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Elkészült a Sport ütca…

A Tartalombol:

A kivitelező gyorsaságának is köszönhetően az iskolakezdésre használatba kerülhetett a Sport utca felújított szakasza. Szeptember 12én a műszaki átadás is megtörtént, a kisiskola előtti parkolókhoz
telepítendő lombos fák ültetésével válik teljessé az utcakép.
„A legszebb utca lett a faluban”- mondják az arra járók hangjukban
büszkeséggel és némi jóindulatú irigységgel. Bizony, mindenki megérdemelné az ilyen környezetet. A képviselőtestület jól döntött akkor, amikor a teljes felújítást jóváhagyta. A 250 méteres utcácskában viszonylag nagy a forgalom. A kisiskola diákjai, a sportpálya vendégei adják a közlekedők zömét. Sok kerékpározó elkerüli a Fő utcát, és a temetőt is ezen az útvonalon közelíti meg. Az ide érkezőket
-távozókat szolgálja ki a kiépített parkoló, a megújult járda. A kisiskola előtt 14 db parkoló került kialakításra. Szerettük volna a teljes
útvonal korszerűsítését a Kántor-köz járdájának felújításával teljessé
tenni, de erre most még nem volt keretünk. (Ennek költsége az 5
millió forintot is elérheti.) A képviselőtestület szándékát erősítette,
hogy az utcában már korábban kiépült a zárt csatornás csapadékvízelvezető rendszer, így a szegélyezett úttal kedvező utcakép, hosszútávra ható minőségi fejlesztés jöhetett létre.
A település fejlődése nem minden utcára kiterjedően egységes.
Van, ahol az út, a járda és a csapadékvíz-elvezetés is felújításra szorul. De haladunk. Saját útjaink szinte mindegyikét felújítottuk, a legforgalmasabb járdaszakaszaink térkövesek, és további szakaszok
felújítását is tervbe vettük. A csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítésére pályázati forrásokat várunk, mint ahogy bízunk a további felújításokat segítő kormányzati támogatásban is.
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- Örülnek a tágasra szabott parkolóknak a kisiskolások szülei -

Ingyénés a gazbékotés – sokan kihasznaljak a léhétoségét
A kormány rendelkezésének köszönhetően
- bizonyos feltételek mellett - ingyenes a közműbekötés.
Díjmentessé vált:
a legfeljebb 4 köbméter/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése,
a legfeljebb 32 amper névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése,
a 32 mm átmérőjű ivóvíz vezeték és a 160 mm
átmérőjű szennyvíz vezeték bekötése.
A gázbekötéseknél az elosztó 250 méterig a közcélú
vezetéket is ellenérték nélkül építi ki. Sokan élnek

Peresztegen is a lehetőséggel. Sorra érkeznek hivatalunkba a bekötésekkel kapcsolatos közterülethasználati, bontási engedély kérelmek. Természetesen minden esetben megadjuk a hozzájárulásunkat azzal megkötéssel, hogy a nemrégen felújított
aszfaltburkolat, járda alatti fúrással oldják meg a
bekötéseket. Kérem az érintett tulajdonosokat,
azonnal jelentsék, ha aszfaltbontással, járdafeltöréssel próbálkozna a vállalkozó! Nem engedhetjük
meg, hogy a jó utat feltörjék, a helyreállítása, foltozgatása sosem lehet olyan, mint az újonnan megépített.
-s-
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2019. évi onkormanyzati képvisélo és polgarméstér valasztas

Hazánk köztársasági elnöke, Áder János 2019. október 13-ra (vasárnap) tűzte ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napját.
2019. augusztus 23-ig kellett, hogy kézhez kapják a Magyarországon lakóhellyel rendelkező választópolgárok a választási névjegyzékbe való vételről szóló értesítőt. Aki eddig nem kapott ilyen értesítőt, kérem a
hivatalban szíveskedjék érdeklődni.
A hivatalos kampány 2019. augusztus 24-től kezdődött, mely időponttól lehetett igényelni a jelöltek részére az ajánlásgyűjtő íveket is. A jelöltállítási időszak szeptember 9-ig zajlott, mely során Peresztegen 8 fő
képviselőjelöltet és 3 fő polgármester jelöltet vett nyilvántartásba a helyi választási bizottság.
Polgármester jelöltek (abc sorrendben): Rokob László, Sellei Tamás, Tarjányi Zsolt István.
Képviselőjelöltek (abc sorrendben): Botkáné Mikó Brigitta, Gáspár András János, Koloszárné Varga Elvira
Ilona, Krizonits Zsolt, Rédecsi Tamás István, Talhammer Lászlóné, Tarjányiné Dabóczi Tünde Olga, Tóth
Dániel.
Peresztegen 6 fő képviselő megválasztására kerül sor.
Az esélyegyenlőség érvényre juttatása érdekében, valamint a törvényi előírások szerint, a helyi választási
bizottság sorsolással döntött arról, hogy a jelöltek milyen sorrendben szerepeljenek a szavazólapokon. (A
képviselő-és polgármesterjelöltek nyilvántartásba vételéről és a sorsolásról szóló határozatok megtalálhatóak a település honlapján: www.pereszteg.hu)
A szavazás legfontosabb szabályai:
Átjelentkezni csak a tartózkodási helyre lehet (abban az esetben, ha arra legkésőbb 2019. június 26-ig
bejelentkezett), ebben az esetben a választópolgár a tartózkodási helye szerinti jelöltekre szavazhat. Átjelentkezni 2019. október 9-én, 16:00-ig lehetséges.
Ha valaki egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, akkor lehetősége van mozgóurnát igényelni. Az igénylés 2019. október 9-én, 16:00-ig lehetséges, valamint a
választás napján, 12:00 óráig a helyi választási bizottságnál.
A szavazóhelyiség helyszíne Peresztegen továbbra is a Fő utca 9. szám alatti Faluház lesz. Szavazni
2019. október 13-án, vasárnap reggel 6:00 órától 19:00 óráig lehetséges.
A szavazáshoz szükséges a személyazonosításra alkalmas okmány (személyigazolvány, útlevél) illetve a
lakcímigazolásra rendszeresített lakcímkártya, vagy régi típusú személyigazolvány.

Sok sikert a jelölteknek, hajrá Pereszteg!
Csigó Kornél
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A kovétkézo évék térvéirol is
égyéztétték…
A közelmúltban Barcza Attila országgyűlési képviselő úr volt a település vendége. A találkozón a következő évek terveiről is egyeztettünk.
A Magyar Falu Program kedvező fejlesztési lehetőségeket kínál a településeknek. Utak, járdák építésére, közterületek karbantartását biztosító eszközbeszerzésre, temetőfelújításra, közösségi terek
megújítására, orvosi eszközök, óvodai udvari játékok beszerzésére, bölcsőde építésére, kialakítására, polgármesteri hivatalok felújítására, falugondnoki szolgálat keretében busz beszerzésére lehet
pályázni. A pályázatok kiírása folyamatos, az idei
évvel nem zárulnak le, a támogatások a következő
évben is igényelhetők.
Pereszteg eddig is jól pályázott, szép lett a felújított
hivatal, az óvoda. Örömmel vettem részt a megépült kerékpárút átadásán. Örülök, hogy együttes
munkánkkal jelentős kormányzati támogatást

A valasztasi bizottsag
hatarozataibol….
A Hélyi Valasztasi Bizottsag
12/2019(IX.09.) és 13/2019
(IX.09.) szamü hatarozatai alapjan
a nyilvantartasba vétt jélolték
-sorsolas ütan - az alabbi sorréndbén szérépélnék a szavazolapon:
Polgarméstér jélolték:
Tarjányi Zsolt István
Rokob László
Sellei Tamás
Képviselő jelöltek:
Botkáné Mikó Brigitta
Tarjányiné Dabóczi Tünde Olga
Talhammer Lászlóné
Koloszárné Varga Elvira Ilona
Tóth Dániel
Krizonits Zsolt
Rédecsi Tamás
Gáspár András János

juttathattunk olyan célokra, melyeknek hasznát az
egész település élvezheti.
„Sellei Tamás polgármester úrral a kapcsolatunk
folyamatos, független jelöltként is tudjuk támogatni a képviselőtestülettel együtt kidolgozott elképzeléseit, és azon munkálkodunk, hogy az a fejlődés,
melyet a település az elmúlt években elért, továbbra is fenntartható legyen. Ennek a megbeszélésnek
is az volt a célja, hogy a település fejlődési igényére
megtaláljuk a lehetséges kormányzati támogatási
forrásokat. Elsősorban azokat a lehetőségeket kell
most kihasználni, amit a Magyar Falu Program, a
Terület és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) kínál.
A folyamatos konzultáció szükséges ahhoz is, hogy
első kézből legyen információnk a települések igényeiről, problémáiról. Ezeknek az ismereteknek a
birtokában tudjuk finomítani, módosítani az eddigi
forráselosztást, olyan területekre is kormányzati
segítséget juttatni, amelyeket ezeken a találkozókon felvetnek a helyismerettel rendelkező polgármesterek” - mondta Barcza Attila.
-s-

A Faluház bérlésének feltételei:
A képviselőtestület rendelete értelmében a Faluház bérelhető. A
bérleti díj 4000 Ft/óra, mely magában foglalja a felmerülő közüzemi díjakat, fűtést, takarítást is. A termeket térítésmentesen vehetik igénybe az egyesületek, alapítványok, helyi intézmények. A
rendelet értelmében a polgármester méltányosságot gyakorolhat
(tor, kerek házassági évforduló), eltekinthet a bérleti díjtól.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület ifjúsági csapata ezúttal is kivívta a
megyei versenyen való részvétel jogát. A szeptember 14-én rendezett győri megmérettetésen a technikai nehézségekkel küszködve is helytállt a csapat. Gratulálunk a részvételhez! (B.L.)
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Palyazati forrasbol üjül még
a Fo ütca-Kis ütca jardaja

mellett a tovább haladásra, és a kapubejárók kialakítása is nehezíteni fogja a ki-be járást.

A Belügyminisztérium által kiírt pályázat 19 millió
forintos keretéből a Fő utca és a Kis utca páratlan
oldali járdáját újítja fel az önkormányzat. A régi elbontása után kavicságyra és betonalapra kerül a
térkőburkolat. A szélessége a korábbival megegyezően átlagosan 1,3 m lesz. A kapubejárok itt is megerősített alapot kapnak. A munkák során az amúgy
is keskeny út miatt nehézkesebb közlekedésre kell
számítani, néha bizony várni is kell a munkagépek

A csapadékvíz árokba vezetése ebben az utcában is
mutatja, hogy az árkok korszerűsítésére is szükség
van. A Kis utca mellett az Ady, a Szabadság, a Mező
utca árkai is burkolatlanok. A jelenlegi pályázati források csak a veszélyelhárítással indokolható csapadékvíz elvezető rendszerek megújítását támogatják.
Bízunk benne, hogy ez változni fog, amíg nem, a saját költségvetési forrásainkkal kell számolnunk. -s-

Hatartalanül
– Horvatorszagi kirandülas

nevezetességeit a – Szent István székesegyházat, a
Parlamentet, a Szent Márk templomot – teret tekinthettük meg. A kapott szabadidőben kedvünkre
fagyizgattunk. Ezután útra keltünk a várva várt Adriai-tenger felé. A 3 órás hosszú buszozás után mikor
megpillantottuk az Adria-tengert mindenki üdvrivalgásban tört ki. A Kvarner-öböl partján volt a második szállásunk, ahol ha kinyitottuk az ablakot a tengert láthattuk. Ezt a napot vártuk a legjobban, hiszen a fiumei és abbáziai városok látogatás után fürödhettünk a tengerben. Szerencsénk volt, mert a
nap hétágra sütött, a tenger viszont hideg volt. Akinek kedve volt ugorhatott a vízbe, napozott, mi az
osztállyal jót fürödtünk. Este a felnőttek kíséretében
kicsit felfedeztük Dromalj látványosságait, jókat beszélgettünk, nevetgéltünk. Az utolsó nap hazafelé
indultunk, megtekintettük Horvátország volt fővárosát, Varasdot. Csáktornyán a Zrínyiék sasfészkében is tettünk egy sétát. (Horváth Ágnes 7. osztály.)

Nagyon jól kezdődött az idei tanév a 7. osztálynak,
ugyanis szeptember második hetében egy 4 napos
horvátországi kiránduláson vehettünk részt.
Kedden reggel hajnalban kellett kelni ahhoz, hogy
elinduljunk egy olyan iskolába, amely nem Magyarországon van, de ott mégis magyarul beszélnek. A
Lakói Általános Iskolában megismerkedtünk az ott
élő gyerekekkel, tanáraikkal, akik nagyon kedvesen
fogadtak bennünket. A Farádi Király Iván Általános
Iskola hetedikeseivel közösen vettünk részt a programon. Ezután ellátogattunk Várdarócra egy tájházba. Majd a Kopácsirét állat-és növényvilágát néztük
meg. Eszék város látványosságai után egy szép Piros
csizma nevű panzióban vacsoráztunk és pihentünk
le. Második nap Horváthország fővárosát, Zágráb

Ezúttal is kérem jóindulatukat, türelmüket!
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Sikérés ciklüst zart a képvisélotéstülét
A teljesen felújított iskolai étkezőben tartotta utolsó
helyi ülését a képviselőtestület. A Pinezits Tamás
lemondása után öt tagúra fogyatkozott testület sikeres öt évet tudhat maga mögött. A megvalósult
beruházások zöme pályázati forrás elnyerésével vált
lehetővé, de saját forrásaival is előrelátóan gazdálkodott a testület. Teljes hosszúságban új aszfaltburkolatot kaptak a lakópark útjai, a Szabadság utca,
mindkét temetőnkben urnafal épült, teljes belső
felújításon esett át az orvosi rendelő, mely barátságos és korszerű védőnői szolgálattal lett szomszédos. Energetikai korszerűsítés keretében megújult
az óvoda, a hivatal. A szigetelésnek, a fűtéskorszerűsítésnek, a nyílászáró cseréknek, a napenergia felhasználásának köszönhetően jelentősen csökkennek
az épületek fenntartási, karbantartási költségei, ez
hosszú távú megtakarítást tesz lehetővé amellett,
hogy a fejlesztések akár más célú hasznosítás esetén
is megmaradnak. Új aszfaltburkolatot kapott a Sport
utca zsákutca része, és - ahogy az első oldalon lévő
cikkünkben bemutatjuk – teljes felújítás fejeződött
be a Sport utca sportpálya melletti szakaszán.
A település védelmére kamerarendszer figyel. Minden be- és kimenő forgalmat, közintézményeink
környezetét ellenőrizni tudjuk. Teljessé a földutak
megfigyelésével válhat.
Elkészült a kerékpárút, biztonságossá téve a két településrész közötti forgalmat. Nem csak a gyalogosok és kerékpárosok nyugodtak meg, hanem az eddig váratlanul felbukkanó, úttesten gyalogló, vagy
kivilágítatlan kerékpárostól rettegő autósok is. Jelenleg is folynak a Fő utca-Kis utca páratlan oldali
járdájának felújítási munkálatai, elfogadott szerződésünk van a Temető utca és a temető előtti járda
felújítására.
Elkészült és teljesen megújult az iskolai étkező
(részletek a teljes cikkben a 4. oldalon).
A helyi igények felmérése után, a kedvező kormányzati támogatás kihasználása miatt döntött a testület
a bölcsődei nevelés feltételeinek megteremtéséről.
Erre egyébként a törvény is kötelezi az önkormányzatokat. Elkészültek a tervek, mint korábbi lapunkban beszámoltunk róla, több helyre is nyújtottunk
be pályázatot új építésű bölcsődére.
Képviselőtestületünknek fontos a helyi közszolgáltatások biztosítása. Állandósítottuk a háziorvosi szol-

gálatot, így megszűntek a gyakori helyettesítések.
Megoldottuk a nyugdíjba vonuló fogorvos távozásával keletkezett hiányt. Kész a könyvtár és az olvasó
szoba látványterve. Ez éppen a Faluházban lévő volt
fogorvosi rendelő helyén lesz. Berendezését a megyei könyvtár finanszírozza. Kedvező alkupozíciónknak köszönhetően valamennyi közintézményünkben
(védőnő, óvoda, hivatal, Faluház) ingyenes az internetszolgáltatás. Törekszünk arra, hogy minden érdeklődőhöz eljussanak hivatalos információink.
Naprakész a honlapunk, és a negyedévente megjelenő Peresztegi Hírek is ezt a célt szolgálja.
Fontos, hogy közterületeink rendezettek, gondozottak legyenek. Parkjaink, temetőink, játszótereink
szépek, gondozottak, sokat áldozott a képviselőtestület arra, hogy a feladatokhoz megfelelő géppark
rendelkezésünkre álljon. A növekvő igényekhez,
gyarapodó területekhez még korszerűbbekre lesz
szükség.
Sikeres ciklust zárt a képviselőtestület. Büszkék lehetnek az elvégzett munkára. Áldozatkészségük, a
ciklus során elért fejlesztésekhez és eredményekhez
nyújtott támogatásuk, közös dolgaink iránti figyelmük elismeréséül a polgármester minden képviselőnek emléklapot adott át. Közülük hárman, - Botkáné
Mikó Brigitta, Koloszárné Varga Elvira és Gáspár
András – folytatni szeretné ezt a munkát, és indul a
közelgő választáson. A következő ciklus terveit, feladatait az újonnan felálló testület jelöli ki. Lesz feladat bőven. Van még nehezen járható járda, rossz
árok, felújítandó épület, és településünk élhetőbbé
tétele, a változó korkövetelmények is hoznak megoldandó feladatokat. (sellei)
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Mégüjült az iskolai étkézo
A felújított iskolai étkezőben ülésező képviselőtestület elégedetten nyugtázta, hogy a mai kornak megfelelő komfortúvá és felszereltségűvé
vált az épületbelső. Az előzetes költségvetési kalkulációhoz képest kevesebből sikerült a felújítást
megoldani. Nyolc és fél millió Ft-ba került.
A generálkivitelezés helyett szakmánként versenyeztettük árajánlatkéréssel a mestereket. Ez jóval több szervezést, összehangolást igényelt, de a
megtakarításért cserébe megérte a fáradozást.
Ezt egy nagyobb beruházás esetében már nem
lehetne vállalni.
A felújítás keretében korszerűsödött a fűtéstechnológia, a takarékos kondenzációs kazán a meleg
vizet is termeli. Energiatakarékos világítás, teljesen új konyhagépek és kiegészítők, bútorzat, étkezőgarnitúra, teljes festés, új aljzatburkolat fogadta az iskolásokat. A szoros határidők ellenére
iskolakezdésre működőképes állapotba került
minden.
- sellei -

Iskola - nyitogato
A szeptember 2-án megszólaló csengő 93 diák számára jelezte iskolánkban a 2019-2020-as tanév kezdetét. A megszeppent elsősöket a 8. osztályosok
kísérték át az óvodából az iskolába. Jó volt ezen az
őszi reggelen végignézni a mosolygós, pihent arcokat, hogy feltöltődve, kipihenve, a napközis és a
szentgyörgyvölgyi táborunk résztvevői pedig közös
élményekkel telve kezdték meg az új tanévet.
Míg a gyerekek pihentek, addig serény munka folyt
az iskolában. Két tanterembe megérkeztek az új
interaktív panelek. Udvari játékokat – focikaput,
bokszzsákot, újabb pingpongasztalt - vehettek birtokukba a diákok. Teljesen megújult ebédlő várta
tanulóinkat. Új képességfejlesztő- és könyvtár szobát is kialakítottunk, amely a szülői segítség nélkül
nem valósulhatott volna meg. Köszönjük!
A hetedikeseknek jobban nem is indulhatott volna
a tanév. A nyertes Határtalanul pályázatunk jóvoltából szeptember 10-én 4 napos kiránduláson
vettek részt Horvátországban.
Szeptember 14-én iskolánk hagyományőrző napját
tartottuk meg a Szeretlek Pereszteg Fesztivál programjába illesztve.

- teljes belső felújításon esett át az iskolai étkező, a
melegítő konyha és kisterem A tanévben az oktatás-nevelés mellett színes, változatos szabadidős programok várnak diákjainkra.
Az egészséges életmód jegyében iskolagyümölcsöt
és iskolatejet fogyaszthatnak a gyerekek a hét minden napján.
(Horváth Anita)

A 2019-2020-as tanév réndjé:
A szorgalmi időszak:
2019.09.02-től (hétfő)
2020.06.15-ig (hétfő) tart.
A tanítási napok száma 180 nap.

A tanítási év első féléve 2020. 01. 24-ig (péntek).
A tanulók első félévben elért tanulmányi eredményéről 2020. 01. 31-ig (péntek) tájékoztatjuk
a szülőket.
Őszi szünet:
2019.10.28. (hétfő) – 2019.11.01-ig (péntek)
Téli szünet:
2019.12.23.(hétfő) - 2020.01.03-ig (péntek)
Tavaszi szünet :
2020.04.09.(csütörtök) - 2020.04.14-ig (kedd)
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Aügüsztüs az Anyatéjés Vilagnap
honapja….Pérésztégén is!
Idén augusztusban Peresztegen is 27. alkalommal
ünnepeltük meg a Szoptatás Világnapját. Egy nemzetközi szervezet World Alliance for Breastfeeding
Action (WABA) minden évben kiválasztja az év témáját és jelmondatát, hogy újra és újra felhívja a
figyelmet a szoptatás fontosságára.
Az idei év jelmondata:
A szoptatás sikere mindannyiunkon múlik!
A szoptatás ugyanis csapatmunka. Noha a szoptatásban az édesanyák szerepe elsődleges, a férjek,
partnerek,
családok,
munkahelyek és közösségek szoros támogatásával a szoptatás sikeresebbé válhat.
Miért is fontos a szoptatás? Mert jótékony hatással van mind az anya,
mind a baba egészségére, rövid és hosszú távon
egyaránt a gyermekeket nézve. Pl.: csökkenti a légzőszervi megbetegedések gyakoriságát, arcfogfejlődésre, beszédfejlődésre jó hatással van,
jobb a szoptatott babák stressztűrő készsége.

Ünnépi széntmisé
a Kalvarianal
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét szeptember 14-én
ünnepeli az Egyház.
Mi peresztegiek, a korábbi évek
hagyományát követve, szabadtéri szentmisével ünnepeltük az
őseink által állított Kálváriánál,
szeptember 15-én délután.
A szentmisét Both Zoltán újmisés atya, a soproni Városplébánia káplánja mutatta be, melyen
koncelebrált Ferling György plébános is. A szentmise végén Zoltán atya Újmisés áldásban részesítette a jelenlévőket. (H.Zs.)

Az anya szempontjából is van néhány jótékony hatása: csökken a szülés utáni vérzés, elősegíti a szülés előtti súly, alak visszanyerését, csökkenti a mellpetefészekrák, csontritkulás kialakulását. Nem kerül pénzbe, és nem termel hulladékot- szemben a
tápszerekkel. Emellett a szoptatás – ha befektetésként tekintünk rá – az egyik leghatékonyabb életmentő stratégia.
A szoptatás esélyegyenlőséget teremt. A szoptatás
által mindenki igazságos feltételekkel vághat neki
az életnek. Az anyatejes táplálás világszerte hozzájárul a nők és a gyermekek jobb egészségéhez, jólétéhez és túléléséhez…. - az előadásom mondandója ez volt augusztus 26án a Faluházban.
Mint minden évben, idén
is nagyon sok édesanya
gyermekével együtt elfogadta a meghívásomat,
amit külön szeretnék
megköszönni. A jelenlevő
anyukák számára egy kis
ajándékkal kedveskedtem, megköszönve a törődést gyermekeik nevében. Majd a Megyei Könyvtár ajándékaként
Törekyné Nagy Zsuzsanna „Kerekítő” foglalkozásával zárult az aznapi rendezvény.
Horváthné Holczmann Krisztina védőnő
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Enyhítjük az ütlézaras okozta gondokat…
Mindenki elfogadja, hogy az építés, felújítás kellemetlenségekkel is jár. Otthon is. Az M85 építése
miatt lezárt útszakasz kemény próba elé állítja tűrőképességünket.
A felém érkező jelzések miatt kezdeményeztem
megbeszélést az építtetők vezetőségével. Ennek
eredményeképpen javítunk a kerülőutak állapotán,
a folyamatos karbantartásra, odafigyelésre is ígéretet kaptam. A Sopronkövesd felé közlekedők számára a Berki út-Nagylózs vonal is javasolható. A
most még kavicsos út pinnyei csatlakozásánál betorkolló szakaszt az építés forgalma tette nehezebben járhatóvá, átereszek építése miatt balesetveszélyessé is. Az arra kerülő személygépkocsiforgalom érdekében az úttestet gléderrel megigazították, az munkagödrök környezetét kiszalagozták.
(Az útvonal a térképen narancssárga vonallal jelölve.)
Az erdő és a 84-s úton túli földterületek megközelíthetősége egyrészt a Nagycenk felőli kerüléssel

másrészt a Csörgető patak melletti út felhasználásával is lehetséges. A teljes útvonal: Glóbusz - szőlők mögött - Akácos allé – téglagyári út – M85 mögötti újonnan kialakított földút – át a vasúton – Fekete út- 84-s út – Dénes major felé. (Az útvonal a
térképen citromsárgával jelölve.) Bár a szőlők mögötti utat mart aszfalttal kikátyúzták, gléderrel
megigazították, ez az útvonal személygépkocsik
számára nem javasolt, csak mezőgazdasági gépjárművek és tehergépkocsik számára.

Kérem, vegyék figyelembe, hogy az itt feltüntetett
kerülőutak is szükségmegoldások. Használják a kiépített aszfaltutakat, még akkor is, ha az időlegesen
többletköltséggel, többletidővel jár. Gondoljanak
arra, hogy hamarosan Nagylózs felé is aszfaltozott
úton haladhatnak, és az M85 nyújtotta előnyökig
sem kell már sokat aludnunk. Az akkori jónak ez
most az ára.
Kérem, legyenek türelemmel, a továbbra is felmerülő akadályokat pedig folyamatosan jelezzék!

A térképen a most feljavított útszakaszokat jelöltem. Narancssárga a Sopronkövesd felé, a citromsárga a
Dénes major felé közlekedőknek enyhítheti az útlezárással kapcsolatos gondjait. (sellei)
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Mindén korosztaly
talalt maganak programot
a Szérétlék Pérésztég Fésztivalon

zókat. Bán István és Horváth Ákos fogatjai sétakocsikázásra vitték a településsel ismerkedni vágyókat.
Három kondérban készült a vacsora. Horváth Miki
„bácsi” és állandó segédjei, felesége, Klári és Bősze
Józsi most is kitettek magukért. Az idei év kedveltje
a birkapörkölt volt. Bár előzőleg sokan idegenkedtek
tőle, mégis az fogyott el a leghamarabb. Na, persze,
ha jól van megcsinálva… Alig maradt a kiadósabb
gulyásból, és a közönség által kikövetelt töltött káposztából is csak egy kis üres lé árválkodott estére a
kondér alján. Soha ennyi palacsinta nem fogyott,
mint az idén, pedig én most nem is tudtam beállni
sütők közé… vagy tán éppen azért?
Zajos sikert aratott a Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar műsora, a közönség vastapssal követelte
ki a ráadást. A báli zenét a Tequila együttes adta,
melyet háromnegyed órás műsorával a dalszerző és
előadó Sláger Tibó mulatós zenével tett még változatosabbá.
Vasárnapra is jutott két esemény. A Faluházban három alkotó grafikai munkáiból készült kiállítás nyílt.
László Maya, Horváth Áron és Sellei Tamás képeit az
érdeklődők délelőttönként, az iskolások pedig rendhagyó rajzóráik keretében tekinthették meg.
A három naposra sikeredett rendezvénysorozatot az
immár hagyományos Kálvária mise zárta. (sellei)

Malaca volt annak, aki péntek 13-án kilátogatott a
sportpálya rendezvénysátrához. Sült malac, vadgulyás és egy pofa sör várta a vendégeket. A zenés
rendezvény tombolasorsolásán jópáran távoztak
nyereményükkel elégedetten. Az apróságok mellett
– a Muzsaji Horgásztó jóvoltából - ajándékutalványok, de fesztivál emblémás sapka, értékes ajándékkosár is kisorsolásra került. A talpalávalót már a Juniálison is sikert aratott Rauner Tamás - Bogdán János duó szolgáltatta.
A szombati programokat az iskolában a gyerekek
nosztalgia tornája nyitotta meg, amely után az érdeklődők megtekinthették az úttörő élet relikviáiból
gyűjtött kiállítást, s találkozhattunk a rendszerváltás
előtti időszak hadtörténeti emlékeivel is.
„Kreatív” Gerti ismét csodálatos babagyűjteményével varázsolta el látogatóit a „Nyitott kapu a mesevilágba” című kiállításával. A Faluházban Békési István: „Adalékok Pereszteg helytörténetéhez” című
könyvét Homor Tivadar mutatta be vetítettképes
előadásán. A jelen levő Ferling György plébános úr
még az esti misén is megemlítette, milyen gazdag
Köszönet minden segítőnek, közreműködőnek!
Pereszteg helytörténete. Az előadás után Ő szentelte fel a valamikori fogolytábor korábban felállított
emlékművét.
A délutáni programok a Baráti Bográcsos Bulival
kezdődtek a sportpályán. Öt baráti társaság főzött
szabadtűzön. Voltak, akik kolbászt töltötteksütöttek, s olyanok is, akik osztálytalálkozójukat kötötték össze egy kis főzőcskézéssel. Nagy csapatot
alkottak a nyugdíjas klub tagjai is.
Búcsúi hangulat fogadta a családokat a körhinta, az
ugrálóvár, a cukorkaárus jóvoltából, már csak a céllövölde hiányzott… A gyerekeket arcfestéssel, csillámtetkóval dekorálta Szilvi és Jutka óvó néni, kézművesfoglalkozással várta Maráz Nelli tanár néni.
Már megszépülve ültek be a Csemete Bábszínház
„Vidám kis tojáslakók” című előadására.
Nagy sikere volt a fűnyíró traktoros ügyességi versenynek, melyben a legügyesebb Zombó István lett.
Sokan kipróbálták röplabdatudásukat a Sopronhorpácsi Sportegyesület Röplabda Szakosztályának tagjai jóvoltából, akik ideiglenes pályát állítottak fel, és
tudásukkal is segítették a kezdő és haladó próbálko- Érdeklődők a babakiállításon -
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Iskolasok a Szérétlék Pérésztég
Fésztivalon
Az idei Szeretlek Pereszteg Fesztivál 2019. szeptember 13-14-15-én került megrendezésre. A szombati
napon az iskola tanulói is részt vettek a színes programokon. Reggel 9 órai kezdettel „Idősebbek is elkezdhetik” címmel igazi retro TV-tornában volt részünk az iskola udvarán. Felcsendült a jól ismert
„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell…” kezdetű főcímdal és a hatalmas kivetítőn nézhettük és követhettük Makray Katalin utasításait. A reggeli torna
után körforgó-szerűen látogatták meg az osztályok a
különféle programokat osztályfőnökükkel és tanáraikkal. A magyar teremben „Ej-haj, száll az ének…”
címmel az úttörőéletről és a régi iskoláról csodálhattunk meg egy remek kiállítást, melyen „filléres
emlékeink” voltak láthatók, melyek megmaradtak a
70-es, 80-as évekből. Ivánkovics László galambász
bemutatója mindenkit lenyűgözött. Laci hatalmas
tudás birtokában van, és ezt szívesen átadja az ifjú-

Mozgalmas a klübélét

ságnak. Galambjait, a galambtenyésztés eszközeit és
a sok-sok nyeremény kupát lelkesen tanulmányozták tanulóink, és érdeklődve hallgatták az izgalmas
történeteket. A Faluházban a felsős osztályok Homor Tivadar érdekes előadását hallgathatták meg,
melyen Békési István „Adalékok Pereszteg helytörténetéhez” című új könyvét mutatta be. Itt sok új
információt hallhattunk településünk múltjáról.
Mindenkit ámulatba ejtettek Gömzsik Gertrúd,
„Gerti néni” babái és régi tárgyai, melyeket ezúttal
„Nyitott kapu a mesevilágba” címmel mutatott be a
házában és az udvarán, közben vendégül látott mindenkit egy kis sütivel és üdítővel. Iskolai kötött programjaink délben befejeződtek, de a tanulóink zöme
délután is kilátogatott a színes forgatagba a focipályára, ahol ringlispil, lovaskocsikázás, fűnyíró traktorozás, csillámtetkó, arcfestés, kreatív foglalkozás,
bábszínház, családi foci, röplabda, bográcsos buli és
palacsinta várta az érdeklődőket. Remek és színvonalas programok voltak, köszönjük a szervezőknek
tanulóink nevében is!
Maráz Kornélia
tartott előadását. Kirándultunk Szentendrére, Székesfehérvárra, Budapestre, Szilvásváradra. Örömünkre szolgál, hogy buszos kirándulásainkon nem
csak a nyugdíjas klub tagjai, hanem aktív dolgozók,
fiatalok is részt vesznek. Az utolsó negyedévre is
tervezünk kirándulást, lesz szalonnasütés a parkban,
megtartjuk a második félévi szülinapokat, és aktívan
részt veszünk a karácsonyt váró ünnepségen.

A Pereszteg Községért Egyesületen belül működő
Nyugdíjas Klub mozgalmas háromnegyed évet tudhat maga mögött. A kéthetente tartott összejövetelek mindig vidám hangulatban teltek. Volt farsangi
bál, Nőnap, májusfaállítás, szülinap, szalonnasütés a
Csörgetői parkban, kerti parti a soproni „NYME
Nyugdíjas Egylet” tagjaival. Nagy figyelem kísérte Az egyesület vezetősége pedig készül a 2020. évi
Dr. Mersányiné Gömzsik Eleonóra inkontinenciáról tisztújításra, mivel mandátumunk lejár. (Kaltsitsné)

Megérkeztünk kisvonattal a szilvásváradi Gloriette tisztásra.
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Nyari szünét
ütan…
Ezúton fejezzük ki köszönetünket azoknak a szülőknek,
akik a nyári időszakban segítettek abban, hogy az óvodai
dolgozók
szabadságolása
zökkenőmentesen legyen.
Szeptember 2-tól a kiscsoportban folyamatosan fogadjuk az új csöppségeket.
Az idei évben 11 kisgyermeket írattak be óvodánkba,
befogadásuk a szülőkkel
egyeztetett terv szerint történik.
Igény szerint családlátogatással, anyás, önálló beszoktatással várjuk őket. Júniusi szülői értekezletünkön megismerkedhettek óvodánkkal, a dolgozókkal és a szülők egymással. Bátran kérdezhettek,
válaszokat kaptak egy kellemes beszélgetés
keretében.
Év végére kiscsoportunk várható létszáma 23 fő.
A nagycsoportunkból 13-an kezdték meg az iskolát.
Volt óvodásainkat, akiket sajátjainkként szerettünk,

- Szeretünk homokozni! -

- Együtt az új kisóvodások bizony fájó szívvel kísértük az évnyitóra. Örömteli
volt számunkra Bea néni gondoskodó szeretete,
ahogy várta és fogadta őket. Nyugodt szívvel engedtük el őket, hiszen megértek az iskolai életre.
Kívánjuk, hogy sok örömük legyen a tanulásban az
iskolában töltött évek során.
Jelenlegi nagycsoportunk 21 fős, ebből 12 tanköteles korú és 9 középsős. Visszaszoktatásuk a nyári
élet után teljesen zökkenőmentesen zajlott. Boldogan játszanak, alakulnak új baráti
kapcsolatok. A két fél csoport
szépen elfogadta egymást. Szeptember harmadik hetétől változatos programokkal tesszük színesebbé óvodai életüket. Játékos
foglalkozásokkal, fejlesztő szakemberekkel, délutáni szabadidős
tevékenységeket kínálunk gyermekeinknek. Színházi előadásokkal, zenés műsorokkal, tánccal,
mozgásfejlesztő játékokkal gazdagítjuk mindennapjainkat.
Boldog óvodás évet kívánunk kisóvodásainknak, nevelőmunkánkban közös együttműködést a szülőkkel.
(Margit óvó néni)
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Püspoki széntmisé
Május 19-én, püspöki szentmise keretében került
sor a felújított templombelső megáldására.
Nagy öröm számunkra, hogy templomunk 2016ban befejeződött külső felújítása után ilyen hamar,
3 év elteltével a templom belső is megújulhatott,
melyet pályázati forrásból, a hívek és nagylelkű vállalkozók adományából tudtunk finanszírozni.
E most elvégzett munkáknak eredményeként teljesen megújult templomunk világítása és a kórus
karzata. A szentélyben végzett rekonstrukciós munkák eredménye az új kőből készült szentélylépcső,
és hogy főoltárunk ismét az eredeti helyén, új dobogón állhat.
A legszembetűnőbb változás, amely elvarázsolja a
templomba érkezőt, a templomhajó díszítő festése.
A peresztegiek régi vágya teljesült ezzel, hisz az idősebbek emlékeiben ott élt a régi festés mintázata,
amit őseink a háború alatt 1940-ben készíttettek,
amit eddig egy egyszerű meszelés elfedett, s me-

1989 émlékézété
– Fillérés émlékéink
A Szeretlek Pereszteg Fesztivál keretében volt
látható az iskolában az a kiállítás, melyre gyerekek, pedagógusok, sőt nagyszülők is sok olyan
tárgyat hoztak, amelyek a rendszerváltás időszakát idézték meg: családi fotókat, személyes holmikat, kártyanaptárokat, s minden olyan tárgyat,
fényképet, oklevelet, emléket, amely magán hordozta a változás jeleit. A beküldött „filléres emlékek” jól érzékeltettek egy eltűnt világot.
A kiállítás alatt az érdeklődők megtekinthettek
egy rövidfilmet, amelyen az úttörő korszak egyegy életképe villant fel, miközben úttörődalok
szóltak.
Külön téma volt a gyerekvilág: a játékok, az úttörőélet, osztályképek, vörös csillagok, az úttörő
egyenruha kellékei, piros és kék útlevél, KISZ tagkönyv, munkakönyv, stb.
A határőrség egyenruhája, a katonasapkák, a
gázálarc, kanálgép, kulacs láttán szinte a katonák
között érezhették magukat a kiállítás látogatói.
Minden felajánlást és látogatást köszönünk!
(Horváth Anita)

lyet most a régi
képek alapján, a
hozzá értő emberek segítségével
sikerült újrafesteni.
E szép festést koronázza meg a
nagylelkű felajánlásból kapott két
új csillár, mely
igazi dísze lett
templomunknak.
Egy újabb, a Magyar Falu Program
keretében
kiírt és sikeresen elnyert pályázatnak köszönhetően
új, energiatakarékos fűtéssel korszerűsíthetjük Plébániánkat. A felújítási munkálatokat terveink szerint ez év végéig szeretnénk kivitelezni.
Holczmann Zsuzsanna

Megérkeztünk

Baumann Botond
Várszegi Áron
Filátz Csongor
Simon Bianka

2019. 07.05.
2019. 07.19.
2019. 08.03.
2019. 08.09.

Elhunytak
Muntean Adrian Dorel
Oposits Márton
Horváth Gyuláné
Vagdalt Ferencné

1968
1948
1933
1937
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