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28 év a kozszolgalatban…
Emberöltőnyi munkaviszony után vált nyugdíjassá
Breidenbach Ferencné, Zsuzsi. Még dolgozik, segíti
a helyébe lépő munkatárs betanulását, aztán novembertől már teljes odaadással családjának élhet.
Két unokája szinte a szomszédban lakik, ami segítség kell, mostantól még könnyebben adható lesz.
Itt születtem, itt nőttem fel, az óvodát, általános
iskolát is helyben végeztem el, majd a Fáy András
Közgazdasági
Szakközépiskolában
érettségiztem. – mutatja be pályáját
Breidenbach
Ferencné.
Gyermekeim
születéséig a
Breidenbach Ferencné, Zsuzsi
Soproni ÁFÉSZnél helyezkedtem el, 1992-ben kezdtem a polgármesteri hivatalban dolgozni pár évig részmunkaidőben, majd a munkakör bővülésével teljes munkaidőben. Kezdetektől az adóügyek adták munkám
zömét, de emellett -ilyen kis hivatalban-, más feladatokat is el kell osztanunk egymás közt. A napi

Palyazatainkrol
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ügyfélforgalommal kapcsolatos teendők, a pénztárkezelés, hagyatéki ügyek, a temetőnyilvántartás is a
munkám része volt, emellett társadalmi munkában
segítettem a helyi Vöröskereszt tevékenységét, a
véradások lebonyolítását.
Az adónyilvántartás, beszedés ügyvitele sokat változott az elmúlt huszonnyolc év alatt. A kezdeti papíralapú nyilvántartást a számítógépes rendszerek
vették át, a törvényi változások, a folyamatosan
változó programok sok tanulást és alkalmazkodást
igényeltek, de a mostani programrendszer már lényegesen könnyebbé teszi munkánkat, mint a kezdetekben.
- Adózni senki sem szeret. Okozott ez nézeteltéré-

seket az ügyfélkapcsolatban?
Valójában nem. Az emberek elfogadják és megértik, hogy vannak fizetési kötelezettségeik, és teljesítik is azokat.
- Nem fog hiányozni a munka?
Biztosan hiányozni fog. A munka és a munkatársak.
Egyik napról a másikra nem tud váltani az ember.
Aki a közélethez közel kerül, megtartja érdeklődését, és kíváncsi arra mi történik a településén, hogy
vannak a volt kollégái…
- Ezen könnyű lesz segíteni, nézz be hozzánk gyak-

ran, visszavárunk!
Köszönöm, jövök majd!

(-s-)

A Tartalombol:

A Magyar Falu Program keretében több pályázatot is nyújtottunk be. Erről előző
(júniusi) számunkban olvashattak. Kormányzati támogatásban részesült a Faluház felújítására (15,2 millió Ft, és a Kántor köz járdafelújítására (3,2 millió Ft) beadott pályázatunk. Mindkét projekt megvalósítását a
2021. évben tervezzük.

28 év közszolgálatban

1. oldal

Pályázatainkról

1. oldal

Búcsú az iskolától

3. oldal

Szeretlek Pereszteg Fesztivál

4-5. oldal

Az óvodai udvari játékok beszerzésére, a közterületek karbantartását segítő eszközbeszerzésre és az egészségház külső felújítására
beadott pályázatok tartaléklistára kerüléséről értesített bennünket a döntő bizottság.

Vizes gyakorlat volt Peresztegen 6. oldal

Előzetes bejelentkezés szükséges 6. oldal

Tisztújítás az Egyesületben

7. oldal

Hamarosan óvó néni lesz…

7. oldal
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Óvodai élétünk az üj tanévbén…
Óvodánk a nyári időszakban szünet nélkül, folyamatosan várta kisóvodásait, segítséget nyújtva a szülőknek.
Az első szülői értekezletet a leendő kisóvodásaink
szüleinek a biztonsági előírásoknak megfelelően
tartottuk meg. Bemutattuk óvodánkat, a szülők
megismerkedhettek a leendő óvó nénikkel, óvodai
életünkkel, szokásainkkal.
Kis-középső csoportunk létszáma 19 fő, a gyermekek befogadása folyamatosan történik, május végére 30 kisgyermek várható.
Óvó nénik: Orsi óvó néni és Margit óvó néni. Dajka
néni: Noémi néni
Középső-nagycsoport létszáma 25 fő. Óvó nénik:
Jutka óvó néni és Szilvi óvó néni. Dajka néni: Brigi
néni
Szeretett dadus nénink Hugi néni, ebben az évben
novembertől nyugdíjas éveit tölti. Szeretettel gondolunk a vele együtt töltött évekre.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma intézkedési
tervben szabályozta az oktatási intézményeire vo-

A télévízio és szamítastéchnikai észkozok a gyérmékék élétébén
A tévézés és a számítógépezés olyan természetességgel olvad be a szabadidős programok közé, mint
a mobiltelefonok elterjedésével a barátokkal való
kapcsolattartás. Nagyon sok gyermek már kiskorától
kezdve nézhet válogatás nélkül bármilyen műsort.
Ezért is nevezik a televíziót gyakran „elektromos
babysitternek”. A TV kendőzetlenül, feldúsítva hozza a gyermek elé a felnőtt világot, ahol gyakran nem
a rend, az igazság uralkodik, nem győz a jó, mint a
mesékben. Ritkábban láthatóak olyan műsorok, melyek klasszikus értékeket közvetítenek, pl: szeretetet, barátságot, toleranciát, megértést, együttműködést, kompromisszum-készséget stb. A kisgyermekkora jellemző a sok mozgás, a nagy felfedezések, a
megtapasztalások, színes játék, rajz és élénk fantázia. A TV, a számítógép, tablet, telefon használatával
kész, mozgó képet kapnak a gyermekek. Nem kell
elképzelni a mesét, amit a szülő mesekönyvből olvasva a gyermek fantáziáját fejleszti, és a későbbi
iskolás kori szövegértésre is pozitív hatással van. A
mozgó képek sokkal durvábbak, mint amit a gyermek elképzelt volna, és ez gyakran szorongóvá teszi.
A gyermekek 7-8 éves korukig nem képesek helye-

natkozó járványügyi protokollt. Az előírásoknak
megfelelően intézményünk is elkészítette saját intézkedési tervét, amely előírja a dolgozók és gyermekek óvodai életének a vírus megelőzésével kapcsolatos elvárásait, szabályait.
Az óvodánk épületébe már a visszatérés után csak
óvodásaink léphettek be. Büszkék vagyunk kis óvodásainkra, akik elfogadták ezt a helyzetet, és a bejárati ajtónál elbúcsúztak a szülőktől. Ebben az új
helyzetben a beszoktatás is zökkenőmentesen zajlott. Elfogadták azt is, hogy az épületbe belépés
előtt testhőmérsékletet mérünk. A csoportba lépés
előtt alaposan kezet mosnak. Fokozott figyelmet
fordítunk a higiéniás előírásokra, folyamatosan fertőtlenítünk. Vigyázunk mindannyiunk egészségére.
Kisóvodásaink ügyesen beszoktak, a velük töltött
idő egy élmény. Nagycsoportosaink kreatívak,
együtt működők. Tartalmas megfigyeléseik, felfedezéseik erőt adnak az óvó néniknek a hétköznapok színessé tételében.
A kialakult vírushelyzettől eltekintve, egy boldog,
élményekkel teli óvodai évet kívánunk.
(Hosszú Margit)
sen értelmezni a jelenetek, a vágások közti bonyolult viszonyrendszert. 10 éves kor körül kezdik megérteni a különböző technikák jelentését. Ekkor ismerik fel, hogy a tv képes a valóságot elferdítve is ábrázolni. A reklámokból elhiszik, hogy az igazat állítják,
és csak akkor vagy boldog, ha megveszed azokat az
árukat, amiket ajánlanak. Ezért nem tud ellenállni a
chipsnek, csokinak, energiaitalnak, stb. Az okostelefon, a számítógép a tablet, a háztartások megszokott felszerelései ma már. Kisgyermekkorban ezen
eszközök használatát mellőzzük, válasszuk helyette
a közös kirándulásokat, játszóterezést, mesélést,
közös játékot stb. Nyilván nagyobb korban az arany
középút kiválasztása a célszerű, mielőtt az „eszköz
függőségig” eljutunk, ami nem csak testi tüneteket,
fejfájást, derék-, hát-, nyakfájást, látásromlást, hanem más tüneteket is: szorongást, a valóság és online tér összekeverését, kiközösítést, cukkolást,
együttes élmény hiányát eredményezheti. A szülők,
felnőttek felelőssége, hogy elősegítsék, hogy a gyermekek az életkoruknak és értelmi képességeiknek
megfelelő információkhoz jussanak a megfelelő
kommunikációs csatornákon. Nagyon fontos a
”mennyiségi szabályozás”. A nyílt családi beszélgetések elősegítik, hogy a gyermek reálisabban ítélje
meg a látottakat, hallottakat. (Hné. H. K. védőnő)
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Ósz éléjén
Iskolánkban, a Peresztegi Általános Iskolában 2020.
szeptember 1-jén becsengettek, 90 tanulónak megkezdődött az új tanév.
A tanévnyitó ünnepségen a járványügyi helyzet miatt a meghívott
vendégek,
az
első osztályosok
szülei és az iskola nevelőin kívül
a legkisebbek és
a legnagyobbak
vettek
csak
részt. Régi hagyomány szerint
reggel a nyolcadikosok átkísérték a kiselsősöket az óvodából
a
faluházba,
hogy életük első
tanítási napján
együtt ünnepeljünk velük. HorGecséné Rákóczi Renáta
váth Erika tanítónő által összeállított tanévnyitó műsorban a gyerekek és a tanító nénik versekben idézték fel a nyár
feledhetetlen emlékeit, köszöntötték az őszt és az
új
tanévet.
Majd
elbúcsúztunk Gecséné Rákóczi
Renátától, a
szülői munkaközösség leköszönő vezetőjétől,
aki
tizenhat éven
át fáradhatatlanul szervezte a gyerekeknek a színvonalas programokat. Ettől a
tanévtől Kassainé Spéder
Hajnalka
Lukács Miklósné
vette át a stafétabotot.

Lukács Miklósnénak, volt tanítványai körében, a
Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadásával kívántunk szép nyugdíjas éveket.
Mi, az iskola dolgozói a megszokott tanév eleji teendőkön kívül összeállítottuk az iskola új munkarendjét. Az első és az ötödik évfolyamon felmenő
rendszerben bevezetésre került az új Nemzeti Alaptanterv. Felkészülünk a digitális távoktatásra. A járványhelyzet adta helyzetben a folyamatosan fertőtlenítés mellett fokozottan ügyelünk a járvány megelőzésére. A szülők és a gyerekek érdekében igyekszünk betartani és betartatni a szabályokat. Megnyugtató, hogy a Soproni Járási Hivatal Népegészségügyi osztályának munkatársai a tisztasági ellenőrzés során intézményünkben mindent rendben
találtak.
A programokat, a foglalkozásokat is át kellett szerveznünk. A sportköröket egyelőre nem tartjuk meg,
az úszásoktatást átütemeztük tavaszra, és színházbérletet sem váltottunk a gyerekeknek. Elsősorban
online- és levelezős versenyeket ajánlunk tanulóinknak.
A közösségi programjainkat is a járványügyi helyzetnek megfelelően alakítjuk át. A Szeretlek Pereszteg fesztiválon intézményi szinten ugyan nem
vettünk részt, de sikeresen szerepeltek tanítványaink a fotó versenyen, illetve sokan az eltűnt helyek
nyomába eredtek.
Október 7-8-ára papírgyűjtést szervezünk. Október
6-án megemlékezünk az aradi vértanúkról. Az osztályok a ’48-as emlékműnél helyezik el az emlékezés virágait. Csatlakozunk a magyar diáksport témanaphoz: testnevelésórákon 2020 métert futnak
majd a gyerekek, és játékos versenyeken vesznek
részt. A tavasszal elmaradt fenntarthatósági témahét programjait október 5-9. között pótoljuk. Újdonság a tanévben, hogy szeptemberben a nyolcadikosok pályaválasztást megalapozó kompetenciáit
vizsgáljuk egy online mérés során.
Köszönetünket fejezzük ki Gömzsik Gertrúdnak
azért, mert a jótékonysági vásáron befolyt összegből iskolánknak is juttatott és homokozó játékokkal
ajándékozott meg minket. Tarjányi Zsoltnak pedig
hálásan köszönjük a foci mezeket.
Minden olvasónak jó egészséget kívánok!

Horváth Anita
intézményvezető
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Sikérés volt a Szérétlék Pérésztég Fésztival
Szeptember második hétvégéjén immár hagyományosan került megrendezésre falunkban a népszerű
Szeretlek Pereszteg Fesztivál, melynek színes programjai a község apraját és nagyját megmozgatták.
Nagy sikert aratott a két előzetes program, melyen
rengetegen vettek részt. Sellei Tamás polgármester
úr volt a szellemi atyja és levezénylője az „Eltűnt
helyek nyomában” elnevezésű játékos kutató akciónak, melynek keretein belül Pereszteg egykor népszerű, de ma már nem létező intézményeinek helyén kellett pecsétet keresni. Fel kellett kutatni például a vízimalmot, az egykori strandot, téglagyárat.
Szinte mindegyik iskolás teljesítette a kincskereső
kihívást. Csoportosan indultak délutánonként az
expedícióra.
A Szeretlek Pereszteg Fesztivál másik előzetes programja volt a „Pereszteg színei” elnevezésű fotópályázat, melyre több mint 60 fotó érkezett be négy
kategóriában. Természetfotókat, peresztegi épületek és műemlékek fotóit, portrékat és vicces fotókat lehetett benevezni a pályázatra. Ámulatba ejtő
képeket küldtek az amatőr fotósok, köztük sok-sok

általános iskolás tanuló. A négy kategória első helyezettje Rokob László: Katicabogár című képe, Gecse Georgina: Fő utca tükörben című képe, Bogdán

A fotópályázat egyik kategóriagyőztese:
Gecse Georgina: Fő utca tükörben c. képe
Jánosné: Álarcos hölgy című képe és Pék Lászlóné
Szabolcs Erzsébet: Vidám farsang című képe lett. A
fotókat a Szeretlek Pereszteg Fesztiválon is meg
lehetett csodálni. Kiállítás is készül belőlük az új
könyvtár közösségi terében az ősz folyamán.
Szeptember 12-én szombaton ragyogó nyári időben
a Flúgos menettel, vagyis a traktoros felvonulással
indultak a színes programok. A traktorokon alig maradt ülőhely, akkora volt az érdeklődés.
Vidám hangulatban
érkeztek ki a résztvevők a sportpályára, ahol Miki bácsi
és segítői őzpörkölttel és rántotthússal, a Nyugdíjas
Klub pedig palacsintasátorral várta
a megéhezett közönséget. A büféről
a Muzsaji Horgásztó és Vendéglő csapata gondoskodott.
Szólótánc: Nagy Kristóf Őrs

A traktoros felvonuláson minden hely elkelt
Folytatás a következő oldalon...
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(Folytatás az előző oldalról...) A jóízűen elfogyasztott ebéd után a kalóriákat a peresztegi abroncs
warrior pályán, különféle játékos sportfeladatokkal,
a röplapdásokkal, illetve az estig működő ugrálóvár-

A Tremor hip-hop táncegyüttes
ban lehetett elégetni. A sátorban 15 órától az Iváni
dalkör szórakoztatta a nagyérdeműt. 16 órakor a
TREMOR hip-hop táncegyesület műsorát csodálhattuk meg. 16:30-kor a lövői kangoos csoport
ügyességén ámultunk. 17 órakor kezdődött a sopronkövesdi Cifraszűr Néptánccsoport hangulatos és
színvonalas műsora, melynek végén vidám táncházi
hangulat kerekedett. 18 órakor kezdődött a Fajkusz
Banda akusztikus népzenei koncertje. Sok ismert
dallamot hallhattunk. Vendégénekesként településünk lakója, Ficzek András is bekapcsolódott a koncertbe, segített feleleveníteni a régi selmeci diáknótákat. Aki jelen volt, bizony nagyon jól szórakozott.
Igazán színvonalas koncert volt. Ezután megtapsolhattuk a fotópályázat nyerteseit, az okleveleket és a
jutalmat a zsűri elnökétől, Talhammer Gellérttől vehették át a négy kategória helyezettjei. 20 órakor a
soproni Soprock táncegyesület fergeteges akrobatikus rock&roll bemutatóját néztük, melyben Imre
Kata helybeli 8. osztályos tanuló is megcsillogtatta
tehetségét. Szó szerint tátott szájjal bámultuk, anynyira zseniális volt a táncuk. 20 óra 30-tól a Rokonok
zenéjére lehetett ropni a táncot hajnalig.
A programok közben zajlott a mentős és tűzoltóbemutató, légvár, arcfestés, csillámtetkó. Kézműveskedni lehetett a peresztegi fafaragó Nagy Kristóf
Örssel, akinek csodálatos faműves-asztalos munkái
is megvásárolhatók voltak. Egész délután zajlott a
jótékonysági könyvvásár. Rengetegen hoztak könyveket, melyek gyűjtésében Gömzsik Gerti segített.

Felajánlott, megunt, feleslegessé vált könyveket lehetett a vásárban jelképes áron megvenni. A befolyt
41.650,-Ft-ból új gyermekkönyveket, sikerkönyveket
vásárolunk az iskolai, és az ősszel induló új községi
könyvtár számára. Vasárnap is folytatódott
a fesztivál délelőtt
9:30-kor a Kálváriánál
tartott Szentmisével,
melyre sokan kilátogattak. Délután 14
órakor a fesztiválsátorban kezdődött Szikra László humorista „
Ugyanolyan mocsok
vagy te is, mint a Gizi”
című műsora, mely
ugyancsak megdolgoztatta a rekeszizmokat.
A közönség dőlt a nevetéstől.
Fesztiválközönség….

A lövői kangoo csapat...
Vidám, színvonalas volt az idei program is. Köszönet
érte a szervezőknek!
Most is így köszöntünk el a fesztivál végén egymástól: Jövőre veletek ugyanitt! (Nelli)
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A haziorvosi szolgalat éljarasréndjé…
- Előírás az előzetes bejelentkezés A COVID19 járvány miatt hozott népegészségügyi
intézkedések továbbra is érvényben vannak, sőt a
napokban ismét megjelentek olyan korlátozások,
szigorítások a rendeletekben, melyek ismerete
szükséges. Ezek a szabályok a lakosság érdekében
születnek, mindannyiunkat óvni szeretnének a fertőzéssel szemben. Nem csak a COVID19 ellen adnak védelmet, de minden egyéb elsősorban légúti
fertőzés terjedését is mérsékelik. De a járvány elleni küzdelem hozta döntéseknek vannak kényelmi
oldalai is, hiszen sok esetben meg lehet spórolni az
orvosi rendelőhöz vezető utat és telefonon is el
lehet intézni kérésünket, problémánkat.
A háziorvosi rendelés szempontjából talán a legfontosabb része az eljárásrendnek, hogy előzetes
időpontkérés, előjegyzés szükséges az ellátáshoz.
Ennek során már fény derülhet esetleges fertőző
betegségre. Minden változás rugalmasságot, megszokást igényel, így ez is. De mint az már említésre
került, a lakosság védelme érdekében született
meg a legfelsőbb döntéshozói szinten ez a rendelet. A telefonbeszélgetés során már fel lehet mérni
milyen jellegű betegséggel állunk szemben, menynyire sürgős a probléma, elegendő lehet-e a telefon konzultáció, stb. A váróteremben csökken az

egyszerre bent lévő betegek száma, hiszen eloszlanak a rendelési időtartam alatt. Minden beteg
ugyanúgy ellátásra kerül az adott napon, ha szükséges és indokolt, akkor bejut a rendelőbe, ebben
nincs változás. Ha szükséges és indokolt, akkor a
beteg otthonában is megtörténik az orvosi vizsgálat, csakúgy, mint eddig. Akinél azonban elegendő
megbeszélni az adott leletet, különösen, ha nem
kellenek további vizsgálatok, akkor azt is telefonon
kell egyeztetni, emiatt nem kell bejönni a rendelőbe. A rutinszerű, változtatást nem igénylő receptfelírás miatt is telefonálni javasolt, és nem bejönni a rendelőbe. Ezek a lehetőségek is csökkentik
az orvosi váróban megjelenők számát, ezáltal megfertőződés esélyét.
Összességében tehát a háziorvosi ellátás csak abban változott, hogy előzetes telefonos megbeszélés szükséges a rendelőbe történő bejutáshoz, de
egyebekben minden változatlanul zajlik. Ez a rendelet mindannyiunkat védeni próbál a fertőzések
ellen, ráadásul nagyon sok fölösleges utat megspórol, hiszen amit el lehet intézni telefonon, azért
nem kell bejönni a rendelőbe.
Dr. Bártfai Zoltán
háziorvos

Vizésgyakorlat volt Pérésztégén
A Pereszteg ÖTE szervezésében szeptember 4-én vizes gyakorlatot tartottak a Sopron környéki önkéntes
tűzoltó egyesületek, itt a községben.
A helyszínen hat település – Fertőrákos, Harka, Hegykő, Hidegség, Nagycenk és Pereszteg - tűzoltó egyesülete vett részt a szimulált gyakorlaton. A gyakorlattervet Talhammer Szabolcs parancsnok készítette el,
amelyhez a soproni hivatásos tűzoltó-parancsnokságtól kapott segítséget.
A résztvevő rajoknak a Faluházban keletkezett feltételezett tűzesetet kellett felszámolniuk. A gyakorlat
során felderítési, életmentési és különböző tűzoltási feladatokat (sugárszerelést, táplálásszerelést) hajtottak végre. Mindezek mellett légzőkészülék használatot, a rádióforgalmazást és az együttműködés különböző formáit is gyakorolhatták az önkéntesek. A gyakorlat célja az
önkéntes
állomány
szakmai felkészültségének, a felszerelések
üzemképességének és
műszaki
állapotának
felmérése. A gyakorlatot a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője Molnár Sándor tű. ezredes ellenőrizte.
(Breidenbach László, ÖTE )
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Tisztüjítas az Egyésülétbén
A koronavírus a Pereszteg Községért Egyesület életére is
rányomta bélyegét. Így az első félévre nem tudtunk programokat szervezni, sőt a kötelező mérlegzáró közgyűlésünket is el kellett halasztani. Erre 2020.07.23.-án került
sor, ahol a korábbi vezetőség, - mivel mandátuma az idén
úgy is lejár – lemondott, és tisztújításra került sor. A határozatképes közgyűlés a mérleg elfogadásán kívül megválasztotta az új vezetőséget.
Az egyesület elnökének Szabó Anitát, alelnöknek Péter
Erikát, tagjainak Gecséné Rákóczi Renátát, Maráz Kornéliát és Németh Zsuzsannát. Az új vezetőség előterjesztette
az év hátralevő részére tervezendő programokat, a változtatás jogának fenntartásával. Így a szeptember 12-i
”Szeretlek Pereszteg” megszervezését, ami úgy gondolom
nagyon jól sikerült. Sokan élvezték a traktoros felvonulást, a pályán a programokat. Az egyesületen belül működő nyugdíjas klub tagjai pedig egész napra biztosították a
frissen sült palacsintát.

Hamarosan ovonéni lész…
Horváth Dominika harmadéves az óvónőképző főiskolán. Három hetes gyakorlatát
abban a peresztegi óvodában tölti, ahova ő
maga is járt.
Furcsa is egy kicsit – meséli mosolyogva Dominika – azokkal az óvó nénikkel dolgozom
most, akik nekem is az óvó nénijeim voltak.
Teljes értékű munkát kérnek tőlem, foglakozásokat tervezek, megtartom őket, segítek a
gondozásban, ellátásban, öltözködésben, a
közös játékokban, felügyeletben. Nem ez az
első gyakorlatom, itt Peresztegen is voltam
már két évvel ezelőtt. A főiskola gyakorló
óvodájában minden héten volt egy délelőtti
gyakorlat, félévente pedig egy hetes.

További tervezett programok:
Okt. 10-én Nótaest a Faluházban
Dec. 5-én Mikulásváró
Dec. 20-án Karácsonyt váró ünnepség
A magam és a volt vezetőségi tagok – Farkas Istvánné,
Péter Ferencné és az újra választott Péter Erika és Németh Zsuzsanna nevében megköszönöm a falu lakosságának, az Önkormányzatnak, a faluban működő vállalkozásoknak, az egyesület 10 éves fennállása alatti támogatását. Kérem, hogy az új vezetőséget is támogassák!

Horváth Dominika

A nyugdíjas klubunk – mivel az első félévben elmaradtak
összejöveteleink a nyáron próbáltuk pótolni. Így megtartottuk az első féléves szülinapokat, szalonnasütést a Faluház udvarán, kirándulást szerveztünk Bakonybél, Zirc,

Cseszneki várba, és hajókirándulást a Fertő tóra. A nyugdíjas klub összejövetelei önköltséges alapon történnek. A
nagybuszos kirándulásaink nyitottak, azokra mint a csatolt
képen is látható, nem csak nyugdíjasok vesznek részt.

Az utolsó iskolai évem ez, és majd óvónőként szeretnék elhelyezkedni. Mindig is szerettem a gyerekeket, ennek ellenére fogászati asszisztensnek is tanultam, aztán egy
bölcsődei gyakorlaton lettem biztos benne,
hogy ezt szeretném hivatásul választani.
Még nem kerestem munkahelyet, kevés az
óvónő, a környéken is jó eséllyel el fogok
tudni helyezkedni. Addig is a főiskolai feladataimra kell összpontosítanom, vizsgáimra és
szakdolgozatomra.

Kaltsits Józsefné

Sok sikert kívánok vizsgáidhoz és jövőbeni
munkádhoz is!

Pereszteg Községért Egyesület leköszönő elnöke

- Köszönöm szépen!

(- s -)
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Szécsénybén lész a Trianoni émlékhély
Kijelölte a képviselőtestület a Trianoni emlékhely helyszínét. A
Sopronszécsenyi rész 85. sz. főút melletti területén új park kialakításával kerül helyére a harangláb. Fák ültetésével, sövénytelepítéssel, térelválasztó elemekkel, pihenőpadokkal tervezzük barátságossá tenni a környezetet. Az emlékhely kialakítása a járványhelyzet miatt júniusban elmaradt.
Megépítését, átadását 2021 júniusára halasztottuk.

Szirénaproba
lesz szeptember 23-án (szerdán)
10.00 órakor.
A szirénák 2 percig fognak visítani.
Kérjük ijedős állataikat zárják el!

Papírgyűjtést szervez
az iskola
Október 7-én szerdán 10.00-19.00
óra között, másnap (csütörtökön)
pedig 09.00-12.00 óra között fogadják a papírgyűjtési akcióban
résztvevőket a Sportpályán. Kérjük, jól összekötött kötegben, vagy
zárt csomagban adják le a gyűjtött
papírt. A hulladék árát a diákönkormányzaton keresztül az udvari
játszótér bővítésére fogják felhasználni. Támogatásukat ezúton is
köszönjük!

Tudja-e...
… Hogy az M85 gyorsforgalmi út keretében megépült 84. sz. út és
a 8629. sz országos közút kereszteződésében létesített körforgalom közepére akár településünk is elhelyezhet műtárgyat.
Ön mit helyezne el a körforgalom közepén?
Szobrot? Ágaskodó krossz motort? Térképet? Tűzoltókocsit?
Ha van ötlete, jelezze elérhetőségeinken!

Peresztegi Hírek
Pereszteg Község Önkormányzat ingyenes, hivatalos lapja.
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