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A Szülőfalunkért Egyesület egy évvel ezelőtti közgyűlésén 
Priszinger György tagtársunk vetette fel, hogy indokolt len-
ne a hála jeléül emléktáblát állítani az Iskola épületének 
homlokzatán azoknak a főtanítóknak/igazgatóknak, akik az 
évszázadok során a falu gyermekeinek nevelésében, okta-
tásában, a község társadalmi életében kiemelkedő szere-
pet töltöttek be. Ezt az indítványt Egyesületünk magáévá 
tette. Kutatásunk eredményeképpen az első főtanító nevét 
az 1590-es évekből sikerült azonosítanunk. Az 1840-es 
évektől már hiánytalanul rendelkezésünkre állnak a pe-
resztegi iskola főtanítóinak, az iskolák államosításától, 
1948-tól igazgatóinak személye. 
Szervezés közben jutott tudomásunkra, hogy az Iskola 
megemlékezést szervez Szedenich Fülöp főtanító (1886-
1920) halálának 100. évfordulója alkalmából. Évek óta dé-
delgetett célom volt, hogy a sokirányú oktatási 
(tankönyvszerző), kulturális, közéleti tevékenységet kifejtő 
főtanító horvát nyelven 1911-ben kiadott verseskötete 
végre magyar nyelven is hozzáférhető legyen. Fordítás 
után könyvként való megjelentetésével kívánunk hozzájá-
rulni a megemlékezés gazdagításához. A könyv bemutatója 
az emléknap keretében április 3-án lesz. 

Békési István elnök, Szülőfalunkért Egyesület 
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Idei évi költségvetését 2020. február 13-ai ülésén fogadta 
el képviselőtestületünk. A költségvetés 349 909 749 Ft 
bevétellel és ugyanennyi kiadással számol.  
A korábbi első fordulós képviselői felvetésekre is tud for-
rást biztosítani a költségvetés. A fejlesztések között leg-
nagyobb tétel az új mini bölcsőde építése. A 65 millió fo-
rintos kormányzati támogatást 7 millió forinttal kell ki-
egészíteni. Ebből 4,5 millió forint az építési költségek tá-
mogatáson felüli része, a fennmaradó 2.5 millió forintot 
pedig pályázati tartalékként kezeljük. A pályázat megvaló-
sításának feltétele, hogy a többletköltséget az önkor-
mányzat vállalja és biztosítsa, ez február 24-i ülésünkön 
megtörtént.  

     (Teljes cikk a 2. oldalon) 

Emlé kta bla-avata s, ko nyvbémütato  

lész az iskola ban 

Szedenich Fülöp  
 

(1862, Borisfalva – 
 1920, Pereszteg) 
Szedenich Fülöp, népis-
kolai főtanító, író, köl-
tő,  1862. augusztus 19-
én született Borisfalván 
(ma Kleinwarasdorf, 
Burgenland, Ausztria) 
Szedenich jómódú, horvát anyanyelvű gaz-
dálkodók gyermeke volt, szülőfalujában járt 
elemi iskolába. A soproni Római Katolikus 
Tanítóképzőben szerzett tanítói és kántori 
oklevelet. Burgenland több falujában is taní-
tott. Német-Peresztegre 1888-ban került, 
elnyerte a megüresedett főtanítói állás be-
töltésére kiírt pályázatot. Szedenich Fülöpöt 
egész pályája során ismereteinek állandó 
bővítése, a folyamatos önképzés jellemezte, 
minden területen, nem csak a nevelés, okta-
tás tudományában. 1890-ben létrehozta a 
Pereszteg-Szécsényi Tűzoltó Egyesületet. 
Méhészet- és selyemhernyó tenyésztésre 
ösztönözte a lakosságot is. Énekkart alakí-
tott, faiskolát létesített. Jelentős magán 
könyvtárat hozott létre. 
1920. június 16-án hunyt el Peresztegen.  
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Idei évi költségvetését 2020. február 13-ai ülésén 
fogadta el képviselőtestületünk. A költségvetés 
349 909 749 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással 
számol.  
Bevételeink jelentős része az államkincstártól érke-
zik. Ez szinte teljesen fedezi az óvodai nevelés, a 
gyermekétkeztetés, a védőnői szolgálat működési 
költségeit. Az orvosi ügyelet működtetésének forrá-
sa az Egészségpénztár (OEP), és érkezik forrás egyes 
feladataink finanszírozására is. Ilyen a köztemető 
működtetése, a közvilágítás, a családsegítés, a 
könyvtári ellátás. Bevételeink közé tartozik a pályá-
zati forrásokból érkező kormányzati támogatás is. 
Saját bevételeink zömét helyi adóink adják. 
A korábbi első fordulós képviselői felvetésekre is 
tud forrást biztosítani a költségvetés. A fejlesztések 
között legnagyobb tétel az új mini bölcsőde építése. 
A 65 millió forintos kormányzati támogatást 7 millió 
forinttal kell kiegészíteni. Ebből 4,5 millió forint az 
építési költségek támogatáson felüli része, a fenn-
maradó 2,5 millió forintot pedig pályázati tartalék-
ként kezeljük. A pályázat megvalósításának feltéte-

le, hogy a többletköltséget az önkormányzat vállalja 
és biztosítsa, ez február 24-i ülésünkön megtörtént. 
Már tavasszal megkezdi a kivitelező a Széchenyi u. 
50-54. szám előtti, Szécsenyi temetőhöz vezető rö-
videbb szakasz járdafelújítását (2,5 millió Ft), míg a 
Széchenyi u. 55-99. közötti járdaszakasz felújítására 
adóbevételeink teljesülésének függvényében ősszel 
kerülhet sor. (25 millió Ft) 
A Magyar Falu Program pályázataiban való részvétel 
előkészítéseként terveztetjük meg az Ady E. u. útfel-
újítását a Hivataltól az utca végéig. (tervezői költség 
1 millió Ft) 
Keretösszeget különítettünk el a tűzoltó garázs épí-
tési költségeire (10 millió Ft), az óvodai sószoba ki-
alakítására (2,5 millió Ft), és a Trianoni emlékhely 
kialakítására (4,5 millió Ft). 
Telekalakításra 26 millió forintot tervezett a testü-
let, melyből 16 millió forintot a Kis utcában kialakí-
tandó telkek közmű ellátására, földhivatali költsé-
gek fedezésére, míg 10 millió forintot telekkialakí-
táshoz megfelelő földterület vásárlására fordítha-
tunk.       (Sellei T.) 
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KÖZTERÜLET 

Kormányhivatalok átszervezésével kapcsolatos hatáskörváltozások 

Az Országgyűlés decemberben elfogadta a kormányhivatalok egyszerűsítéséről szóló törvénycsomagot. 
Bevezetésre kerül az egyfokú közigazgatási eljárás, mellyel megszűnik a fellebbezési lehetőség a járási hi-
vatalok döntései esetében. Az ügyfelek a jogorvoslati jogukat közvetlenül a bíróságnál gyakorolhatják. Az 
egyéni vállalkozók esetében a tevékenységek megkezdése egyszerűsödik, illetve a jövőben egyetlen be-
jelentéssel megkezdhető. Megszűnik egyes élethelyzetek túl gyakori igazolása, a közgyógyellátottaknak a 
jövőben fele olyan gyakran kell igazolniuk jogosultságukat, a megváltozott munkaképességűek, vagy a sú-
lyosan beteg gyermekeket nevelők esetében pedig megszűnik az ötévenkénti kötelező felülvizsgálat, ha a 
betegségben nem várható javulás. A lakosságot érintő legjelentősebb változás, hogy az egységes építési 
hatósági rendszer létrehozásával, - ami a tervek szerint gyorsítja az ügyintézést - az építéshatósági felada-
tokat 2020. március 1-jétől kizárólag a kormányhivatalok látják el. Megszűnik az építésügyi és az építésfel-
ügyeleti hatáskörök elkülönülése. Ez a gyakorlatban az jelenti, hogy Sopron Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatalától a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Építésügyi Osztályá-
hoz kerül a hatáskört. Fontos változás még, hogy a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 2020. 
március 1-én hatályba lépő változása szerint a kormányhivatalok járási hivatalaira telepített általános sza-
bálysértési hatósági jogkör 2020. február 29-ével megszűnik. 2020. március 1-jétől a rendőrség általános 
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervének szabálysértési hatósági feladatok ellátására kijelölt 
szervei járnak el. Tehát a jövőben az olyan ügyeket, mint pl.: a köztisztasági szabálysértés, vagy a kutyával 
veszélyeztetés, illetve egyéb a szabálysértési törvényben büntetni rendelt, a társadalomra veszélyes tevé-
kenység, vagy mulasztással szemben a rendőrség lép fel. A törvénymódosítás indokaként azt jelölik meg, 
hogy a változás „nagyobb súlyt ad” az állam eljárásának.          (- Csigó Kornél -) 
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KÖZÖS EREDMÉNYEINK  

Pereszteg, ahol jó élni  

Barcza Attila Pereszteg Országgyűlési Képviselője: 

Ahogy az újság hasábjain a tisztelt lakosok olvashatják, és mindennapjaik során is 
megtapasztalhatják, Pereszteg az elmúlt években dinamikusan fejlődött. A tele-
pülés utcái egyre épülnek, szépülnek. A Magyar Falu Program elindulásával, a 
magyar kormány támogatásával újabb lehetőségek is megnyíltak. Számos egyez-
tetés, előkészítő munka után Sellei Tamás polgármester úrral több meghatározó 
fejlesztésről is beszámolhatunk az itt élőknek. A település 2019-ben 65 millió fo-
rint kormányzati támogatást kapott a bölcsődeépítésre mely a legmeghatáro-

zóbb fejlesztés lesz a következő időszakban.   Folytassuk közösen!  

Sellei Tamás polgármester: Az elmúlt években megújultak útjaink, járdáink, 
köztereink, korszerű intézményeket hoztunk létre. Hamarosan elindul a legkor-
szerűbb innovációk alkalmazásával a bölcsődénk építése, melyhez a forrást Ma-
gyarország Kormánya biztosítja! A Kormány számos olyan lehetőséget nyújt a 
vidéki települések számára, amelyek kihasználásával olyan környezetet tudunk 
teremteni, hogy Pereszteg vonzó otthont tud nyújtani fiataljainak és mindazok-
nak, akik Peresztegen szeretnének otthont teremteni. A Településfejlesztési 
Operatív Programok, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok 
és a Magyar Falu Program nyújtotta lehetőségeknek köszönhetően Pereszteg az 
elmúlt években sikeresen fejlődött.  

Országgyűlési képviselőinkkel közösen dolgozunk településünk fejlesztésén.  

Pereszteg fejlesztései: 

Orvosi eszközbeszerzés: orvosdiagnosztikai műszerek, védőnői mérés eszközei 987 000 Ft 

Plébánia felújítása:  fűtéskorszerűsítés       13 millió Ft 

Bölcsőde:    új, 8 férőhelyes mini bölcsőde építése    65 millió Ft 
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A közönséges meghűléses nátha igen gyakori beteg-
ség, felnőttek 2-3-szor, gyerekek 7-8-szor is elkap-
hatják egy évben. Kellemetlen tünetei, az orrfolyás, 
orrdugulás. Ilyenkor a nyálkahártya gyulladásos 
duzzanata miatt elzáródnak az orrjáratok, ezért ne-
hezen vagy egyáltalán nem tudunk az orrunkon le-
vegőt venni. A nyálkahártya gyulladása az oka a bő-
séges váladéktermelődésnek. Kisbabáknál súlyosbít-
ja a helyzetet, hogy szopáskor, cumizáskor az eldu-
gult orron át a csecsemő nem kap levegőt, ezért 
kénytelen a légzésre és a táplálkozásra egyidejűleg 
a száját használni. Ilyenkor gyakrabban nyel evéskor 
több levegőt, emiatt gyakoribb a hasfájás, evés 
után, többet sír, kevesebbet eszik, mint náthamen-
tes időszakban. Nagyobb gyermekeknél az okozhat-
ja a gondot, hogy „fontos teendőik” mellett hajla-
mosak megfeledkezni az orrfújásról, és csak szülői 
figyelmeztetésre teszik ezt. Ha csecsemőknél idő-
ben kezeljük a problémát, tehát orrszívó- porszívó 
használatával leszívjuk a kezdeti áttetsző vízszerű 
váladékot, amit előtte tengeri sós oldattal, spray-vel 

kicsit hígítunk, majd egy 10 perc elteltével leszívat-
juk a gyermek orrváladékát, és  a tiszta orrnyálka-
hártyára cseppentjük  a szükséges orrcseppet, 
amelynek hatékonyságát növeli, hogy nem áll sem-
milyen váladék a felszívódása útjába, megelőzhet-
jük a nagyon gyorsan kialakuló szövődményeket. 
Ilyenek a homlok- és az arcüreggyulladás, fül-
kürthurut, középfülgyulladás. Az orrcseppek adása 
napi 3-szor javasolt 5-6 napig, de vannak olyan sze-
rek is, melyek tovább adhatók. Orvossal megbeszél-
tek szerint. Ezek az orrcseppek a gyulladt nyálkahár-
tyára hatnak, és az erek falának összehúzásával le-
lohasztják a duzzanatot, és csökkentik a váladékter-
melődést. Csecsemőknél a titok a szövődmények 
megelőzésében a gyakori orrszívás, akár napi 10-
szer is, gyermekeknél felnőtteknél az orrfújás gya-
korisága. Óvodás, iskolás gyermekeket tartsuk ott-
hon a kezdeti nátha idején, ne hagyjuk, hogy felül-
fertőződjön, elszíneződjön a váladék, és a nátha 
szövődményei napokig, hetekig ágyba döntse őket, 
illetve bennünket.  (Horváthné Holczmann Krisztina)  

Mié rt fontos égy na tha korai kézélé sé? 

A Pereszteg Községért Egyesület Nyugdíjas klubja - 
már 35 taggal - megkezdte 2020. évi programját. 
Tartottunk jó hangulatú pótszilvesztert, beavattuk új 
kvíz játékunkat, farsangi fánkot sütöttünk, és részt 

vettünk a Mohácsi busójárás Farsang vasárnapi 
programján, ahol nem csak tagjaink, hanem fiatalok 
is élvezték a kirándulás örömeit, fáradalmait. 
     (Kaltsits Józsefné)  

Szilvási Józsefné, Boros Józsefné, Németh Sándorné, Kaltsits Józsefné, a busó, Kovács Mária, Vas Kálmán-

né, Salga Dezsőné a mohácsi kiránduláson.   - Nincsenek megijedve a félelmetes busótól…. 

A moha csi Büso ja ra st is mégla togatta k a nyügdí jas klüb tagjai 
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Trianon 100 
 

Az 1920. június 4-én aláírt Trianoni békeszerződés 
századik évfordulójára emlékhely kialakításáról 
döntött a képviselőtestület. Költségvetésében 4,5 
millió forintot különített el erre a célra. A 2x2 méte-
res talapzaton, négy oszlopon nyugvó négy méter 
magasságú harangláb felállítását május végéig kivi-
telezik. Pontos helyéről még nem döntött a testü-
let. A lehetséges helyszínek egyike a Temető utca, a 
48-as emlékmű és a buszmegálló közötti zöldterü-
let, a másik Szécsenyben, a főút melletti zöldterüle-
ten. (Itt a leromlott állapotú valamikori zöldséges 
bódé elbontásra kerül.) 

Ön is tehet javaslatot a helyszínre! Kérem, jelezze 
véleményét képviselőinken keresztül, vagy akár 

közvetlenül a Hivatalban, vagy egyéb elérhetősége-
inken, telefonon, e-mailben, levélben. 
A harangláb oszlopait a talapzatnál négy oldalon 
70x100 cm kőtábla zárja. Az egyikre a szétszakított 
Magyarország motívuma és Trianon 1920-2020 fel-
irat, másodikon az állíttató, a közreműködők és tá-
mogatók megnevezése, a harmadikon a történelmi 
tény rövid leírása, a negyediken egy versidézet, 
vagy rövid gondolat lesz olvasható. A fedőlap e-
gyelőre üres. 

Ön is lehet támogató! Bár az emlékhely felállítá-
sának költségeit a képviselőtestület már vállalta, 
bármilyen mértékű felajánlást szívesen fogad. 
Munkát, anyagot, pénzt, felirat-ötletet, magánsze-
mélytől, cégtől, szervezettől egyaránt. Felajánlását 
kérem, levélben tegye meg a képviselőtestületnek 
címezve!         (-s-) 

Trianon 100. évfordulójára tervezett emlékhely 

  Lehetséges táblafeliratok: 

 

 Üzenet haza 

 
Üzenem az otthoni hegyeknek: 
a csillagok járása változó. 
És törvényei vannak a szeleknek, 
esőnek, hónak, fellegeknek, 
és nincs ború, örökkévaló. 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad... 
       (Wass Albert) 
 

Nem, nem , soha… 
 
Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem, 
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen, 
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át: 
Nem engedjük soha! soha Árpád honát! 
    (József Attila)  

 

Kondulj harang! 
 
Kondulj harang, száz meg száz éven át! 
Zendülj, kiáltsd, túl a vízen, bércen át, 
Hogy hallják, kiknek hallani kell dalunk; 
Mi egy vérből valók vagyunk. 
    ( --- )  
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Nyitniké k 
Iskolánkban izgalmas programokkal, versenyekkel 
várjuk a tavaszt. Február elején vidám farsangi mu-
latsággal próbáltuk elűzni a telet. Színesbe öltöz-
tettük az iskolát.  
A „Dobj egy álarcot!” 
versenyre egyénileg, a 
kukucskálós álarcfestő 
versenyre csapatok 
nevezhettek. 
A „kukucskálósokkal” 
fényképeszkedni is 
lehetett a farsang ide-
jén.  
A játékkuckóban arc-
festés és lufi hajtoga-
tás szórakoztatta a 
gyerekeket. Egy órára 
kinyílt a totózó, ahol a 
nevelőkkel kapcsola-
tos kérdésekre lehetett tippelni. A játékteremben 
kipróbálhatták ügyességüket a diákok a csocsóban, 
az óriásmalmozásban, a sakkozásban. 
A bálteremben jelmezes felvonulás, karaoke elő-
adások, tombolasorsolás, hangulatos játékok és 
természetesen jó zene szórakoztatta a közönséget. 
Másnap a Szülői Közösség jelmezes farsangi bálja 
nyújtott felhőtlen kikapcsolódást a felnőtt bálozók-
nak. Az iskola tanulói 
és dolgozói nevében 
is szeretném megkö-
szönni a támogatáso-
kat és minden segít-
séget.  
 
A Magyar Parasport 
Napját február 21-én 
ünnepeltük meg. Az 
alsó tagozatosok lé-
lekmozgató foglalko-
zásához Bartos Erika 
Holdbogár és Hold-
hinta című meséjét 
nézték meg, majd 
felelevenítették az 
érzékszervekről ta-
nultakat, kiszínezték 
a hallott mese kedves 
illusztrációit. A negye-

dikesek költöttek egy verset is Elfogadás címmel. A 
felső tagozatosok lélekmozgató osztályfőnöki órá-
kon vettek részt. A lélekmozgató testnevelés órá-
kon a gyerekek kipróbálhattak néhányat a pa-
rasportágak közül: a csörgőlabdát, a floorballt és a 

vakfutást is. Egy pa-
rasportolót is vendé-
gül láttunk, aki nagy 
hatással volt a gyere-
kekre élettörténeté-
vel, sporteredménye-
ivel, kitartásával. 
A Lázár Ervin prog-
ram keretében tanu-
lóink színházi előadá-
sokon, komolyzenei 
hangversenyen 
vettek részt. Tavasz-
szal bábelőadás, cir-
kuszi előadás és ope-
raházi előadás várja 

még az osztályokat. 
Március 13-án koszorúzással és emlékműsorral ké-
szülünk az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc méltó megünneplésére.  Április 3-án Sze-
denich Fülöpre emlékezünk. Ezekre a tavaszi prog-
ramjainkra szeretettel várunk minden érdeklődőt. 
   (Horváth Anita intézményvezető)  

Elfogadás (vers) 
 

Vannak köztünk olyanok, kik fogyatékkal élnek, 
kerekesszékkel közlekednek, s lábukra nem lépnek. 

Vagy sötét számukra a világ, szemükkel nem látnak, 
S az olvasásnál hasznát veszik a Braille-írásnak. 

Van aki kéz vagy láb nélkül él, élete mégis teljes… 
Kérlek a fogyatékkal élőkkel legyél mindig kedves! 

Ugyanolyanok Ők is, mint mi, csak nehezebb az életük, 
Ami neked természetes, azért meg kell küzdeniük. 

 
Magyar Parasport Napja / Peresztegi Általános Iskola  

4. osztály 
2020. február 21. 

- Képünkön az első és másodikosok a mese illusztrációkkal -  
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Az idei farsangi bálunk kicsit 

eltért a megszokottól.  Sajnos 

óvodánkat is elérte az influenza 

szerű megbetegedés, felnőtt és 

sok kisgyermek esett ágynak 

magas lázzal, köhögéssel. Ezért 

bálunk időpontján és helyszínén 

módosítanunk kellett. Farsang 

farki húshagyó keddre esett a 

választásunk.  Már előző nap a 

szülők tombolával és zsákba-

macskával lephették meg óvodá-

sainkat. A gyermekek farsang 

reggelén jelmezben érkeztek, s a 

csoportban vidám zene és jel-

mezbe öltözött óvó nénik várták 

őket nagy izgalommal. A gyer-

mekek igényeit kielégítő válto-

zatos programokat állítottunk 

össze erre a nap-

ra. Egészségük 

védelmében csak 

az óvodába járók 

vettek részt a far-

sangi mulatságon. 

Fél 9-ig saját cso-

portunkban tán-

coltunk, majd a 

nagycsoportban szerveztük a 

jelmezes felvonulást. Először a 

kicsik mutatták be jelmezeiket, 

majd verseltek énekeltek. Ezután 

a nagyok bemutatkozása követ-

kezett. Ezt követte, amit már 

nagy érdeklődéssel vártak, az 

óvó nénik-dajka nénik meglepe-

tés műsora. Az idei mesénk a 

Brémai muzsikusokról szólt. 

Úgy érezzük ez a mese is elérte 

célját, szórakoztatta és életre 

szóló élményt nyújtott gyerme-

keinknek. Enikő nénivel bemu-

tathatták tánctudásukat. A prog-

ramok végét farsangi fánk és 

finom sütemények kóstolgatásá-

val zártuk. Teli pocakkal táncol-

tunk délig, kihúztuk a nyertes 

tombolaszelvények boldog tulaj-

donosait. Ebéd előtt levetettük a 

gyönyörű jelmezeket, melyeket 

a szülőknek ezúton is nagyon 

köszönünk! Rengeteg élménnyel 

zártuk a mai napot. 

 

Köszönetünket fejezzük ki min-

den szülőnek az anyagi támoga-

tásért, a gyönyörű tombolatár-

gyakért, zsákbamacskáért, a 

megértő segítségükért, együtt-

működésükért.  

(Hosszú Margit, óvodavezető) 

„Elfarsangoltük a télét”- hü shagyo kéddi vida msa gok az o voda ban 
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Peresztegi Hírek 

Pereszteg Község Önkormányzat ingyenes, hivatalos lapja. 

Megjelenik negyedévente. 

Szerkesztik:  

Sellei Tamás, Csigó Kornél, Horváth Anita, Hosszú Mar-

git, Holczmann Zsuzsanna, Horváthné Holczmann Kriszti-

na,  Breidenbach László, Békési István, Kaltsits Józsefné. 

 

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

tel.: 99/532-040  

mobil: 20/919-7972 

e-mail: polgarmester@pereszteg.hu 

   

  Megérkeztünk 

 Horváth Máté 2019. 12. 20. 
 Czákler Noel 2020. 01. 19. 
 Brakszátor Zoé 2020. 02. 22. 
 

 Elhunytak 
   

Horváth Terézia   1937 

Horváth Jenő   1941 

Koloszár Ferenc   1959 

Horváth Gabriella Gyöngyi 1978 

2020. április 3-án Szedenich Fülöp-
re - a Peresztegi-iskola egykori főta-
nítójára - halálának 100. évforduló-
ján projektoktatás keretében emlé-
kezünk. A régmúlt idők iskoláját, 
népszokásokat, a sokoldalú kántor-
tanító munkásságát idézzük meg 
kiállításon, illetve (az egykori tantár-
gyak alapján) szépírás-, magyar ol-
vasás-, történelem-, kézügyesség-, 

természettan-, éneklés- és rajzo-
lásórákon. A tanórák után a Szülőfa-
lunkért Egyesület közbenjárásával 
könyvbemutatóra és emléktábla 
avatásra is sor kerül.  

Az egésznapos rendezvény prog-
ramjaira minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!   

(Horváth Anita intézményvezető)  

 

Ünnepeljen velünk! 

Az 1848/49-s forradalom és szabadság-
harc emlékére szervezett ünnepségünket 

 2020. március 13-án 10.00. órakor 
tartjuk 

a Temető utcai emlékműnél. 
 

 Beszédet mond: Sellei Tamás polgármester 
 Koszorúzás       
        

Projektnap az iskolában 

mailto:polgarmester@pereszteg.hu

