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Ö nerő s fejleszte seinkrő l le kell 

mőndanunk…. 
 

Nem tűnik el nyomtalanul a koronavírus. Megboly-
gatta, felforgatta életünket. Szokatlan szabályok, 
kéretlen korlátozások, valós veszély, fokozott féle-
lemérzet töltötték meg bő két hónapunkat. Min-
denkit próbára tett az ismeretlen kórokozó. 
Településünk minden szükséges intézkedést hala-
déktalanul megtett a járványveszély elkerülésére, 
a település működésének biztosítása érdekében. 
Bezártuk az óvodát, csökkentettük az intézményes 
ügyintézésben a személyes érintkezések számát, a 
szükségeseket is megfelelő körültekintéssel végez-
tük. Segítettük az egyedülállók ellátását, folyama-
tosan felügyeltük állapotukat, minden családnak, 
dolgozó vállalkozásnak arcmaszkot juttattunk el 
igényük szerint. Naponta fertőtlenítettük közterü-
leti eszközeinket, a játszótereket, buszmegállókat, 
intézményeinket. Ezúton is köszönet illeti önzet-
lenségükért az óvoda valamennyi dolgozóját, az 

önkéntes tűzoltókat, Gerti nénit. 
Köszönet Pereszteg lakosságának fegyelmezettsé-
géért, türelméért, megértő áldozatvállalásaiért! 
A védekezés helyi költségei nem magasak. Az el-
vett gépjárműadó, a vállalkozások bevételkiesése, 
a  kevesebb adóbevétel miatt azonban költségve-
tésünk felülvizsgálatára lesz szükség. Az alapellátás 
nem kerül veszélybe, kisebb tervezett beruházása-
inkat be tudjuk fejezni, de több önerős fejleszté-
sünkről le kell mondanunk. Elhalasztjuk a Trianoni 
emlékhely kialakítását, a Kántor köz járdafelújítá-
sát, a Széchenyi u. 55-99. járdafelújítását. Ugyan-
akkor épül a bölcsőde, épülhet a Tűzoltógarázs, 
működik az óvodai sószoba, van fedezet a Széche-
nyi temetőhöz vezető házak előtti rövid járdasza-
kasz felújítására. Hamarosan összeülhet testüle-
tünk, költségvetésünk újra gondolásáról, megtar-
tandó rendezvényeinkről kell döntenünk. 
Bízunk benne, hogy az élet rövidesen visszatér a 
régi kerékvágásba, és Pereszteg tovább gyarapod-
hat. 
    Sellei Tamás polgármester 

Tájékoztatás a koronavírus okozta veszély-
helyzet alatti különleges jogrendről 

 

Hazánk kormánya - az Országgyűléstől kapott felha-
talmazás alapján - 2020. március 11-én 15 napra a 
vírusfertőzés miatt veszélyhelyzetet hirdetett, mely 
a kormány döntésének értelmében 2020. március 
30-ától a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbí-
tásra került.  
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 
11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben al-
kalmazni kellett a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: kataszt-
rófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, 
amely elrendelte, hogy „Veszélyhelyzetben a tele-
pülési önkormányzat képviselő-testületének fel-
adat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.” 
Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a 
bizottságok ülésének Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény sze-
rinti összehívására nem volt lehetőség, a képviselő-
testület valamennyi hatáskörét a polgármester gya-
korolta, a döntés felelőssége kizárólagosan a pol-
gármesterhez került. A polgármesteri döntéshoza-
tali jog kiterjedt a határozathozatalra és a rendelet-
alkotásra is, de kizárólag határidős, indokoltan ha-
laszthatatlan ügyekben került sor a polgármesteri 
döntéshozatalra. A nyilvánosság biztosítása érdeké-
ben a meghozott döntéseket ugyanúgy közzé kellett 
tenni, mint a képviselő-testületi döntéseket, vala-
mint szükséges a polgármester által meghozott ha-
tározatok és rendeletek törvényességi vizsgálat cél-
jából történő felterjesztése az illetékes kormányhi-
vatal részére is. A veszélyhelyzet 2020. június 18-ai 
hatállyal megszűnt, a helyi önkormányzatok képvi-
selő-testületeinek feladat-és hatásköreit ismét az 
általános jogrend szerint a képviselő-testületek gya-
korolják, ezáltal ismét van lehetőség a képviselő-
testületi ülések összehívására. Csigó Kornél 
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A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert pályázati forrásnak köszönhetően 
épül bölcsődénk, melynek előre haladásáról külön cikkben (lásd: 5. oldal) számolunk be. 
Szeretnénk kihasználni a Magyar Falu Program által nyújtott pályázati lehetőségeket is.  Benyújtható kére-
lem, útfelújításra, járdaépítésre, közösségi tér fejlesztésére, óvodai udvar fejlesztésére, orvosi eszköz be-
szerzésére, falugondnoki szolgálat működését segítő busz beszerzésére, közterületek karbantartását biz-
tosító eszközök beszerzésére, szolgálati lakás kialakítására, bölcsődeépítésre, temetőfelújításra. Folyama-
tosan nyílnak meg a pályázható célterületek, alábbiakban a már beadottakat és a folyamatban lévőket is-
merhetik meg. 
 

 Benyújtottuk pályázati kérelmünket az Ady E. utca aszfaltburkolatának megújítására. Az igé-
nyelt 23 millió forintból szegélyezett útburkolat kerülne a Hivataltól az utca végéig tartó sza-
kaszra. 

 Járdaépítésre maximálisan igényelhető összeg 5 millió Ft, ebből a Kántor köz járdafelújítására 
adtunk be pályázatot. Ezen a célterületen csak anyagköltségre lehet pályázni. 

 Lehetőség van közösségi tér fejlesztésre is. A Faluház külső szigetelését, fűtéskorszerűsítését, 
a vizesblokk felújítását tartalmazó kérelmünkben 15,2 millió forint támogatásra számítunk. 

 Az óvoda udvari játékainak, eszközeinek fejlesztésére 3,6 millió forint értékben adtuk be pá-
lyázatunkat. 

 Közterületeink karbantartását segítő eszköszbeszerzés keretében traktor, rézsűkasza és 
ágaprító vásárlását szeretnénk, erre 15 millió forintot igényeltünk. 

 A Civil alap forrásaira az egyesületek jelentkezhetnek. 
 

A Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati alapfeladatok ellátását biztosító intézmények felújítását 
segítő pályázat keretében az Egészségház héjazatcseréjét, külső szigetelését, emeleti ablakainak cseréjét, 
napelem beépítését célozzuk meg. A beruházásra 30 millió forint keretösszegig pályázhatunk. 
Természetesen nem nyer az összes beadott pályázatunk, de bízunk benne, hogy az elnyert kormányzati 
támogatásokkal tovább fejlődhet településünk.         (Sellei T.) 

A településünket érintő szakaszokon is látványos az 
előrehaladás. A 8629 sz. út felett (Vasút felé) átve-
zető felüljáró építésének utolsó munkálatait végzik, 
a július 15-ig tervezett lezárás tartható. Akkorra a 
84. sz. főúthoz csatlakozó körforgalmat is át kell 
adni.  
A Pinnye-Nagylózs közötti úton kialakítandó felüljá-
ró építése miatt az út június 17-től augusztus 14-ig 
nem használható. A lózsi busz is csak Pinnyéig köz-
lekedik, majd a röjtökmuzsaji bekötő felől kerülve 
jut el Nagylózsra. Menetrendi változást ez nem 
érint, az ötperces kitérő belefér a menetidőbe. Az 
útlezárás miatt a szinte teljesen kész lózsi útunk 
zsákutcaként működik. A lezárt útszakaszig megkö-
zelíthetik földjeiket a gazdák, az átmenő forgalom 
korlátozódik a lezárással. 
Több érdeklődő jelzésének utána járva vizsgáltuk 

meg az építtetők szakembereivel közösen a gyors-
forgalmi út vízelvezetésének településünket érintő 
részleteit. A két gyorsforgalmi sáv mindenütt önálló 
vízelvezetést kap, a leágazások, bekötőutak vízelve-
zetése a helyi rendszerekhez csatlakozik. A vasút 
alatt haladó autópályaszakasz befogadója a Csörge-
tő patak, a csurgóknak, szivárgóknak köszönhetően 
hozama kevésbé ingadózó lesz. A patak felüljáró 
alatti része burkolt medret kap. A 8629 sz. közúti 
felüljáró vizét a felüljáróig a gyorsforgalmi út árok-
rendszere vezeti el, a felüljáró és vasút közti rövid 
szakasz vize a töltésen, illetve a záró földárokban 
szikkad el a tervezők számítása szerint. 
Július közepén tehát megszűnik a Temető utcai le-
zárás, és a nyugalom is. A forgalom visszatér régeb-
bi szintjére, a gyorsforgalmi út teljes átadásáig min-
denképpen.     -s- 

Jő  u temben halad az M85-s győrsfőrgalmi u t e pí te se 
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Az új M85 gyorsforgalmi út Nagylózs-Sopron szakaszának kivitelezője, a DS Konzorcium tájékoztatja Önö-
ket, hogy 2020. június 17-től - augusztus 14-ig ideiglenesen lezárja a Pinnye – Nagylózs közötti 8628. jelű 
közutat. A továbbiakban ez az út az M85 fölött egy hídon átvezetve fogja keresztezni a gyorsforgalmit és 
az új korrekciós szakasz építése most olyan stádiumba jutott, hogy a hátralévő út-, és hídépítési munkála-
tokat kizárólag teljes szélességű útzár mellett lehet befejezni. Az építkezés idejére a közútkezelővel és az 
érintett települések vezetőivel közösen terelőútvonalat jelöltünk ki a mellékelt rajz szerint, külön a tö-
megközlekedés és a közúti forgalom számára. 
Minden járművezetőt kérünk, hogy figyelmesen kövesse a terelőtáblák utasításait! 
Augusztus 14. után már kényelmesebben, új hídon keresztül lehet majd Pinnye és Nagylózs között közle-
kedni. 
A DS Konzorcium igyekszik a munkákat mielőbb befejezni. A terelés miatti esetleges kellemetlenségekért 
elnézést kérünk! Köszönjük türelmüket és megértésüket!   
Üdvözlettel:  
Havasi Henrik, DS Konzorcium -építésvezető-földmunka  

A személygépkocsik használhatják a szennyvíztelep melletti (zölddel jelzett) utat!  
Kérjük a kavicsfelverődés veszélye miatt azon az úton óvatosan közlekedjenek! 

x-apple-data-detectors://1
x-apple-data-detectors://2
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Tavasszal és nyáron a gyermekek fokozott védel-
met igényelnek, nagyobb a kockázata annak, hogy 
az UV sugárzástól sérülést szenvedjenek. Ugyanis a 
gyermekek bőre sokkal vékonyabb és érzékenyebb. 
A pigmentképződés (a festékképződés) csak gyer-
mekkorban alakul ki, ezért a napon való rövidebb 
idejű tartózkodás alatt is sokkal könnyebben és ha-
marabb égnek le. Védekezőképességük még fejlet-
len, mivel a gyermekek immunrendszere 12 éves 
korra alakul ki. A bőrünk nem felejt, „emlékszik” a 
korábban elszenvedett sugárterhelésekre. Az em-
bert ért sugárzás mennyisége az évek alatt össze-
adódik. A gyermekekre jutó UV sugárzás többszörö-
se a felnőtteket ért sugárzásnak. Ebben az életkor-
ban kell leginkább figyelni. A krónikus napfényárta-
lom jelei gyermekkorban még nem mutatkoznak, 
csak később jelentkezik  a bőr öregedése, ráncoso-
dása, elvékonyodása. Az UV sugárzás ártalmai ész-
szerű viselkedéssel elkerülhetők. 
Már kiskorban el kell kezdeni a gyermekeket arra 
nevelni, hogy helyes napozási szokásokat sajátítsa-
nak el. Nagyobb korukban meg kell őket tanítani a 
napvédő szerek helyes használatára is. Három éves 
kor alatti gyermeket ne tegyünk ki közvetlen napsü-
tésnek, a 12 hó alatti gyermeket pedig teljes mér-
tékben meg kell óvni a naptól! 

A déli órákban, - 11-15 óra között - a gyermekkel 
együtt keressük az árnyékot! A homokozó gyerme-
kek sem legyenek napon! Ruhával, sapkával, nap-
szemüveggel is védjük gyermekeinket a káros suga-
raktól! Kenjük be gyermekeink azon testrészét, 
amelyek a ruházaton kívül a napsugárzásnak van-
nak kitéve (pl.: arc, kéz)! Kombinált, széles spektru-
mú (UV-A, UV-B elleni) magas faktorszámú illat-
anyagmentes, vízálló napozószert használjunk! 1-
1,5 óránként kenjük be újra! Fürdés, izzadás és tö-
rülközés után is. Időnként célszerű a bőr átvizsgálá-
sa. Ha valamilyen új képlet jelenik meg, vagy meg-
változik egy anyajegy alakja, színe, forduljunk bőr-
gyógyászhoz!  
 
 

(Horváthné Holczmann Krisztina, védőnő) 

Megu jult a mu emle k Ma ria szőbőr 
 

Pereszteg hat műemléke közül negyedikként a plé-
bániakert előkertjében szerényen megbúvó Mária 
szobor is felújításra került. A nem szellőző festékré-
teg eltávolítása után a szobor konzerválása és for-
mai kiigazítása történt, így helyére került a letört 
bárányka fej is, majd a lazúros festést vízlepergető 

réteggel fedték. 
A szobrot az 1700-as 
években állíttatták a  hí-
vek, a pestisjárvány meg-
szűnése utáni hálájuk 
jeléül. Erre utalhat felira-
ta is: „Óh Mária, betegek 
oltalmazója, könyörögj 
érettünk.” A szobor 1920
-ban is átesett már egy 
felújításon, az akkori 
költségeket Gottlieb Ist-

ván felajánlásából 
fedezték. 
A jelenlegi felújítás 
koordinálója a Pe-
resztegi Faluképek 
Közhasznú Alapít-
vány, melynek célja 
településünk épített 
örökségének ápolá-
sa, azon belül is 
műemlékeinek 
megőrzése, felújítása. A kivitelező a Faragó és Fara-
gó Kft volt, a felújítás hétszázezer forintba került. 
Az alapítvány ezt egyrészt saját forrásból, másrészt 
az önkormányzat támogatásából, valamint magán-
személyek felajánlásából finanszírozta. 
Még két felújításra váró műemlék található telepü-
lésünkön, a szécsenyi templomkertben álló Nepo-
muki Szt. János szobor és a Láncos kép.  - s - 
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A kivitelezést az Ager Domus kft., helyi vállalkozás 
nyerte. A márciusi szerződéskötés után látványos 
ütemben kezdődött az építkezés, hamar tető alá 
került az épület. A belső munkálatokat megelőzi a 
válaszfalak felhúzása, aztán a gépészeti, 
villanyszerelési munkákkal folytatódik a 
bölcsőde építése. A Területi és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program (TOP) 
keretében 65 millió Ft kormányzati tá-
mogatáshoz jutott településünk. Az épí-
tési költségek mellett ez az összeg tar-
talmazza az eszközbeszerzést, a játszó-
udvar kialakításának költségeit, vala-
mint a műszaki ellenőr díjazását és a 
kötelezően ellátandó nyilvánossági fel-

adatokat is. A pályázatban nem támogatott tevé-
kenységek költségeinek fedezésre képviselőtestüle-
tünk 2,5 millió forintot különített el. A szerződés 
szerint február 28-ig fejeződnek be az építési mun-
kálatok, a bölcsőde teljes felszerelését, kialakítását 
május végéig kell elvégezni.     -s- 

A Soproni Huszár Hagyományőr-
ző Egyesület 100 km hosszú lo-
vastúrával emlékezett az I. Világ-
háborút lezáró békeszerződés 

aláírásának századik évfordulójá-
ra. Az emléktúra során tizennégy 
településre látogattak el, a har-
madik napon Pereszteget is érin-
tették. A templom előtti ünnep-
ségen a polgármester köszön-
tötte a vendégeket. Szólt pár szót 
Trianon történelmi hátteréről, a 
magyarságot ért traumáról, a 

békeszerződés következményei-
ről. Beszédében két gondolat 
fontosságát emelte ki. Az egyik 
szerint: „Egy vérből valók va-

gyunk.” Éljenek bármely ország-
ban is a magyarok, a magukat 
magyarnak vallók, a nyelvünket 
beszélők, kultúránkat ismerők és 
őrzők, velük mindannyian testvé-
rek vagyunk. A másik gondolat 
szerint Trianon fájdalmán, igaz-
ságtalanságán való továbblépés 
záloga a valamikori Magyaror-

szág területén élőkkel való 
együttműködés. 
Ferling György atya áldása után a 
hagyományőrzők és a település-
vezető a huszárok – köztük két 
fiatal peresztegi újonc – díszőrsé-
ge mellett elhelyezte koszorúját 
az I. Világháború áldozatainak 
emléktábláin. A huszárok nevé-
ben Grubits Róbert kapitány kö-
szönte meg településünk ven-
dégszeretetét, majd rövid frissí-
tés után folytatták útjukat. -s- 

Trianőnra emle keztu nk 

Talhammer Gellért és Németh 

Attila, a két újonc huszár 
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Beiratkőza s 
 

Óvodánk a két és fél éves, három éves kort 
betöltött gyermekeket folyamatos befoga-
dással várja. 
Óvodai beiratkozásunk idén az országban ki-
alakult veszélyhelyzetre való tekintettel nem 
a megszokott módon történt. Sajnálatos mó-
don a gyermekek és a szülők személyesen 
nem látogathattak el óvodánkba, a fertőzések 
elkerülése miatt elektronikus úton történt a 
beiratkozás. A szülőkkel közösen választ-
hattak jelet telefonon, ami azért fontos szá-
munkra, hogy a választott jel a gyermekeket 
motiválja az óvodai életre.  A beiratkozás a 
szülők együttműködésének köszönhetően 
gördülékenyen lezajlott. Nagy örömünkre 19 
kisóvodás iratkozott be óvodánkba.   
Az első közös találkozásunk, az első szülői ér-
tekezletünk augusztusban lesz, melyre szere-
tettel várjuk a leendő kisóvodásaink szüleit.  

Áz ő vődai e let eseme nyei 

É letu nk a kőrőnaví rus ideje n… 

Március 17.-től a kialakult helyzet miatt óvodánk 
bezárta kapuit kisóvodásaink számára. Váratla-
nul számunkra ismeretlen helyzetbe kerültünk, 
amihez próbáltunk tevékenyen  alkalmazkodni. 
Maszkot varrtunk községünk lakosai számára, 
fertőtlenítettünk, szépítettük csoportjainkat, 
fejlesztőszobánkat, a nagycsoportba kapott új 
szekrénysorunkat rendeztük be. 
A bölcsőde építése szerencsére kevesebb helyet 
igényelt, így udvarunk felújítására is lehetősé-
günk nyílt. Lefestettük az udvari mozgásfejlesztő 
játékainkat, áthelyeztük a rönk láncos hidat, a 
kisvonatot. Megmetszettük dísznövényeinket, 
rendbe tettük virágágyásainkat. 
Esztétikus kisházat kaptunk önkormányzatunktól 
a gyermekek játékainak tárolására.   
Sószobánk is elkészült, melyet szeptembertől 
két óvodai csoportunkkal összehangolva hasz-
náljuk. 
Pályázunk a Magyar Falu Programba udvarunk 
további fejlesztésére, szépítésére.  
Várjuk a jó szerencsénket!  

Bu csu  az iskőla ba menő ktő l… 
Mint ahogy minden, az óvodától való búcsúzás is 
másként történt a nagycsoportosokkal. Június 12-én 
szűk „családi körben”, óvodánk udvarán búcsúztunk 
el az iskolába menő óvodásainktól. Az év során ked-
velt játékokkal, a számunkra kedves dalokkal, éne-
kekkel tettük emlékezetessé ezt a délutánt. A családi-
as programot zenehallgatással, kötetlen beszélgetés-
sel zártuk. Bízunk nagycsoportosaink felkészültségé-
ben, tudásában, hiszünk abban, hogy sikeresen helyt 
állnak majd iskolai életükben.  

(az oldalt összeállította: Margit óvó néni) 

Segí tő ink az ő vőda ban… 
 

Óvodánk is lehetőséget nyújt a középiskolák diákjai 
számára a közszolgálati kötelezően teljesítendő ötven 
óra letöltéséhez. 

Régi óvodásaink közül sokan választották volt óvodá-
jukat, és aktívan végezték el a rájuk bízott feladatokat. 
A következő lehetőségek közül választhattak. Segítség 

a dajka néniknek a takarításban, udvari tevékenységek, 
dísznövények gondozása, és egyéb megbízatások telje-
sítése. Az idei évben Daniella, Anna, Dominika jelent-

kezett diákmunkára. A lányok ügyesen nagy lelkese-
déssel végezték a rájuk bízott feladatokat. Köszönjük 
segítségüket! Továbbra is szeretettel várjuk a középis-

kolás diákokat! 
A nyári vakációra jó pihenést kívánunk mindenkinek!  

Dominika a kicsik között is jól érzi magát... 
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Vége a tanévnek: 
máshogy szólt az utolsó csengő 

A rendhagyó tanévet június 19-én rendhagyó ün-
nepséggel zártuk. A tanévzárón diákjaink az osztály-
főnöküktől vették át bizonyítványukat. Bukás nem 
volt. Tizenkét tanuló a kitűnő, tíz a jeles bizonyítvá-
nyért, és többen kiemelkedő versenyeredményért 
kaptak oklevelet és jutalomkönyvet. Bár a legtöbb 
verseny elmaradt a karantén idején, a különféle 
megmérettetésben diákjaink jeleskedtek. 
Pályázataink közül nyertes lett a Határtalanul hatá-
ron túli több napos kirándulás, a Magyar Parasport 
Napjáról készített lélekmozgató videónk, az Európai 
Diáksport Napjára szervezett iskolai programunk. 
Ebben a tanévben ismételten pályáztunk a Határta-
lanul kirándulásra a 7. osztályosoknak, nyári napkö-
zire és ottalvós táborra, de ezeknek az elbírálása a 
következő tanévre tolódott ki. 
A leendő első osztályosok már beiratkoztak intéz-
ményünkbe. 
Minden nyolcadiko-
sunk sikeres felvé-
telt nyert a válasz-
tott középiskolába. 
A tanév vége előtti 
hónapokat ugyan 
nem tudták együtt 
tölteni végzőseink, s 
a ballagáson is csak 
üres tantermektől 
vehettek búcsút, de 
az utolsó csengőszó, a 
vállukra akasztott vándortarisznya, s az égnek eresz-
tett lufik mégis a visszavonhatatlan búcsúzás szomo-
rúságát lopták a szívünkbe. 
De nemcsak diákjainktól búcsúzunk. Lukács Miklós-
né, Margó néni tavasszal nyugdíjba vonult. Sok évti-
zedes munkáját a tanévnyitó ünnepségen szeret-
nénk megköszönni a Pedagógus Szolgálati Emlék-
érem átadásával. Gecséné Rákóczi Renáta a Szülői 
Munkaközösséget vezette éveken át. A jövő tanév-
től átadja a stafétabotot. Köszönjük lelkes, kitartó 
tevékenységét. 
A nyári szünidő, a jól megérdemelt pihenés kezdetét 
vette. A tanév utolsó három hónapjában a digitális 
távoktatásban sikeresen vette az akadályt diák, szü-
lő és pedagógus. A fizikai távollét ellenére több kö-
zösségi programra is sor került. A Föld napján inter-
aktív feladatokat oldottak meg a gyerekek, és ker-
tészkedtek, barkácsoltak, zöld ruhába öltöztek csa-

ládostul. Gyereknapon pedig a leggyorsabb címért 
versengtek a szabadulószobás játékban. 
Visszatekintve a szorgalmi időszakra, bővelkedett 
egyéb eseményekben is. Tanulóink bérletes színházi 
előadásokon, hangversenyeken, kiállításokon vettek 
részt. A Lázár Ervin Program keretében még több 
diák jutott hasonló élményekhez három osztály ki-
vételével (a meghirdetett előadások sajnos elmarad-
tak). Az őszi budapesti kirándulás jutalmazottjai a 
Fővárosi Nagycirkusz Hófödte álom című előadását 
nézték meg. 
Változatos programjaink közül néhányat emelnék ki: 
Szeretlek Pereszteg – 1989 emlékezete, Halloween-
buli, Márton-nap, pályaorientációs nap, jótékonysá-
gi Katalin-bál, idősek napja, Mikulás várás, karácso-
nyi ünnepély, farsang, szülők bálja. 
2019. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig intéz-
ményünk az Ökoiskola címet viseli. Igyekszünk mél-
tóak lenni a címhez. Tovább folytatódik iskolánkban 
az iskolatej- és iskolagyümölcs program. Két alka-
lommal zöldség- és gyümölcskóstolót is tartottunk. 
A papírgyűjtésünk is nagyon eredményesen zárult. 
Regisztráltunk a hulladékcsökkentési hét program-
sorozatára, melynek keretében rajz- és fotópályáza-
tokon vettek részt diákjaink, madáretetőt helyez-
tünk ki az iskolaudvarra, s a Maci kórház javára jóté-
konykodtak a gyerekek. A magyar parasport napján 
lélekmozgató programokat szerveztünk diákjaink-
nak. A 3. osztályosok egynapos erdei iskolai kirándu-
láson voltak. A Föld napjáról is megemlékeztünk. A 
természetjáró szakkörön sokat kirándultak a gyere-
kek. S természetesen sportversenyekre is neveztük 
versenyzőinket. 
Hálásan köszönjük a szülőknek a távoktatásban, az 
iskolai programok során nyújtott segítségüket, tá-
mogatásukat. Köszönet illeti a falu lakóit is, mert 
mindig számíthattunk rájuk az iskola ügyes-bajos 
dolgaiban. Gömzsik Gertrúdnak köszönjük felajánlá-
sait, Talhammer Szabolcsnak a gyors kárelhárításo-
kat, Varga Attilának, Varga Józsefnek, Imre Tamás-
nak és Horváth Mátyásnak, hogy a most zajló iskola-
udvar parkosításában segítő kezet nyújtottak. 
Czákler Róbertnek az udvari ivókút szerelését. És min-
den iskolaudvari játszótéri játékra szánt felajánlást 
is nagyon szívesen fogad(t)unk. 
Köszönöm minden munkatársam fáradhatatlan és 
lelkiismeretes munkáját. Diákjainknak pedig vidám, 
mozgalmas nyarat kívánok. 

 
   Horváth Anita, intézményvezető 

- a ballagók - 



PERESZTEGI HÍREK 8  

 

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 
Nyomda; Papírmanufaktúra Kft., Sopron, www.dpp.hu 
Készült 550 példányban 

   Megérkeztünk 

 

Glassl Zétény  2020. 03. 06. 
Horváth Dorián  2020. 03. 27. 
Bischof Máté  2020. 03. 30. 
Hajdú Panka  2020. 04. 04. 
Barta Ádám Sándor 2020. 04. 16. 
Simon Martin  2020. 05. 02. 
Furján Bendegúz  2020. 06. 15. 
Tóth Lora   2020. 06. 21.  

 
 

 Elhunytak   

 Ács Ferencné  1932 

 Gecse Ferenc  1945 

 Gottlieb Terézia  1944 

 Horváth Gyuláné  1945 

 Kantó Istvánné  1938 

 Csukovits Györgyné 1921 

Ú jra van gő lyafe szku nk… 
Már két éve szurkolunk a településünket vá-
lasztó gólyának. Próbáltunk segíteni neki a köl-
tőhely kialakításában, de aztán beigazolódott, 
amit a madártudós mondott: A gólya választ. 
Hagyjuk ott költeni, ahol akar, és a következő 
tavaszra 
alakítsuk 
biztonsá-
gossá a 
villany-
oszlopra 
rakott 
fészket. 
Az idén 
már párt 
is talált magának a gólyánk, és a tavaly meg-
kezdett kezdeményt befejezve otthont épített, 
családot alapított. Május utolsó napjaiban búj-
hatott ki tojásából a két fióka. Szüleik váltva 
etetik őket. Mire az újság megjelenik, talán 
már szárnyaikat próbálgatják.  
Újra van gólyafészkünk. 
Valamiért jó érzéssel tölt el…      -s-  

Tudja-e,…. 

…. hogy elkészült a Peresztegről szóló társasjáték prototípusa. 

A négy-nyolc személy által játszható táblás játék Pereszteg 

múltjával, közelmúltjával, kultúrtörténetével, közösségi életé-

vel kapcsolatos kérdéseket, és tréfás feladatokat is tartalmaz. 

A játék tesztelésére, fejlesztésére kiscsoportok, családok je-

lentkezését várjuk. (20/919-79-72) 

Ve radő k Vila gnapja 
Június 14-én ünnepeljük a Véradók Világnapját.  
A véradások szervezését a faluban a Vöröskereszt helyi 
szervezetének aktivistái végzik évente 3 alkalommal. 
Az első márciusi véradáson, - ami már a koronavírus 
megjelenése után volt -  50 véradó jelentkezett véradás-
ra, akiknek ezúton is szeretnék köszönetet mondani ön-
zetlen segítségükért. 
Ez az év a helyi Vöröskereszt alapszervezet életében is 
változást hozott. A vezetőség mandátuma lejárt, így ve-
zetőséget kellett választani. A megtartott taggyűlésen a 
leköszönő Práznek József elnök helyett Sellei Tamás, a 
titkár Kaltsits Józsefné helyett Péter Ferencné került 
megválasztásra. Vezetőségi tagoknak Árvai Lajosnét, 
Breidenbach Ferencnét, Németh Zsuzsannát választot-
ták meg a megjelent tagok. 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, 
akik 33 évi Vöröskereszt titkári megbízatásom alatt 
munkámat segítették. Kérem tagjainkat, önkénteseinket, 
továbbra is támogassák az új vezetőséget. 
Várjuk Önt is következő véradásunkra, ami 2020. július 
6-án lesz a Faluházban. 
Bárki adhat vért, aki egészségesnek érzi magát és már 

elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét.  

 

Kaltsits Józsefné 

leköszönő Vöröskereszt titkár  

mailto:polgarmester@pereszteg.hu

