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Ahogy a legtöbb jókívánságot, ezt is milyen sokszor 
mondjuk ki az igazi tartalom nélkül, sablonosan, 
mély érzelem nélkül, átadva, mint egy udvarias kö-
szönést, vagy mint a helyettünk beszélő virágcsok-
rot. Én ezt most nem így szeretném. 
Annyi rossz történt velünk ebben az évben, annyi 
kellemetlenséget okozott nekünk a vírus. Felfor-
gatta jól megérdemelt kényelmes hétköznapjainkat, 
belénk oltotta az állandó félelmet, szeretteink iránti 
aggódással fertőzve nyugalmunkat, korlátozásokkal 
béklyózva szabadságunkat, veszélyezteti munkahe-
lyünket, megélhetésünket, egészségünket, lelki bé-
kénket, gyermekeink életörömét.  
Legyen már vége! Legyen újra szabadság, séta, tó-
part, nyaralás, kerti parti, bál, ünnep, normális eskü-
vő, maszk nélküli mosoly, férfias kézfogás. Legyenek 
újra nézők a meccsen, színházban, koncerten. Le-
gyen újra teljes a család. Mamalátogatással, az uno-
ka ölelésével, mert az hiányzik nagyon… 
Legyen újra minden a régi! 
Ezt kívánom én Önöknek: lelki békét, nyugalmat, 
biztonságot, hétköznapi és ünnepi örömöket, jó 
egészséget, igazán boldog új évet!    
    Sellei Tamás, polgármester 

Boldog u j e vet… 

 

Balogh Botond (18) 2002. június 6-án született, 
jelenleg az olasz első osztály, 
a Serie A  csapatában a Pár-
mában futballozik.  
A Transfermarkt, a futballvi-
lág piaci portáljának adatai 
szerint 300 ezer eurót (kb. 
100 millió forint) ér. A 189 
cm magas belső védő első 
bajnoki mérkőzésén az Inter 
ellen mutatkozott be. A fel-
nőtt keret tagja, profi szer-

ződését másfél évvel a lejárata előtt a múlt héten 
hosszabbította meg újabb négy évre. Tizenöt éves 
kora óta korosztályos válogatott, az U21-s nemzeti 
válogatott egyik alapembere. 
Peresztegi. Itt nőtt fel, itt rúgott először labdába, 
ide járt óvodába, iskolába, itt élnek rokonai, szülei, 
nővére. 
Ma már ritkán láthatjuk itthon. Botond szüleivel, 
Balogh Zoltánnal, és feleségével Söveges Brigittá-
val, Gittivel beszélgettünk arról, hogyan is lett Boti-
ból labdarúgó, hogyan lett belőle profi. 
Egyáltalán nem úgy indult, hogy belőle valaha is 
focista lesz – meséli mosolyogva Gitti. Volt ugyan 
labdája kiskorában, de sokkal jobban érdekelték a 
traktorok.    … folytatás a 11. oldalon…. 

Egy profi Peresztegről 
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Hazánk Kormánya a koronavírus járvány következtében, illetve arra hivatkozással, több, az önkormányza-
toknak átengedett központi adóval, (gépjárműadó) illetve helyi adókkal kapcsolatos, többnyire bevételki-
esést eredményező intézkedésekről döntött.  
 Az első ilyen lépés az úgynevezett első járványügyi hullám idején született, mikor elfogadásra került 
a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 
szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet, mely alapján elvonásra került a 2020. évre kivetett gépjárműadó 
önkormányzatokat megillető része (40 %). Pereszteg idei évi költségvetésében ez nagyjából 9 millió forint 
bevételkiesést eredményezett, illetve a jövőben eredményez, mivel a 2021. évi központi költségvetési tör-
vény is a teljes gépjárműadó beszedésével tervezett az állam részéről.  
 Második lépésként, a 2020. december 1-jén megjelent 265. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre 
került a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekben szükséges helyi 
adó intézkedésekről szóló 535/2020.(XII. 1.) Korm. rendelet, amely 2020. december 2-i hatálybalépésével 
határozott a helyi adók „befagyasztásáról”. A Kormányrendelet értelmében az önkormányzatoknak a 
2021. évben tilos az adóemelés, az új adónem kivetés, valamint az adókedvezmények csökkentése, vala-
mint megszüntetése.  
 Pereszteg Község Önkormányzat részéről nem merült fel, új helyi adónem bevezetése, illetve az 
sem, hogy változtatás szükséges a helyi adónemek mértéke kapcsán. A helyi iparűzési adó esetében egy-
értelmű visszaesés tapasztalható, mivel a helyi vállalkozások adóalapját képező cégbevételek is csökken-
tek 
 
A legfontosabb helyi adókat érintő változások: 
 

Helyi iparűzési adó 

Jövő évtől egycsatornássá válik az iparűzési adó bevallása (ideértve az adóbevallás kijavítását és az önel-
lenőrzéssel való helyesbítését és az adóelőlegről szóló bevallást is) és főszabály szerint már csak a Nemzeti 
Adó-és Vámhivatalon (NAV) keresztül, elektronikusan lehet benyújtani a nyomtatványokat. 
A rendelkezés célja, hogy egységesek legyenek a bevallások, megkönnyítve ezzel azon vállalkozások éle-
tét, akiknek több önkormányzat felé is van bevallási kötelezettségük. Az állami adóhatósághoz benyújtan-
dó egységes, a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozó adatot tartalmazó bevallás ugyanis jelen-
tős adminisztráció kötelezettség-csökkentést eredményezhet az ilyen adóalanyoknál, továbbá az önkor-
mányzati adóhatóságoknál is. 
Annak érdekében pedig, hogy a különböző adatbejelentési, bejelentkezési, változásbejelentési nyomtat-
ványok se legyenek önkormányzatonként különbözőek, 2021-től az egységes nyomtatványokat az adópo-
litikáért felelős miniszter honlapján lehet megtalálni. 
Változik az ideiglenes iparűzési adóval kapcsolatos szabályozás is, a 30 napon túli, de 180 napnál rövidebb 
ideig tartó építőipari tevékenység ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettsége 2021. évben megszűnik.   
Az adóbevallás központosítása ellenére a helyi adókat azonban továbbra is az egyes önkormányzatok 
számlájára kell utalni. 
 
 

Gépjármű adó 
 

A költségvetési törvény értelmében a gépjárműadóból származó bevétel 2021. január 1-jétől a központi 
költségvetést illeti meg, így az önkormányzatok jelentős bevételi forrástól esnek el.  
Emiatt a gépjárműadóval kapcsolatos az adóhatósági feladatok is átkerülnek az állami adóhatósághoz az 
önkormányzatoktól. 
Az állami adóhatóság ezzel a jogkörével kizárólag a 2020. december 31-ét követő időszakra eső gépjármű-
adó-kötelezettség kapcsán élhet.       ….Folytatás a következő oldalon…. 

Tájékoztatás a helyi adóbevételeket érintő kormányzati döntésekről 
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… folytatás az előző oldalról…. 
Az alábbi esetekben azonban továbbra is az önkormányzati adóhatóságot illetik meg a gépjárműadóval 
kapcsolatos adóhatósági feladatok, illetve bevételek: 

 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó-kötelezettséggel összefüggő adóható-
sági feladatok; 

 2020. december 31-ig terjedő időszakra eső mulasztások; 
 2020. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó szankciókból (bírság, pótlék) származó be-

vétel; 
bármely gépjármű forgalomból történő kivonása abban az esetben, ha az adótartozás az éves 
adótételt meghaladja, feltéve, hogy az adófizetési kötelezettség 2020. december 31-ig kelet-
kezett. 

Az önkormányzati adóhatóságnak 2021. január 15-ig kell adatot szolgáltatnia az állami adó- és vámható-
ságnak a gépjárműadó-mentesség megállapításához kapcsolódóan (abban az esetben is, ha a gépjármű 
illegálisan kerül ki az adóalany tulajdonából). 
Meghatározásra került a környezetkímélő motorkerékpár fogalma, mely környezetkímélő gépkocsinak 
minősül, és így mentes lesz a gépjárműadó alól.       (Csigó Kornél, aljegyző) 
  

Az Országgyűlés 2020. június 3-án fogadta el a kör-
nyezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről 
szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
2020. évi LI. törvényt, melyben azt a rendelkezést, 
ami alapján az önkormányzatok rendeletben szabá-
lyozhatták az avar és a kerti hulladék égetését. En-
nek értelmében 2021. január 1-jétől hazánk egész 
területén (belterület) általános égetési tilalom lett 
volna érvényben, azonban a december 2-án kihirde-
tett kormányrendelet értelmében, amíg a veszély-
helyzet fennáll, addig továbbra is az önkormányza-
tokra lesz bízva, engedélyezik-e az avar- és zöldhul-
ladék-égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. 
Pereszteg Község Önkormányzat képviselő-testülete 
által bevezetett szabályok, mely szerint az száraz 
avar és a kerti hulladék égetése megfelelő légköri 
viszonyok (szélcsend) esetén, állami és nemzeti ün-
nepek, valamint munkaszüneti napok kivételével, 
szeptember 15-től, május 15-ig, hétfőtől szombatig, 
8-18 óra közötti időszakban végezhető, továbbra is 
hatályosak, a jelenlegi állapotok szerint 2021. febru-
ár 8-ig. Hogy azután mi fog történni? Ezt sajnos egy-
előre nem lehet tudni, de ha marad a jelenlegi el-
képzelés, akkor 2021. február 9-től lesz tilos orszá-
gosan az égetés. A további fejleményekről tájékoz-
tatást fogok adni. 
Az égetésen kívül vannak környezet-és levegőtiszta-
ság kímélőbb megoldások is, melyek alkalmazására, 
ha úgy tetszik most kaptunk egy kis „felkészülési 

időt”. Az egyik jó megoldási lehetőséget a területi 
kommunális hulladékszállító, az STKH biztosítja, 
ugyanis a cég vállal zsákos illetve gyűjtőedényes 
(barna kuka) zöldhulladék szállítást.  Erről a szolgál-
tató honlapján lehet tájékozódni: https://stkh.hu. 
Úgy működik, hogy évente 10 alkalommal, előre 
meghirdetett időpontban (hulladéknaptár) a házak 
elől elviszik az erre rendszeresített zsákot, illetve 
ürítik a barna kukákat. Zsák megvásárolható Peresz-
tegen, a Fő utca 9. szám alatti boltban. A szolgáltató 
által erre a célra rendszeresített zsák 170 literes és 
az ajánlott fogyasztói ára 220 forint/db. A kerti kom-
posztálás is egy környezetbarát módszer, melynek 
alkalmazására a nagy kerttel rendelkező lakókörnye-
zet kiválóan alkalmas, ráadásul rendkívül hasznos 
lehet a növényzet részére, ugyanis a komposztálás 
során a biokémiai folyamatok révén olyan termék 
jön létre, ami a mezőgazdaság számára felhasznál-
ható, a növények számára nélkülözhetetlen táp-
anyagot biztosít. Egyes tanulmányok szerint a ház-
tartási hulladék és a kerti hulladék, nyesedék 
együttesének mintegy harmada olyan szerves 
anyag, mely felhasználható komposztáláshoz. 
 

Arra kérem a tisztelt lakosságot, hogyha valaki to-
vábbra is az égetés mellett dönt, akkor a jelenleg 
érvényben lévő rendelet előírásait szíveskedjék be-
tartani, egyúttal legyen tekintettel a közelgő ünne-
pi időszakra, és a környezetében élőkre egyaránt.  

(Csigó Kornél, aljegyző) 

Február 8-ig a helyi szabályozás szerint égethetünk avart 
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KÖZÖS EREDMÉNYEINK  

Pereszteg tovább fejlődik 

Barcza Attila  
 

Sopron és térsége Országgyűlési Képviselője 
 

Peresztegen az idei évben is dinamikus volt a fejlődés. 
A képviselő-testülettel és a polgármester úrral is folyamatosak voltak az egyezteté-
seim, több alkalommal jártam a településen, rendezvényeken, sporteseményeken. 
Köszönöm a peresztegieknek a sok megkeresést és javaslatot, amelyek az év során 
eljutottak hozzám a személyes találkozókon, fogadóórákon vagy akár telefonon. 
A település idén több mint 46 millió forint kormányzati támogatást kapott, és elin-
dult a 65 milliós bölcsőde építése is. 
Az előttünk álló időszakban is sok fejlesztésre van még szükség, a Magyar Kormány 
további támogatásával, ezek megvalósításán fogok dolgozni.  
Jó egészséget kívánok, tartsuk be a járványügyi előírásokat, vigyázzunk egymásra! 
A jövőben is keressenek bizalommal, dolgozzunk tovább Peresztegért, folytassuk 

közösen!  

Sellei Tamás  
polgármester  

 

Pereszteg, ha szerény mértékben is, de tovább fejlődik. Hamarosan kész a kor-
mányzati támogatással épülő bölcsőde, a Magyar Falu Programnak köszönhetően 
támogatásban részesül a Faluház korszerűsítése, épülhet a Kántor köz járdája, és 
az Egészségház külső felújítása is  pályázati forrásból valósulhat meg.  

Az országos projekt keretében megépült gyorsforgalmi út is hozzájárulhat telepü-
lésünk fejlődéséhez, a hozzá kapcsolódóan leaszfaltozott Pereszteg-Pinnye-
Nagylózs községközi út a szomszédos településekkel erősítheti kapcsolatunkat. 
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A 2020. évi költségvetésünket 349,9 millió Ft bevé-
tellel, és ugyanennyi kiadással fogadta el képviselő-
testületünk. Az óvoda működtetésére 42 millió fo-
rintot fordítunk, a védőnői szolgálatra 5,5 milliót, 
melyet 2,2 millió Ft saját forrással egészítünk ki. A 
Hivatal működésére 24 millió forintot terveztünk, 
és 18 millió forintot költöttünk. A Sopron környéki 
települések délutáni orvosi ügyeletének működte-
tése 50 millió forinttal jelenik meg költségvetésünk-
ben. A közterületek fenntartására, gondozására 
11,3 millió forintot, a közvilágítás biztosítására 3,6 
millió forintot, víz- és szennyvízkezelésre 18 millió 
forintot fordítunk. Ez utóbbi kiadást a vízközmű dí-
jak fedezik. 
Támogatjuk civil szervezeteinket, alapítványainkat, 
egyesületeinket. A Tűzoltó Egyesületet 600 ezer 
forinttal, a Sportegyesületet 1,5 millió forinttal és 
ugyanilyen összegű rezsiköltségek vállalásával, az 
alapítványainkat és a Vöröskereszt helyi szerveze-
tét 80-80 ezer forinttal segítettük. Évek óta részesei 
vagyunk a Bursa Hungarica, a felsőoktatásban tanu-

lók támogatási rendszerének. Havi 5000 forint tá-
mogatásunkat az állam ugyanennyivel kiegészíti 
személyenként. Jelenleg 9 fő részesül évi tíz hóna-
pon át ebből az ösztöndíjból. 
Kötelező feladataink között szerepel a könyvtár 
működtetése. A volt fogorvosi rendelő helyén alakí-
tottuk ki, berendezését, könyvellátását, szakmai 
felügyeletét a megyei könyvtár biztosítja, költségeit 
viseli. Saját részünk a könyvtáros bére és a helyisé-
gek rezsiköltsége lesz. 
A helyi pályázati alap keretéből a Szülőfalunkért 
Egyesület által kezdeményezett könyvmegjelenést 
támogattuk (Szedenich Fülöp: Versek), és a Nagyis-
kola játékudvarának kialakításához járultunk hozzá. 
Hozzájárulunk a temetés költségeihez (50 ezer Ft), 
az újszülöttek érkezéséhez (50 ezer Ft) és az első 
lakáshoz jutáshoz (150 ezer Ft). 
Nem településünk beruházása, de közvetve és köz-
vetlenül is hasznos az M85 gyorsforgalmi út meg-
épülése.  
   ...folytatás a következő oldalon… 

Tisztelt Peresztegi Polgárok! 
 

Az Önkormányzat tevékenységét érintő éves beszámoló rendszerint a közmeghallgatás keretében került 
ismertetésre és a képviselőtestület általi elfogadásra. A kormány november 11-én életbe lépett vészhely-
zeti rendelete következtében azonban a képviselőtestület hatáskörét a polgármester gyakorolja. A Képvi-
selőtestület helyett a polgármester, hoz határozatokat, alkot rendeletet és dönt intézmények létrehozásá-
ról, átszervezéséről. Miután a közmeghallgatás is testületi ülés, a vészhelyzeti rendelkezések fennmaradá-
sáig az sem tartható meg. 

A polgármesternek  joga a képviselőtestület véleményének kikérése, és továbbra is kötelessége a lakosság 
tájékoztatása.  

A rendkívüli helyzethez igazodva közmeghallgatást az idei évben nem tartunk, de fontosnak tartom, hogy 
a beszámoló elkészüljön, azt a lakosság megismerhesse, véleményét, kérdéseit, javaslatait közölhesse. 

A beszámoló közzététele után január 15-ig lesz lehetőség a hozzászólások, kérdések javaslatok megfogal-
mazására, kizárólag írásban, a polgármesternek címezve, postai úton, vagy közvetlenül a Hivatal postalá-
dájába helyezve. Írásos válaszaimat január 31-ig közzéteszem. 

 

     Tisztelettel: 

          Sellei Tamás  

          polgármester 

Pereszteg, 2020. december 22. 

Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi tevékenységéről 
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...Folytatás az előző oldalról... 
December 6-án elindult a főpálya, valamint a kap-
csolódó országos közutak balesetmentes közleke-
dését biztosító építmények részleges műszaki át-
adási eljárása. A beruházás részeként valósult meg 
a Pereszteg-Nagylózs községközi út szilárd, aszfalt-
burkolatú út megépítése.  
Tervezett adóbevételeink; az iparűzési adó (70 M), 
a gépjármű adó (9 M), az építményadó (3M), a ma-
gánszemélyek kommunális adója (3,3 M) és a te-
lekadó (3 M) beérkezéséből mindösszesen 88,3 
millió forint bevételre számítottunk. A járványhely-
zet miatt a kormány a gépjármű adót elvonta. Az 
adóbevételeinket egyrészt az állam által nem fi-
nanszírozott költségvetési elemekre, a finanszíro-
zott feladatok kiegészítésére, valamint beruházá-
sainkra fordítottuk. 
Tervezett beruházásaink voltak: a bölcsőde építé-
se, a Széchenyi u. 55-79. közti járdaszakasz felújítá-
sa, tűzoltógarázs építése, Trianoni emlékhely kiala-
kítása, a Kis utcai telekalakítás folytatása, sószoba 
kialakítása az óvodában, a beadandó pályázatok 
előkészítése, az elnyertek megvalósításához ön-
rész, valamint tartalékalap biztosítása voltak.  
Az élet közbeszólt, a vírus megjelenése megváltoz-
tatott mindent. 
A költségvetés elfogadásakor tervezett beruházá-
saink megvalósítását a tavaszi járványveszély okoz-
ta változások miatt újragondoltuk. Az állam által 
elvont 8,5 millió forint hiánya mellett gondolnunk 
kellett helyi vállalkozásaink csökkenő teljesítmé-
nyére, és saját többletkiadásokra is.   
Képviselőtestületünk akkor – május végén - úgy 
gondolkodott, hogy a bölcsődére megvan a pályá-
zati forrás, azt folytatni kell. A legköltségesebbet, a 
Széchenyi úti járdafelújítást (27 millió Ft) el kell 
halasztanunk, a kisebb összegűek vállalásáról, vagy 
halasztásáról nyáron is dönthetünk. A Trianoni em-
lékmű június 4-i felállítása az évfordulóra már nem 
volt lehetséges, következő évre halasztottuk. A 
tűzoltógarázs fontos, az akkor tervezett tíz millió 
forint a rendelkezésünkre állt, - építsük meg. A be-
adandó pályázatok előkészítése fontos, így az Ady 
u. felújításának tervét megrendeltük. A sószoba 
kialakításának 2,2 millió forintos költsége vállalha-
tó, - alakítsuk ki. A Széchenyi temetőhöz vezető 
járdaszakasz felújítására van forrás (2,4 millió Ft), - 
készüljön el. 
A bölcsőde építése jó ütemben halad, tavaszra be-
rendezve átadható, működésének kezdetét szept-

emberre tervezzük. Testületünk forrást biztosított 
a bölcsődétől a tűzoltószertárig tartó járdaszakasz 
felújítására (2,6 millió Ft). A tűzoltógarázs a hasz-
nálatba vételi engedélyre vár, költségei 15 millió Ft 
alatt maradtak. A sószoba elkészült, az óvodások 
egészségi állapotára kimutathatóan jó hatással 
van. A Trianoni emlékhely harangja megérkezett, 
első ünnepi megkondulására vár. 
Rendezvényeinket csökkentettük, sikerült március 
15-i és augusztus 21-i ünnepségeinket lebonyolíta-
ni a Szeretlek Pereszteg Fesztivált megrendezni. 
Néha össze tudott jönni a nyugdíjas klub, véradá-
sainkat kellő óvatossággal szerveztük meg. 
Pályázatainkról: 
A Magyar Falu Program keretében megjelenő kiírá-
sok szinte mindegyikére pályáztunk. Az Ady E. utca 
felújítására, a közterületek karbantartását segítő 
eszközbeszerzésre, óvodai udvari játékok beszerzé-
sére beadott pályázataink tartaléklistára kerültek. 
Támogatásban részesült a Faluház felújítása -15 
millió forint, a Kántor köz járdafelújításának anyag-
költsége -3 millió forint, és mintegy 1 millió forint-
ból valósulhatott meg orvosi eszközbeszerzés is. 
A Belügyminiszter által alapfeladatot ellátó intéz-
mények korszerűsítése témában kiírt pályázatnak 
köszönhetően 27 millió forintos kormányzati tá-
mogatásban részesül településünk. Ebből az Egész-
ségház külső felújítását valósítjuk meg. 
A vészhelyzeti intézkedésekről: 
A március 16-án életbe léptetett intézkedések em-
bert próbáló nehézségek elé állítottak mindenkit. 
Intézményeinket, a családokat, a munkavállalókat 
és munkáltatókat. Gyermeket és szüleiket, orvost 
és betegeit, szakmunkást és értelmiségit, szolgálta-
tót, kereskedőt, eladót és vásárlót hozott nehéz 
helyzetbe az ismeretlen kór, a védtelenség félel-
me, a bizonytalanság, az eddig járatlan út kockáza-
ta. 
Településünk igazodott a kormány rendeleteihez, 
elvárásaihoz. Szünetelt az óvodai nevelés, szűkült 
az orvosi rendelés, a védőnői szolgálat tevékenysé-
ge, biztonságosra csökkentettük a hivatali ügyinté-
zéssel kapcsolatos érintkezést. Védőmaszkot ad-
tunk vállalkozásaink minden dolgozójának és min-
den családnak, feltérképeztük és igényük szerint 
segítettük az egyedül élő időseket, elesetteket, fo-
lyamatosan fertőtlenítettük közterületeinket, a 
buszmegállókat, a köztéri padokat, korlátokat, fel-
járók kapaszkodóit.  
   ...Folytatás a következő oldalon… 
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...folytatás az előző oldalról... 
Ezúttal is köszönetemet fejezem ki az óvoda, a hiva-
tal minden dolgozójának, az önkéntes tűzoltóknak, 
a közterület karbantartóinak, Gerti néninek segítsé-
gükért, helytállásukért. 
Gyakoribb, és rendszeres intézményeink fertőtlení-
tő takarítása, a Faluházban és a Hivatalban automa-
tikus kézfertőtlenítő berendezést szereltünk fel. 
A lakosság tájékoztatása, az intézményvezetőkkel 
történő kapcsolattartás folyamatos volt, a jelentke-
zett problémákat megoldottuk. Köszönet illeti Pe-
reszteg község valamennyi lakóját példamutató 
hozzáállásáért, türelméért, fegyelmezettségéért.  
A vírus második hulláma már nem ért minket várat-
lanul. A gazdaság működtetésének igénye mellett, 
az alapfokú oktatás, az óvodai nevelés biztosításá-
val egyidejűleg szigorodtak az érintkezés szabályai, 
a betegségkezelés eljárásrendje, a rendezvényszer-
vezés a szabadidős tevékenységek korlátai. 
A képviselőtestület jogkörét a polgármester egy 
személyben gyakorolja. Egyetlen testületi hatáskör-
höz rendelt döntésem sem születik meg azonban a 
testület véleményének előzetes kikérése és utóla-
gos tájékoztatása nélkül. 
Jövő évi terveinkről 
Óvatosnak, körültekintőnek, ugyanakkor bizakodó-
nak kell lennünk. 
Nincs még pontos ismeretünk arról, hogy helyi vál-
lalkozásainkat mennyire sújtották a világjárvány 
gazdasági hatásai. Az M85 átadása után több tízmil-
lió forinttal kevesebb adóbevételünk lesz. A kor-
mány a 2021. évi költségvetésében a teljes gépjár-

műadóval számol, azaz abból egy fillér sem marad 
önkormányzatunknál. Ez mindösszesen akár ötven-
millió forinttal kevesebb adóbevételt is jelenthet. 
Bizakodásra adhat okot, hogy a már elnyert pályá-
zatoknak köszönhetően, ha szerény mértékben is, 
de tovább gyarapodhat településünk. A Kis utcai 
telkek kialakítása hamarosan befejeződik, értékesí-
tésükből bevételünk lesz. Meg fog újulni az Egész-
ségház, korszerűsödik a Faluház, felújításra kerül a 
Kántor köz járdája. Bízom benne, hogy lesz forrá-
sunk a Trianoni emlékhely kialakítására, a Széche-
nyi utca 55-79 járdaszakaszának  felújítására. Elő 
kell készülnünk a jövő évben megjelenő pályázatok-
ra, azok önrészeinek, tartalékainak biztosítására. 
Szükségünk van tornateremre. Az új EU támogatási 
ciklus beindulásával erre akár lehetőségünk is lesz. 
Mire megjelennek a kiírások, kész tervekkel kell 
rendelkeznünk a beadáshoz. 
 

Tisztelt Peresztegiek! 
 

A polgármesteri beszámoló nem érintette tevé-
kenységünk valamennyi elemét. 
A beszámoló közzététele után lesz lehetőségük ki-
egészítésre, kérdéseik, észrevételeik, javaslataik 
megfogalmazására. A rendkívüli helyzetnek megfe-
lelően ezúttal írásban. 
Kérem, juttassák el levelüket a Hivatalba postai 
úton, vagy a postaláda használatával. 
Felmerülő kérdéseikre január 31-ig válaszolni fo-
gok, javaslataikat, észrevételeiket közzéteszem. 
 

 Tisztelettel:  Sellei Tamás  
    polgármester  

Az ünnepet megelőző időszakban a gyerekekkel 

közösen  választott verssel, énekekkel készültünk.  

Mindkét csoportunkban az ünnep jelképeivel tettük 

még játékosabbá a ráhangolódást.  Adventi naptár, 

adventi koszorú, elrejtett jelecskék, a Mikulás ma-

nójának üzenetei. És akkor eljött a várva várt nap…

Bekopogott az ablakon… mindkét csoportban a 

gyerekek félkörbe helyezkedtek, és beszélgetésbe 

kezdtek a kedves Mikulással. Lelkesen énekeltek, 

verseltek, teljesen elvarázsolta őket ez a váratlan 

helyzet, hogy a Mikulással az ablakon keresztül tar-

tották a kapcsolatot. Miután elköszönt a gyerekek-

től átadta  a mindentudó nagykönyvét, amiből most 

az óvónénik szólították a gyermekeket. Mindenkiről 

megtudhatták, hogyan az viselkedett az elmúlt idő-

szakban. 

 A kapott aján-

dékaikat bol-

dogan fogad-

ták. A Jóságos 

Mikulás ottho-

naikban is fel-

kereste az ap-

róságokat, 

hogy minden 

kisgyermek személyesen is találkozhasson vele, 

átélhesse ezt az élményt. Mindannyiunk nevében 

hála és köszönet a Mikulásnak és Manójának a lel-

kesedéséért, a ráfordított munkájáért, kedvességé-

ért, az áldozatkész segítségéért. Jó egészséget kí-

vánva szeretettel várjuk jövőre is őket apróságaink-

kal.    Hosszú Margit, intézményvezető 

Másként jött a Mikulás is az óvodába…. 
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A fogak egészséges fejlődését már szoptatás alatt 
megalapozzuk. Ugyanis, ahhoz, hogy a fogsor 
egyenletes, és szépen ívelt legyen, nagyban hozzá-
járul a 6 hónapos korig tartó kizárólagos szoptatás. 
Az első tejfogak 6-8 hónapos kor körül bújnak elő. 
Előfordul természetesen, hogy ez valakinél előbb 
kezdődik, vagy későbbre tolódik. A fogak előbújásá-
nak a sorrendje a következő: legelőször az alsó 2 
metszőfog szokott áttörni (6-7 hó), ezt követi a fel-
ső 2 metszőfog/8-9. hó/, majd a felső oldalsó met-
szőfogak/9-10hó/ és a 4 alsó oldalsó metszőfog (11
-12 hó) következik. A kisőrlők 12-16 hónapos kor 
között bújnak ki. A szemfogak, melyek sokszor na-
gyon megviselik a gyermekeket, a 16-20 hónap kö-
zött törnek elő. Végül a nagyőrlők (24-30hó) kijöve-

telével kialakul a zárt fogsor 20 tejfoggal. A fogzás, - 
sok anyuka tudja már, - hogy gyakran nyugtalan-
sággal, lazább széklettel, hőemelkedéssel, étvágyta-
lansággal jár.                                                                                                               
A fogak ápolása már csecsemőkorban az ujjra húz-
ható fogkefével elkezdhető. Eleinte csak vizes fog-
kefével, majd borsónyi, gyermekeknek kapható 
fogkrémmel szoktatjuk a kisgyermeket a rendszeres 
fogmosáshoz. A helyes szokás kialakításához fontos 
a napi rendszeresség. Ha a szülő felkeresi fogorvo-
sát, mutassa meg a gyermek fogait is, így a gyer-
mek hozzászokik, hogy egyrészt nem kell félni a 
fogorvostól, másrészt felkészítjük a gyermeket a 
rendszeres fogorvosi ellenőrzések fontosságára! 
Áldott, Békés, Egészségben Gazdag Boldog Új Évet 
Kívánok! 
 Horváthné Holczmann Krisztina, védőnő  

A fogzásról, fogápolásról csecsemőkorban… 

Hagyományőrző ünnepeink az óvodában 

Márton nap: 

Hagyományainkhoz híven, a szokásos időben, 
mégis kicsit másként a járványügyi helyzethez 
igazodva tartottuk meg az idei Márton napunkat.  
Az ünnep hangulatához illő mondókákkal, dalok-
kal, versekkel és történettel hangolódtunk jeles 
napunkra. Díszítettük csoportszobáinkat, kicsiké-
ink  lelkesen készítették a  lámpásokat. A min-
dennapos meséléseink során a gyerekek  elsajátí-
tották Márton történetét és e naphoz kapcsolódó 
szokásokat, szólásokat, időjóslást. Erről a napról 
sem hiányozhatott a libahús, a libazsíros kenyér, a 
sülttök, a finom sütemények, amit kisóvodásaink 
jóízűen fogyasztottak. 
Az ünnepi reggeli után műsorunkkal tettük emlé-
kezetesebbé ezt a napot. A két csoport közös sétá-
val, lámpás felvonulással, énekelve örvendeztette 
meg az otthon lévő anyukákat, apukákat, nagy-
szülőket.  
Mivel a szülők nem tudtak velünk együtt ünne-
pelni, így mindkét csoport délelőttjéről fényké-
pekkel, videókkal kedveskedtünk a szülőknek a 
zárt csoportunkban.  (Margit óvó néni) 

Weninger Ernő huszonöt évig állt a Sopron Környé-
ki Orvosi Ügyelet szolgálatában. Fájó szívvel, de 
lélekben megnyugodva búcsúzik a szolgálattól. Eb-
ből az alkalomból köszöntöttem Őt, szűk körben, 
ajándékkosárral, és egy egyedi, a nevére szóló cim-
kézésű borral. 
Hivatásos járművezetőként a soproni IKV-nél kez-
dett, majd a Rendőrség kötelékében is sofőrként dol-
gozott. Az Ügyelet létrehozásától, 1995-től kezdve 
volt munkatársunk. Napi váltásban, délután négytől 
reggel nyolcig fogadták a bejelentéseket, és vitték az 
ügyeletes 
orvost Sop-
rontól Rép-
cevisig, a 
Fertőparton 
Hegykőig. 
Segédkeztek 
rosszullétnél, 
balesetnél és 
sajnos gyak-
ran haláleset 
megállapításánál. A munkával semmi gond nem volt, 
az orvosokkal is korrekt volt a kapcsolata, a baleseti 
gyermekhalált és az ismerősöket ért tragédiákat volt 
nehéz feldolgozni. Volt munkatársa és gyermeke 
közlekedési tragédiájánál is közre kellett működnie. 
Ezek az esetek máig mély nyomot hagytak benne.  
Most pihen Ernő bá’. A Szajki tavaknál vett egy kis 
nyaralót, ott tölti szabad idejét horgászattal, sétákkal, 
baráti borozgatással.  
 

Jó pihenést, jó egészséget, jó horgászatot kívánunk! 

25 év az ügyeleti gépjármű volánja mögött 
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Többéves célunk vált valóra 
az idei évben. Felépült egy 
új szertárépület, melyben 
megfelelő körülmények kö-
zött tudjuk tárolni a felsze-
reléseinket.  
Nagyon sok támogatást kap-
tunk, amit ezúton is szeret-
nénk megköszönni. 
Első sorban szeretnénk 
megköszönni Pereszteg Köz-
ség Önkormányzatának, Pol-
gármesterének, a Képviselő 
Testület tagjainak a támoga-
tást, a beruházáshoz nyúj-
tott nagy fokú anyagi segítséget. 
Az adománygyűjtés során 1.725.000 Ft gyűlt össze.  
 
Támogatóink névsora, akiknek ezt köszönhetjük: 
 

 
 
Külön szeretnénk megköszönni Horváth Lajosnak, a Horváth Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. tulajdono-
sának a jelentős támogatást.  
 
Az anyagi támogatásokon felül számos felajánlást kaptunk. Köszönetünket fejezzük ki Varga Józsefnek és 
Varga Attilának, hogy a VIAT Kft. gépeivel térítésmentesen kiásták a víz, a szennyvíz és a villanyvezetékek 
számára az árkokat. Sebestyén Lászlónak és Varga Péternek, hogy lefektették a víz és szennyvíz csöveket, 
elvégezték azok szakszerű bekötését, kialakították a vizesblokkot. Horváth Gábornak a gépi tereprende-
zésben nyújtott segítségét. Talhammer Szabolcsnak, hogy rakodógépével összeállította az épület váz-
szerkezetét, segédkezett az oldal és tetőlemezek felemelésében. A Peresztegi Egyházközségnek a fel-
ajánlásért, a BC Fenster Kft-nek az ablakok díjmentes beszereléséért. 
Nem utolsó sorban köszönet az egyesület tagjainak, akik tanácsaikkal vagy önkéntes munkájukkal 
(levélhordás, vasbetonszerelések, gipszkarton szerelés, festés, pakolás stb.) hozzájárultak az épület fel-
építéséhez.          
            ÖTE Pereszteg vezetősége  

Bindics Imre Horcsicsák Csaba és felesége Mihálicz Jánosné 
Bindics Krisztián Horváth Kinga Práznek József és felesége 
Both Ágoston Horváth Miklós Práznek Nikoletta, Menyhért Péter 

Breidenbach László Horváth Zsolt Sebestyén Tibor Istvánné 
Czákler Lajos Kaltsits József és családja Szappanos Lajos 
Enyingi Péter Kaltsits Józsefné és a Sütőasszonyok Talhammer Szabolcs 
Ethofer Kft. Kiss Gábor és Kiss Gáborné Tompa Jenő és Tompa Jenőné 
FHG Filátz Kft. Koller Sándor Varga Ferenc és családja 
Gottlieb Gyula és családja Kondor László Varga Péter és családja 
Holczmann Péter és családja Krizonits Zsolt  

Megépült a Tűzoltószertár 

...Áll már a Tűzoltók új otthona... 
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A világ, s ez által iskolánk mindennapjai sem a 
megszokott mederben folynak. Örülünk, hogy ha-
gyományos tanrendben zajlik a tanítás, de sok terve-
zett programunkat nem tudtuk megvalósítani. Amit 
lehetett, azt igyekeztünk 
újra gondolni, hogy a gyere-
kek élményekhez juthassa-
nak ebben a nehéz időszak-
ban.  
Az iskolaudvaron elhelye-
zett játszótéri játékokat 
örömmel vették birtokukba 
tanulóink.  
Részt vettünk a Fenntartha-
tósági témahét programjai-
ban, s mivel kiemelkedő 
iskolai teljesítményt nyúj-
tottunk, ezért elnyertük a me-
gye Legaktívabb Iskola Díját, és az ezzel járó 
60 000 Ft-ot. A program során három facsemetét is 
elültettünk, és szelektív hulladékgyűjtőket helyez-
tünk el mindkét iskolaépületben.
A Mikulás és Manója idén is ellátogatott az iskolá-
ba. Minden gyerek izgatottan figyelte, amint sok-
sok ajándékkal telik meg a tanterem ablakába kira-
kott zoknija.  

Péntekenként meggyújtottuk az adventi gyertyákat, 
közben az iskolarádión keresztül egy-egy adventi 
verset, történetet mondtak el nyolcadikos tanulóink.  
Az iskola karácsonyfáját – melyet szeretnék megkö-
szönni Németh-Zseli Lajosnak - a tanulók által ké-
szített díszekkel öltöztettük fel. A karácsonyfa alá 
került a Szülőfalunkért Egyesület ajándéka – Szede-

nik Fülöp magyar nyelvű 
verseskötete -, amelyet Bé-
kési István juttatott el min-
den diákunknak.   
A téli szünet előtti utolsó 
tanítási napon minden osz-
tály külön-külön karácso-
nyozott. Az ötödik osztá-
lyosok az iskolarádión ke-
resztül betlehemes játékkal 
örvendeztettek meg minket, 
s az énekkar karácsonyi 
koncertje után, meggyújtva 

a negyedik adventi gyertyát, 
kívántunk egymásnak szeretetteljes karácsonyt. 
 
A falu lakóinak szeretnék békés, boldog karácsonyt 

kívánni iskolánk diákjai és dolgozói nevében. 
    Horváth Anita 
    Intézményvezető 

Karácsonyi beköszöntő az iskolában 

 - Iskolai betlehemezők - 

Idén először, de nem titkolt hagyományteremtő 
céllal, advent idején minden este felragyog egy-egy 
kidíszített ablak és egy szám, jelezve, hogy kis fa-
lunkban is közeleg a karácsony.  

November 
közepén pár 
órán belül 
több mint 
negyvenen 
jelentkez-
tek, akik 
vállalták, 
hogy részt 
vesznek eb-
ben rendha-
gyó adventi 
kalendári-
umban. Sö-
tétedés 
után érde-

mes egy sétát tenni a faluban és gyönyörködni az 
ünnepi fényekben. Ráadásként Gömzsik Gerti fel-
ajánlott egy kis ajándékcsomagot, amit karácsony-
kor kisorsolunk a lelkes ablakdíszítők között.  

A falu minden lakójának áldott, békés karácsonyt 
és boldog új esztendőt kíván a Pereszteg Községért 
Egyesület.                              
                     (Maráz Kornélia)                                                                              

Adventi ablakok 
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 ...folytatás az 1. oldalról….  
Állandóan a közeli gazdálkodó rokonok, szomszé-
dok gépein ült. Egyszer rokonoktól jöttünk kocsival 
Sopronból, és Boti lelkendezve mutogatta apjának 
a földön dolgozó traktorokat. Mivel Zoli nem fi-
gyelt rá, két kis kezével a földek felé fordította fejét 
és mutatta: -Nézd Apa! Vet a John Deer! Ott meg 
egy Fendt boronál! Sose felejtem el ahogy Zoli, aki-
nek mindene a foci, elkeseredetten hajtotta le a 
fejét és csak nekem morogta: Na, ebből a gyerek-
ből sose lesz focista… 
Aztán az óvoda utolsó évé-
ben egyszer csak minden 
megváltozott. – veszi át a 
szót Zoli. – Állandóan a lab-
dát rúgta ott is, meg itthon 
is. Alig jöttem meg a mun-
kából, már rángatott ki az 
udvarra játszani. Ezután, 5-6 
évesen vittem át Cenkre, 
ahol az edzői azonnal meg-
látták tehetségét, és java-
solták, vigyem a soproni 
klubba. Az első ottani edzés 
után végigsírta a hazafelé vezető utat, hogy ő töb-
bet oda nem megy. Itthon ugyanúgy rúgtuk a lab-
dát, mutattam neki a cseleket, kapura lövéseket, 
de edzésre nem akart menni. Két-három hét szü-
net után munkából hazaérkezve ráparancsoltam: 
 - Vedd a táskádat, megyünk edzésre! Rám nézett, 
és attól a pillanattól kezdve teljes szívvel csinálja. 
Ekkor volt hat éves. 
- Hogyan vezetett az útja az olasz első osztályig? 
- Kezdetektől kitűnt kortársai közül. Valamennyi 
edzője szerint tehetséges, alkata jó, technikás, na-
gyon jól olvassa a játékot, kiváló átadásai vannak. 
Az SC Sopron csapatában nagyon jó edzők keze 
alatt fejlődhetett. Folyamatosan első osztályú klub-
csapatok utánpótlás tornáin vettek részt. Itt kezd-
tek el utána érdeklődni, és tizenhárom évesen le-
igazolta az MTK. 
- Nem lehetett könnyű elengedni a fővárosba… 
- Nagyon, de nagyon nehéz volt. Ezt csak egy anya 
értheti meg. Azóta is a távollétét élem meg a leg-
nehezebben, szinte fáj az állandó hiánya. Kezdet-
ben szinte bele is betegedtem, ma sem könnyű, de 
ma már Ő is nagyobb, és a sikerei, és az hogy na-
ponta beszélünk, erőt ad. 
- Az MTK kiváló utánpótlás nevelő klub, és a min-
denkori korosztályos válogatott tagjaként ott már a 

nemzetközi játékosmegfigyelők látókörébe került. 
Tizenhat évesen volt tíznapos próbajátékon a Mi-
lánnál, később a Sampdoriánál, a Napolinál, majd 
később újra két hetet a Milánnál. Hívták oda is, 
Botit azonban a Pármában folyó munka, és közös-
ség fogta meg, így őket választotta. Itt kötötte meg 
első profi szerződését tizenhét évesen, amit most 
újabb négy évre meghosszabbítottak. 
- Milyenek a hétköznapjai? 
- Minden nap van edzés, heti két-háromszor külön 

konditermi, a mérkőzések előtt 
külön átmozgató. Rengeteg a mér-
kőzéselemző videózás. Az edzések 
fizikailag rendkívül megterhelőek, 
néha alig bírja magát bevonszolni 
az öltözőbe. Az edzések színvonala 
a legnagyobb különbség a magyar 
és a topligák között. Az edzőköz-
pontban lakik, de jobban szereti, 
ha a csapattal étkezhet. Minden 
másnap tesztelik őket a vírus mi-
att, egyik idegenbeli mérkőzésükre 
repülővel utaztak, a busz üresen 

lement ezer kilómétert, hogy a rep-
térről a szállodáig, majd a stadionba és vissza utaz-
tassa a csapatot, akik mindenkinek külön szobát, 
azaz hatvanat béreltek a szállodában, a busz pedig 
újra csak üresen, két sofőrrel ment vissza Pármába. 
Nagyon komolyan vesznek mindent, óriási pénzek, 
költségek vannak egy topligás profi csapatnál. 
- Milyen jövőről álmodik Boti? 
- Ha álmodik is a jövőjéről, arról nem beszél. Aláza-
tos, komoly és céltudatos. Ő már a labdarúgásra 
tette fel az életét, és pályafutása után is benne sze-
retne dolgozni. A soron következő feladatra össz-
pontosít, nem szalad előre, dolgozik, keményen, és 
azon van, hogy tovább fejlődjön. Döntéseit is en-
nek rendeli alá, és eddig mindig jól döntött. 
- Akkor megérte a sok befektetés… 
-Meg. Mindig, és mindenben támogattuk, és ez 
nem volt könnyű. Ma már örülünk a sikereinek, 
büszkék vagyunk rá, és örülünk, hogy a környeze-
tünk is érdeklődő, és velünk együtt tud örülni, szur-
kolni Boti sikereiért. 
 
Minden peresztegi büszke rá, valamennyiünk ne-
vében további sikereket kívánunk neki, nektek 
meg azt kívánom, hogy hamarosan újra megölel-
hessétek…, itthon.   
       -Sellei- 

Boti, szüleivel Írországban 



PERESZTEGI HÍREK 12  

 

Peresztegi Hírek 

Pereszteg Község Önkormányzat ingyenes, hivatalos lapja. 
Megjelenik negyedévente. 
Szerkesztik:  
Sellei Tamás, Csigó Kornél, Horváth Anita, Hosszú Mar-
git, Holczmann Zsuzsanna, Horváthné Holczmann Krisz-
tina,  Breidenbach László, Békési István, Kaltsits József-
né. 
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 

 

Kreicz Amina    2020. 09. 18. 
Czákler Barnabás   2020. 09. 21. 
Varga Teodor    2020. 10. 08. 
Crisan Astrid    2020. 10. 12. 
Kopcsándi Auróra Odett  2020. 10. 31. 
 
 
 
 
 

Elhunytak 

Tudja-e… 

… hogy a 60-as évek végéig Peresztegen is élt a Betlehe-

mezés hagyománya. Pár felső tagozatos fiú járta végig 

a település összes házát az adventi időszakban, pásztor-

nak öltözve, versekkel, énekekkel köszöntötték a meg-

született kis Jézust, és átadták jókívánságaikat a ház 

népének. Apró ajándékot kaptak, diót, almát, 20, vagy  

50 fillért. Így is volt olyan nap, amikor 100 forint is össze-

gyűlt. Jó pénz volt az akkor! Mondta el Farkas István. 

  

 A Szerkesztőség nevében is, 

   Minden kedves lakosunknak 

 

 

 

 

  Pereszteg Község Önkormányzata 

   

Kovács János 1966 
Cziráki Alajosné 1969 
Horváth Pál 1946 
Csukovics József 1958 
Torma Miklósné 1951 
Balogh Jánosné 1948 
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