszönettel: Horváthné Holczmann Krisztina  

Sok érdeklődőt vonzottak az egészségnap programjai... 
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A traktoros felvonulással indult, hajnalig tartó bál-
lal zárult az idei Juniális. Főként a kisgyermekek 
élvezték a traktoros „falunézést”. A komfortossá 
alakított pótkocsikról integettek egymásnak és az 
utcabeli kíváncsiskodóknak.  Sportpályán gulyásle-
ves és palacsinta volt ebédre és rengeteg elfoglalt-
ság közül válogathattak kora délután. Érdekes ku-
tyabemutató részesei lehettek, szórakozhattak az 
ugrálóvárban, volt buborékfoci, lehetett malmoz-
ni, célba dobni, őrületesen izgalmas volt a „Flúgos 
futam”, beöltözhettek tűzoltónak, lovas sétakocsi-
kázáson vehettek részt, népszerű volt az arcfestés, 
a csillámtetkó. Az esti bál hajnalig tartott. 
Köszönet illet mindenkit, aki segített a szervezés-
ben, aki részt vállalt a lebonyolításban.  

Gazdag prőgramkí na lat vőlt a Júnia lisőn 

A „Flúgos futam” egyik csapata száguld a cél felé 

Tú zőltő verseny Hegykő n 
A Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
működési területén együttműködési meg-
állapodással rendelkező önkéntes tűzoltó 
egyesületek I. fokozatú sportversenyét jú-
nius 08-án, Hegykőn tartották, ahol 10 
egyesület, összesen 22 csapata indult. 
A megmérettetésen a Peresztegi Tűzoltó 
Egyesület 4 csapatot indított. A gyermek 
leány a második, a gyermek fiú csapatunk a 
harmadik helyen végzett kategóriájában. 
Az ifjúsági fiú raj az első helyet szerezte 
meg, így ők indulhatnak a megyei verse-
nyen, Győrben. A felnőtt férfi raj hetedik 
helyezést ért el. 
Minden résztvevőnek gratulálunk az elért 
eredményekhez!  (Breidenbach László) 

A gyermek lány csapat átveszi a 2. helyért járó díjakat 
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Gyermeknap az óvodában 

Az idei gyermeknapunk rengeteg program-
mal várta óvodásainkat. Egész napos légvá-
runkba mindenki kielégíthette mozgásigé-
nyét. Törpe pónin lovagolhattak a bátor vál-
lalkozók. Délelőtt „Körtánc a világ körül” 
című színvonalas műsorával Bende Ildikó a 
Győri Kisfaludy Színház művésze szóra-
koztatta kicsinyeinket, mely életre szóló 
élményt nyújtott felnőttnek és gyermeknek 
egyaránt. Délután a kislányokkal felesle-
gessé vált CD-ből halacskát, a kisfiúkkal fa 
csipeszből, spatulából repülőgépeket barká-
csoltunk. A nap megkoronázása egyéni ké-
résre arcfestés. Szülői visszajelzések alap-
ján kisgyermekeik kívánsága: a smink 
örökké rajtuk maradhasson. A sokszínű 
programokkal egy tartalmas, emlékezetes 
napot zártunk.  

Évzáró 

Óvodai életünk legnagyobb ünnepe az évzáró. Ket-
tős ünnep ez életünkben, az óvodai év lezárása, bú-

csú az iskolába 
menőktől. Erre 
a családi dél-
utánra évről-
évre hagyomá-
nyainknak 
megfelelően 
készülünk, vi-
dáman színpad-
szerű szerepel-
tetéstől mente-
sen. A búcsú-
zásra nagy iz-
galommal és 
meghatódott-
sággal készül-
tünk. Az év 
folyamán tanult 
énekekkel és 
dalos játékok-

kal búcsúztak a nagyok szeretett óvodá-
juktól. Rendezvényünkre a gyermekeink 
minden családtagját nagy szeretettel vár-
tunk. Az idei év fejlődése lehetővé tette 
számunkra a megújulást, szalonnasütés 
helyett grill partival zártuk az estét. Egy 
kedves szülő áldozatos munkájának kö-
szönhetően finomabbnál finomabb ételek-
ből kóstolhattunk ízletes húsételeket, gril-
lezett zöldségeket. Emléklappal fejeztük 
ki köszönetünket azoknak a szülőknek, 
akik munkájukkal segítették óvodai kör-
nyezetünk megújulását.  (Hosszú Margit) 

Játékokkal versekkel 

búcsúztak az óvodások 

Nagy sikere volt a pónilovaglásnak is... 
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Június 18-án a csengő utoljára szólalt meg búcsúzó 

nyolcadikosainknak, de a többi tanulónak is egy 

időre, a vakáció idejére elhallgatott.  

Végzős diákjaink ballagása a kisiskolában kezdő-

dött, ahol elbúcsúztak iskolánk legkisebb diákjaitól 

és iskolakezdésük helyszínétől. A kisiskolától indu-

ló ballagó nyolcadikosok énekétől volt hangos az 

utca. Majd a nagyiskolában járták végig a tanterme-

ket, ahol búcsút vettek diáktársaiktól. Megható bal-

lagási műsorukat galambok röptetésével zárták. Is-

kolánk hagyományai szerint, a 8. osztályos tanulók 

közül a 8 éven át elért kitűnő tanulmányi eredmé-

nyéért a Gulyás Mihály Alapítvány jutalmát Kon-

dics Debóra vehette át Dr. Gulyás Zoltántól, az ala-

pítvány létrehozójától.  

Ezen a napon, nemcsak azért jelentünk meg ünnep-

lőbe öltözve, hogy elbúcsúztassuk a ballagókat és 

az előző tanévet, hanem azért is, hogy megünnepel-

jük azt, amit megvalósítottunk a 2018/2019-es tan-

évben. 

Minden gyermekünk szépen teljesített a tanulmányi 

munkában. A kiosztott bizonyítványok közül 19 

kiváló, illetve kitűnő. Gratulálhattunk legvállalko-

zóbb szellemű, legügyesebb gyermekeinknek, akik 

a tanulás mellett versenyeken is eredményesen sze-

repeltek, illetve az őket felkészítő tanároknak is. 

Színes programokban, változatos rendezvényekben, 

versenyekben gazdag tanévet zártunk. Fő felada-

tunk természetesen a sok-sok új ismeret elsajátítása 

volt, azonban a tanórán kívüli rendezvények során a 

sok élmény mellett megtapasztalhatták a gyerekek 

az összetartozás örömét, jelentőségét. Csak néhá-

nyat emelnék ki ezek közül: Szeretlek Pereszteg 

Fesztivál, Halloween-buli, Mikulásváró délelőtt, 

közös éneklés az adventi gyertyagyújtáskor és a 

Nemzeti Összetartozás Napján, farsang, egészség-

nap, gyereknap, kirándulások, ünnepi műsorok, Eu-

rópai Diáksport Napja, színházi- és mozielőadások 

megtekintése… 

A Parasport napon megtartott érzékenyítő program-

jainkkal pályáztunk, és Decathlon utalványt nyer-

tünk. A Kindersport pályázat során sporteszközök-

kel gazdagodott iskolánk. Részt veszünk a Bozsik-

programban. Pénz7 iskola vagyunk, s most pályá-

zunk az Ökoiskola címre. Iskolánk informatikai 

eszközökkel is bővült: 30 db tanuló tablettel. És két 

új interaktív tábla segíti a következő tanévben a 

korszerű oktatást. 

A vakáció alatt is vártuk a gyerekeket. Június 17-21

-ig zajlott a napközis táborunk, június 24-29-ig pe-

dig Szentgyörgyvölgyben táborozhattak diákjaink. 

Sikeres Határtalanul pályázatunk esetén a leendő 

hetedikesek 4 napos horvátországi kiránduláson ve-

hetnek részt. 

Köszönjük a kedves szülők segítségét, mellyel ren-

dezvényeinket, a tanulmányi kirándulásokat, sport-

versenyeinket támogatták, bekapcsolódtak iskolai 

programjainkba. Szépítjük iskolánk környezetét is. 

Szeretnénk udvari játé-

kokat vásárolni, ehhez 

kérnénk támogatásukat. 

A nyári szünetben egy 

foglalkoztató szoba ki-

alakítását tervezzük. Az 

átalakításhoz kőműves 

szakember szülők segít-

ségét kérjük. 

A szünidő nem a házi 

feladatokról szól, mégis 

egy kis szorgalmi fel-

adatuk lesz a gyerekek-

nek a szünidőben. A szeptemberi Szeretlek Peresz-

teg Fesztivál alkalmából iskolánkban retro-kiállítást 

szervezünk. Várjuk 70-es, 80-as, 90-es évek tárgya-

it (játékokat, lemezeket, az úttörő élet tárgyait, 

fényképeket)! 

A 2018/2019-es tanév lezárult. 

Nyáron jó pihenést kívánunk mindenkinek! 

(Horváth Anita)  

„A ta bla n virúl egy sző , / Csúpaszí n betú kkel: VAKA CIÓ !” 
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  Megérkeztünk 

 Gruber Soma   2019. 04. 27. 
 Kurz Anett   2019. 05. 15. 
 Rácz Maja   2019. 05. 16. 
 Dorner Zoé Kata  2019. 06. 07. 
 Szép Dénes   2019. 06. 13.  

 

  Elhunytak 

 Bendes Károly  1958 
 Németh Jenőné  1934 
 Gáspár Jánosné  1927 
 Horváth Istvánné  1929 
 Horváth Gyuláné  1927 
 Horváth István  1938  

Ingyenes a kéményseprés! 

2018. január 1-jével a családi házban élők már 
nem kapnak értesítést a kéményellenőrzés idő-
pontjáról. A kéményseprő az ingatlantulajdonos 
kezdeményezésére érkezik és végzi el a felada-
tát. Az ingatlantulajdonosok tehát szabadon 
egyeztethetik a területi szolgáltatóval – a ka-
tasztrófavédelemmel – az ellenőrzés időpontját 
és nem függ a szolgáltató menetrendjétől. A ké-
ményseprők megrendelés alapján dolgoznak, a 
kéményellenőrzést a lakosság körében (kizárólag 
természetes személy tulajdonában lévő ingatlan 
esetén) ingyenesen végzik. 

A kéményseprést kérvényezni lehet online, 

a www.kemenysepres.hu honlapon 

„Ügyfélszolgálat” oldalán az „Időpontfoglalás” 

elektronikus űrlap kitöltésével. Telefonon a 1818

-as díjmentesen hívható számon, a megfelelő 

menüpontot választva.  

Nő taest vőlt a Falúha zban 

Balogh Lili is szereti a nótákat. A május 11-én Falu-
házban megszervezett nótaesten ő is fellépett. A 
kezdeményező Farkas Angéla ötletét a Pereszteg 
Községért egyesület karolta fel, és immár ötödik 
alkalommal szervezték meg. Angéla mellett G. Me-
gyeri Zsuzsanna és Remete László szórakoztatta a 
közönséget. Habda Zoltán és zenekara kísérte 
őket. Kovács Boglárka és testvére Kristóf az ifjú 
népdaléneklési versenyen előadott dalokkal mu-
tatkozott be. Az est narrátora ezúttal is Keresztény 
Renáta volt.     -s- 

Óptikai ka bel lesz Peresztegen is 
 

A Telekom fejlesztéseként optikai hálózatrendszer 

kiépítése kezdődött meg Peresztegen is. 

A gerincvezeték kiépítése zajlik, az elosztó állomá-

sok telepítése folyamatban van. 

 A gerinchálózat Pinnye felől érkezik földkábelen, 

majd a Petőfi utcától a meglevő oszlopsoron halad 

a Szécsenyi csatlakozási végpontig. Ezzel egyidő-

ben készül a hálózati nyomvonalterv is. A fejlesztés 

megvalósítása után az elérhető legkorszerűbb táv-

közlési-informatikai rendszerhez juthat minden 

peresztegi lakos. 

Gyors és megbízható internetkapcsolatunk lesz, és 

az ehhez kapcsolható szolgáltatások - tv, telefon -  

minősége is javulni fog.    - s - 

Peresztegi Hírek 

Pereszteg Község Önkormányzat ingyenes, hivatalos lapja. 

Megjelenik negyedévente. 

Szerkesztik: Sellei Tamás, Csigó Kornél, Horváth Anita, 

Hosszú Margit, Horváthné Holczmann Krisztina, Kaltsits 

Józsefné, Békési István, Breidenbach László 

Elérhetőségeink: 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1. 

tel.: 99/532-040  mobil: 20/919-7972 

e-mail: polgarmester@pereszteg.hu 
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