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A 2021. évi előirányzatok szerint  290 727 305 Ft kiadás-
sal és ugyanennyi bevétellel gazdálkodik településünk. 
Ezen belül az óvoda költségvetése 51 millió Ft. Bár a 
képviselőtestület a vészhelyzet alatt nem ülésezik, költ-
ségvetésünk összeállításában, annak megismerésében 
minden testületi tag részt vett.  
Ahogyan a családok pénztárcáját megviseli, az önkor-
mányzat költségvetését is szorongatja a járványhelyzet-
ből adódó gazdasági kényszer. A terhekből mindenkinek 
ki kell vennie a részét. Vállalkozónak, családnak, intéz-
ményeknek. Nem tervezünk önerős fejlesztéseket. Saját 
forrásainkat a pályázatok megvalósításához szükséges 
kiegészítésre fordítjuk. 
Az egészségház külső felújításához kapott 75 %-os kor-
mányzati támogatást közel kilencmillió forint önrész vál-
lalásával valósíthatjuk meg. Megújul a tető héjazata, 
külső szigetelést kap az épület, napelem segíti az ener-
giaellátást.   
A Faluház korszerűsítésre 15 M Ft áll rendelkezésünkre. 
A Magyar Falu Program keretében kapott pályázati ösz-
szegből külső- és padlásszigetelést, az „olvasószoba” 
padozatcseréjét, a vizesblokk felújítását tervezzük. Az új 
gázkazán áthelyezésével felszabaduló helyen megdup-
lázzuk a női WC méretét, egységesítjük a fűtési rend-
szert. Itt is napelem segíti majd az energiaellátást. 
Szintén a Magyar Falu Program lehetőségét használtuk 
ki, a járdafelújítást célzó igényünkkel. Az elnyerhető ma-
ximum ötmillió forint keretösszeg ismeretében a képvi-
selőtestület a Kántor köz felújítására pályázott. A kiírás 
szerint csak anyagköltség pályázható, a 3,2 millió forint 
mellé saját költségvetésünkből biztosítjuk a munkadíj 
2,3 millió forintos fedezetét. 
A bölcsőde építésével saját költségeink is keletkeztek. 
Felújítottuk az utcafronti járdaszakaszt, a bejárati kaput. 
Az udvari térkövezés, a bölcsődések játszóudvarának 
kerítése, a bölcsőde kiegészítő bútorzata a pályázati tá-
mogatáson túl mintegy ötmillió forint kiadást jelentett. 
A bölcsőde kész. Bútorzata, berendezése megérkezett. A 
március 31-i pénzügyi zárást követően a Peresztegi Nap-
köziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde elnevezésű újon-
nan létrajövő intézmény működési engedélyének meg-
szerzése következik. A több hónapos eljárás után szept-
emberre tervezzük a bölcsőde nyitását. A bölcsődében 
két új alkalmazott, és a továbbképzést vállaló óvónő, 
szükség szerint, mint helyettes (Szilvi óvó néni) fog dol-
gozni. Az új intézmény működési költségeit (hatmillió Ft) 
-részarányosan - beterveztük költségvetésbe.  
 … folytatás a harmadik oldalon... 

Feszes lesz az idei ko ltse gvete s 

Koszorü za s a 48-as emle kmü ne l 
 

Településünk polgárai nevében helyezte el a megemlé-
kezés koszorúját Sellei Tamás polgármester az 1848/49 
évi Forradalom és Szabadságharc tiszteletére felállított 
emlékműnél. Az ünnepi beszédet, a zászló felvonását, a 
gyermekek műsorát, a Kossuth nótákat, a Nemzeti dalt 
a kitűzött kokárda és a főhajtás helyettesítette. 
  Most így ünnepeltünk…  
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Tisztelt Peresztegiek! Tisztelt Pereszteghez ko to do k! 

Tisztelt Trianon fa jdalma t a te rzo  magyarok! 
Képviselőtestületünk a Trianoni események százéves évfordulójának alkalmára harangtorony felállításával 
emlékhely kialakításáról döntött. A világjárvány miatt 2020 évben az építést elhalasztotta. A 2021. évi 
költségvetés szűkössége miatt forrást az építés teljes költségeire (5 millió Ft) biztosítani nem tudunk. 
Kérjük Önöket, adományaikkal segítsék az emlékhely kialakítását! 
A felajánlásokat a Faluképek alapítvány koordinálásával kezeljük. Itt van lehetőség a személyi jövedelem-
adó 1%-ának fogadására is. 
Az alapítvány számlaszáma: Takarékbank, 59500313-11077815 
Külföldről történő utalás esetén: HU52 59500313-11077815-00000000 BIC kód: TAKBHUHB 
A közlemény rovatba kérjük, írják be: „Trianoni emlékhely” 
Az 1% felajánlásához szükséges adatok: 
Peresztegi Faluképek Közhasznú Alapítvány 
Adószám: 18223811-1-08 
 
A harangláb és a helyszín látványterve: 

                          
Segítő felajánlásukat tisztelettel köszönjük: 
 

Peresztegi Faluképek Közhasznú Alapítvány 
Pereszteg Község Önkormányzat 

Hü sve ti locsolkoda s 
Termékenységvarázsló jellegű népszokás, az ősi katartikus rítus keresztényesített formája. Eredetének 

egyházi magyarázata a keresztelésre utal. A locsolkodás mai formája, a gyermekek locsolkodása illatos 

kölnivel, rövid versikék kíséretében. A legények locsolását a lányok tojásokkal viszonozzák. Álljon itt egy 

aktuális locsolóversike, karantén idejére: 

  
„Védőmaszkban jár a nyuszi, 

locsolásért nem jár puszi.  

tt maradok a szobámban,  

meglocsollak távmunkában.” 
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...folytatás az első oldalról... 
A mini bölcsőde hét fővel üzemelhet, a maximális nyolc 
férőhely akkor használható ki, ha minden gyermek be-
töltötte a második életévét. 
Távlati terveink és az idei évben kiírásra kerülő pályáza-
tok előkészítésre is forrást kellett biztosítani költségve-
tésünkben. A tavalyi jubileumi évre tervezett Trianoni 
emlékhely kialakítása elkezdődött, előkészítő költségei-
re kétmillió forintot költöttünk. (tervezés, harang, kőele-
mek, vésés). Költségvetésünk szűkössége miatt lakossági 
segítséget is kérünk a megvalósításhoz. (Lásd felhívá-
sunkat) 
Pályázatot adtunk be az Ady E. utca aszfaltburkolatának 
felújítására. Az építési engedély beszerzése folyamatban 
van. 
Hamarosan megjelennek a Magyar Falu Program idei 
kiírásai. Pályázni fogunk falubuszra, orvosi eszközbeszer-
zésre, óvodai játszóudvar berendezésére, járdafelújítás 

anyagköltségére, civil szervezetek támogatására. 
Szükségünk lenne tornateremre. A tervezési kiadások 
már szerepelnek költségvetésünkben. Az előzetes építé-
szeti elemzés szerint a Sportpályán, a mostani tornaszo-
ba helyén lenne legcélszerűbb megépíteni a legalább 
16x32 m2 küzdőterű épületet, felhasználva a mostani 
öltözőket, vizesblokkot. A magunk részét megtesszük, és 
bízunk a leendő pályázati lehetőségekben. 
Költségvetésünk előirányzatai az év folyamán változhat-
nak. A telekeladásból származó bevételeinket óvatosan 
terveztük, a vállalkozókat segítő kormányzati intézke-
désnek köszönhetően az iparűzési adónak a felét kell 
megfizetniük. Ezt a bevételkiesést az állam június és ok-
tóber hónapban, két részletben pótolja az önkormány-
zatok felé. Ez két olyan tétel, melynek pontos ismerete, 
illetve megvalósulása esetén újra kell majd gondolnunk 
második félévi költségvetési előirányzatainkat. Személy 
szerint bízom a körülmények kedvező alakulásában, ami 
azt is jelenti, hogy megfelelő működési tartalékkal vár-
hatjuk a következő évet, és talán kisebb, saját horderejű 
beruházásokat is megvalósíthatunk majd.  
    Sellei Tamás polgármester 

Feszes lesz az idei ko ltse gvete s 

E pí te si telkek elado k 
Pereszteg Község Önkormányzata a Kis utcában található 6 db újonnan kialakított építési 
telkeket értékesít. A közművek bekötése az utcában található gerincvezetékekről lehetsé-
ges. A bekötések költségeit az ár nem tartalmazza. 
A telkek egységesen bruttó: 12 500 Ft/m2 (azaz tizenkettőezerötszáz forint) áron kerülnek 
értékesítésre. 
A vétel 4 éven belüli beépítési kötelezettséggel jár. 
 
Telekadatok: 
 

  

Érdeklődni a 20/919-79-72 mobilszámon, a 99/532-040 számon, vagy személyesen, mun-
kaidőben az önkormányzati hivatalban előzetes telefonos egyeztetés után lehet. 
Cím: 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1. 
A vételi szándékot az 1-5 tételek esetében 500 000 Ft, (ötszázezer) a 6. tétel estében 
900 000 Ft (kilencszázezer) foglaló megfizetésével szükséges megerősíteni. A foglaló a vé-
telár része.  A telek a vételár teljes megfizetése után kerül a vevő tulajdonába, melynek 
teljesítése a foglaló befizetése utáni 60. napig lehetséges. 

  helyrajzi szám méret  Bruttó ár (Ft) 

1. Hrsz. 336/2 471 m2 5 887 500 

2. Hrsz. 336/5 457 m2 5 712 500 

3. Hrsz. 336/6 456 m2 5 700 000 

4. Hrsz. 336/7 455 m2 5 687 500 

5. Hrsz. 336/8 454 m2 5 675 000 

6. Hrsz. 336/10 737 m2 9 212 500 
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Kikeleti hír - iskola 

Intézményünknek sikerült elkerülnie a digitális távokta-
tást a központilag elrendelt jelenlegi átállásig. A jelenléti 
oktatás ideje alatt is rendhagyó módon zajlott iskolánk 
élete. A félév lezárását követően a nyolcadikosok to-
vábbtanulását szerveztük. A fenntarthatósági témahe-
tünk programjaival a megye legaktívabb iskolája címet 
nyertük el, amely elismeréshez nagyban hozzájárultak a 
Mesélnek a fák meseíró pályázatra - a 7. és 8. osztályos 

tanulók által - beküldött pályamunkák is. A sok szép tör-
ténet közül Sipőcz Anna 8. osztályos tanuló országos 1. 
helyezést nyert. Könyvtári vetélkedővel és kiállítással 
emlékeztünk meg a magyar kultúra napjáról. A farsangi 
időszak végén plakátversenyt és osztály farsangot tar-
tottunk diákjainknak. A Magyar Parasport Napján lélek-

mozgató programunkra meghívtuk Gyetvai Pál látás sé-
rültet, aki Szeder nevű kutyájával betekintést nyújtott 
mindennapjaikba. Ezen kívül a meghirdetett rajzver-
senyre is készítettek pályamunkákat a gyerekek. Lezaj-
lott a felsősök - idén online - Simonyi-helyesírási verse-
nye is.  A Kinder Joy Moving – A mozgás öröme progra-
mon harmadikosaink és negyedikeseink vettek részt. A 
Soproni Rendőrkapitányság szervezésében zajló Bűn- és 
baleset megelőzési Ki mit tud?-on a 3-6. osztályos tanu-
lóink versengtek. A közlekedési kisokos e-learning kur-

zusának vizsgáját kiválóan tel-
jesítette 4.-től 7. osztályig min-
den tanítványunk. A másodiko-
sok a Lázár Ervin Program kere-
tében A kismalac és a farkasok 
című online bábelőadását te-
kintették meg. Már szervezzük 
a nyári táborokat is. A Csoda-
szarvas program pályázat kere-
tében egy napközis- és két 
bentlakásos táborba várjuk di-
ákjainkat.  
Szeretettel várjuk iskolánkba 
leendő első osztályos tanulóin-
kat! A 2021/2022-es tanítási 
évre az iskolai beiratkozások 
időpontja 2021. április 15–16. 
(csütörtök – péntek). A beirat-

kozása a fenti időpontban történhet személyes jelen-
léttel intézményünkben, vagy elektronikus úton. A rész-
letes tájékoztatót iskolánk honlapján tesszük közzé.  
A falu lakóinak jó egészséget és kellemes húsvéti ünne-
pet kívánok iskolánk tanulói és dolgozói nevében: 
   Horváth Anita intézményvezető 

 

A csörgetülés a nagycsütörtökön elhallgató harangok 

helyettesítője Sopronszécsenyben. Általános iskolás korú 

fiúk mennek körbe a faluban talicskaszerű kereplőikkel, 

melyek generációról generációra öröklődnek a családok-

ban. A Csörgetülők hangja rendkívül erős, hisz a csukott 

ajtókon-ablakokon is be kell hallatszania. A nagycsütör-

töki szertartás után indulnak a csörgetülő gyerekek első 

körútjukra, amikor az este nyolcas harangozást helyette-

sítik. Nagypénteken és nagyszombaton is hűségesen jár-

ják a falut a hajnali, déli, esti harangszó helyett, illetve a 

nagyhét szertartásainak kezdetét is jelzik. Szorgalmas 

"munkájuk" gyümölcsét húsvétvasárnap délelőttjén 

gyűjtik be, amikor "koldulnak", vagyis minden házhoz 

bekopogtatnak, és hagyományos versüket elmondva 

kérik a szécsenyiek adományait. A versike, mely szintén 

generációk óta öröklődik, így szól: "Szánják meg a sze-

gény csörgetülő gyerekeket egy pár forinttal, egy zsom-

por tojással, békaszemű garassal! Dicsértessék a Jézus 

Krisztus!" A szécsenyiek büszkék erre a szép hagyo-

mányra, a szülők pedig boldogan engedik útjukra a kisfi-

úkat, hogy szülőfalujuk szokását tovább vigyék. (M. Nelli) 

Hü sve tra ke szü lnek a cso rgetü lo k 

...Csörgetülők 2016-ban... 

…Farsangi jelmezben  az első  osztályosok... 
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Nagy izgalommal vártuk a farsangot. Fejlesztő szo-
bánk okos televízióval gazdagodott.  A nagy képer-
nyőn nézve gyakorolhatták a gyerekek maguk által 
választott koreográfiát. Ezt otthon is folytathatták 
bevonva a lelkes családtagokat. A csoportok rövid 
műsorukkal szórakoztatták óvodás társaikat, versel-
tek, mondókáztak, énekeltek. Az óvó nénik a gyere-
kek kedvenc meséjét adták elő, „A kiskakas gyémánt 
félkrajcárját”. 
A szülők támogatásával a közeljövőben udvarunkat 
szeretnénk fejleszteni mozgásfejlesztő játékokkal, 
focikapukkal, mobil kosárpalánkkal, babaházzal, 
pszichomotoros mozgásfejlesztő készlettel.   
Örömünkre szolgál, hogy elkészült 7 férőhelyes mini 
bölcsődénk. Épülete modern, minden igényt kielégí-
tő, rendkívül jól felszerelt. Szeptember elsejétől vár-
ja a leendő bölcsődéseket.  Aggódtunk óvodánk ud-
vara miatt, szerencsére feleslegesen, hiszen a várt-
nál szebb lett. Önkormányzatunknak köszönhetően 
kerékpárutunk a jó idő beállta előtt elkészült, me-
lyet a gyerekek boldogan vettek birtokukba. Rolle-
rezhetnek, kerékpározhatnak, autózhatnak, szalad-
gálhatnak, miközben játékosan tanulhatják a közle-
kedés szabályait. 
Megkezdődött a tereprendezés, füvesítés. Dísznövé-

nyek ültetésével tesszük még esztétikusabbá szere-
tett udvarunkat.  Óvodánk tárgyi és személyi fel-
tételei lehetővé teszik, hogy kisóvodásaink egyéni 
igényeiknek megfelelően nyugodt körülmények kö-
zött fejlődjenek. Sajnos óvodánk a kialakult vírus-
helyzetre való tekintettel zárva tart, reméljük mind-
nyájan egészségben átvészeljük ezt a nehéz idősza-
kot. Mindenkinek kívánunk jó egészséget, kitartást a 
hátralévő időszakra!  
   - Hosszú Margit óvodavezető - 
 

Mi to rte nt velü nk mostana ban? 

Ovisok a friss levegőn, március 22-én.  
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Babakalandok 2 
 
Magánkiadásban jelent meg Farkas Angéla 
Babakalandok vers sorozatának második 
kötete. A húsz verset tartalmazó füzet az 
ovis kisgyermekkor életeseményeit eleveníti 
meg. Kedvcsinálónak fogadják szeretettel a 
„Farsang az oviban” című verset. 
 

 

Februárban újra farsangoltunk vígan, 
minden gyerek díszes maskarában illan. 
 

Van közöttünk cica, pókember, kiskutya, 
hercegnő, pillangó, mackó és katica. 
 

Díszítjük a termet és az egész ovit, 
mindenhol lógnak lampionok, lufik. 
 

Mosolygós bohócok lógnak az ablakban, 
velünk ünnepelnek, ugrándoznak vígan. 
 

Fánkot eszünk sokat, mulatunk eleget, 
dalolunk, táncolunk, elűzzük a telet. 

Tisztelt Peresztegiek! 

Településünkön megkezdtük a 
 

 háztartási sütőolaj  
 

gyűjtését. 
 

A gyűjtőkonténert az Ady E. utcai üveggyűjtő 
konténer mellett találják. 
Kérjük az elhasznált olajat sérülésmentes, zárt 
flakonban helyezzék a konténerbe. A konténer 
nyílása az ötliteres flakon befogadására is alkal-
mas. 
Kérem becsüljék meg a lehetőséget, a konténert 
ne rongálják, semmilyen más anyagot ne tegye-
nek bele! 
   Tisztelettel: 
      Sellei Tamás 
      polgármester 

Március 22-én volt a tavaszi véradás településünkön. 

Ezúttal is a Faluházban várták az önkéntes segítőket a 

helyi Vöröskereszt szervező aktivistái. A szokottnál is 

szigorúbb higiéniai és közegészségügyi előírások betar-

tásával lebonyolított véradáson ezúttal 45 véradó nyúj-

totta segítő karját. Az első alkalommal véradásra jelent-

kezőket az Önkormányzat kis ajándékkal fogadta. A vér-

adás adott alkalmat a jubiláns véradók köszöntésére is. 

Tizenhárman kaptak a Vöröskereszt megyei elnöksége 

által adományozott emléklapot és ajándékot. A képen 

Bognár Áron 10. véradása alkalmából részesült az elis-

merésben, melyet Péter Ferencné, a helyi alapszervezet 

titkára adott át.  

Jubiláns véradóink: Bognár Áron (10), Szabó Hajnalka 

llona (20), Rasztovics Ferenc (25), Varga Balázs (25), Krá-

nitz Péter (30), Horváth Tamás József (30), Böszörményi 

István (40), Pálla Ferenc (40), Bősze József (50), Árvai 

Levente (50), Sellei Tamás (60), Horváth Viktor (60), Ba-

logh József (60), Horváth Mária Magdolna (60). 

Ve rada s e s a jübileümi ve rado k ko szo nte se 



PERESZTEGI HÍREK 7  

 

A láz a szervezet védekezése a kórokozók ellen. A 
feladat nem a láz megszüntetése, hanem csökken-
tése! A normál testhőmérséklet 36-37 Celsius hón-
aljban mérve. Hőemelkedésről 37-38 között, lázról 
38 fok felett, magas lázról pedig 39 felett beszélhe-
tünk. Csecsemő és kisdedkorban kb. 2 éves korig a 
legmegbízhatóbb mérési módszer a végbélben tör-
ténő hőmérőzés. Itt a hőmérséklet 0.5 fokkal maga-
sabb, ezért ezt le kell vonni a mért értékből. Mi a 
teendő, ha a csecsemő lázas? Jó támpont a gyer-
mek kedélyállapota. Ha mozgékony, eleven, szíve-
sen játszik, akkor elegendő a folyamatos ellenőr-
zés. Ha a gyermek bágyadt, fáradékony, gyenge, 
akkor mindenképp beavatkozásra van szükség.  A 
kisebb hőemelkedést nem kell megszüntetni. Egyes 
vírusféleségek szaporodását egyenesen gátolja a 
mérsékelt láz. 38 fok alatt egyébként elegendő a 
szájon keresztül adott hő csökkentő szerekkel való 
kezelés. Ha hányás is jelentkezne, kúp adása java-

solt. A görcsre nem hajlamos gyermekeknél elég 
csak 38 fok fölött csökkenteni a lázat. Először hűtő-
fürdőt, tusolást, törzsborogatást javasolt alkalmaz-
ni. Amennyiben ezek hatástalanok akkor szükséges 
a lázcsillapító szerek adása /kúp, szirup, csepp, tab-
letta/ mely csak előírt adagban ismételhető. Hűtő-
borogatás: 38,5 fok feletti láz esetén, a gyógyszer 
beadásával egy időben ajánlatos alkalmazni. Csak 
homlok és csukló borogatása elégtelen! A mellkast 
is tekerjük be a vizes ruhával! A borogatást 5-10 
percenként cserélve addig alkalmazzuk, amíg a 
testhőmérséklet 38 fok alá nem csökken. Hűtőfür-
dő: Ugyancsak gyógyszerrel együtt alkalmazandó. A 
beteg aktuális testhőmérsékletével azonos hőmér-
sékletű vízben szükséges kezdeni és kb.10-15 perc 
alatt lehűteni 31 fokig. Közben a testhőmérsékletet 
rendszeresen ellenőrizzük! A folyadék itatása mind-
ezek mellett nagyon fontos! Ismétlődő, vagy nehe-
zen csillapítható magas láz /38,5 fok felett/vagy 2 
napon túli láz esetén orvoshoz kell fordulni. Gyógy-
szeres lázcsillapítást csak felnőtt végezheti! 

Horváthné Holczmann Krisztina,  védőnő 

La z e s la zcsillapí ta s 

A COVID19 ja rva ny aktüalita sai 
A COVID 19 járvány rendkívüli kihívást jelent mindenki 
számára. Az orvostudomány olyan kórokozóval néz 
szembe, mellyel sokak szerint a spanyolnátha óta nem 
találkozott. A helyzet azonban teljesen más, mint 1918-
19-ben! A kórokozó felismerése óta hatalmas küzdelem 
folyik minden szinten: a megbetegedettek kezelésében 
egyre több a tapasztalat, a terápiás lehetőség. Például 
bizonyára sokan olvasták, hallották, hogy már a házior-
vos is felírhatja a favipiravir hatóanyagú gyógyszert, 
mely hatékonynak tűnik a vírus leküzdésében. Sajnos 
jelenleg rohamosan növekszik a betegek száma Peresz-
tegen is, de az előző hullámhoz képest kevesebb a sú-
lyos betegek aránya. Az esetszám növekedéséhez hoz-
zájárult az osztrák munkavállalás esetén kötelező, heti 
rendszerességű szűrés is, ahol a pozitív teszttel rendel-
kezők szerencsére sokszor tünetmentesek. 
Mindenkit érintenek a védőoltásokkal kapcsolatos kér-
dések, hiszen ez a másik reményteljes terület a beteg-
ség elleni közdelemben. Folyamatosan érkezik oltó-
anyag és lehetőségünk van az Oltóközpontba is küldeni 
oltásra jogosultakat. Rendszeresen kapjuk a központi 
nyilvántartásból az oltásra regisztráltak listáját, de sor-
rendet felállítva, és mi csak ennek alapján hívhatunk be, 
vagy utalhatunk be oltásra. Azonban olyan nagy meny-
nyiségben érkezik az oltóanyag és olyan sok lakótársun-
kat küldhetünk be az Oltóközpontba, hogy hamarosan 
sorra kerül mindenki. Mind az öt fajta védőoltást hasz-
náltuk már, oltás utáni szövődménnyel egyetlen eset-
ben sem találkoztunk. A beoltottak száma március végé-

ig 245 fő volt Peresztegen. Az olthatóság szempontjából 
az a kérdőív a mérvadó, melyet sokan megkapnak. Alap-
vetően stabil állapot szükséges, krónikus betegségek 
esetén is. Tehát a pajzsmirigy betegség, a cukorbeteg-
ség, a magas vérnyomás stb. sem jelent akadályt, ha 
mindezek megfelelőn kontrolláltak. A legkülönfélébb 
oltóanyagok szempontjából is ez tekinthető alapfelté-
telnek. Vannak azonban olyan betegségek, melyek ese-
tén a kezelőorvost javasolt megkérdezni. Ilyenek első-
sorban az autoimmun betegségek és a különböző onko-
lógiai kórképek. Ilyen esetekben is az aktív kezelés ké-
pezhet elsősorban akadályt. 
Köszönjük szépen mindenkinek a felelősségteljes 
együttműködést és megértést. A járvány mindannyiunk 
életét megváltoztatta, számos központi utasítás, szabá-
lyozás lépett érvénybe, így a háziorvosi rendelés esetén 
is. Azonban ezek a szabályok a lakosság érdekeit szolgál-
ják. A telefonos bejelentkezés során már tudunk taná-
csot adni és azt is el tudjuk dönteni, mikor és hol történ-
jen az ellátás. A váróban egyszerre kevesen tartózkod-
nak, és gyorsan bekerülnek a rendelőbe, ezáltal is csök-
kentve a megfertőződés esélyét. A védőoltások beadása 
ütemesen zajlik. Oltásra jelentkezni, regisztrálni elektro-
nikus felületen lehet (vakcinainfo.gov.hu ), vagy a pos-
tán kapható jelentkezési lapon.  
Bízunk benne, hogy az intézkedések, védőoltások meg-
hozzák a várt jótékony hatást, és szó szerint újra szaba-
dabban lélegezhetünk. Ennek érdekében is folytatjuk 
munkánkat, és ismételten köszönjük az eddigi példamu-
tató együttműködést.  
   Prof. Dr. Bártfai Zoltán, háziorvos 

http://www.vakcinainfo.gov.hu
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Elhunytak 
 

Koloszár István Dénes   1959 

Koloszár István Jánosné  1942 

Czákler István    1945 

Anka János     1951 

Tudja-e… 
 

...Kik vannak a képen? 

Óvodások 1958-ban. 

Vajon melyikük Csecserits 

Sándor? Hol áll Török Fe-

renc? A képtulajdonos Far-

kas István? Ki guggol közé-

pen? Talán Bindics János? 

Vagy Farkas József, Derdák 

László, Hernitz Ferenc? 

A fénykeresztek felállításának gon-
dolatát 1996. július 16-án, a Kármel-
hegyi Boldogasszony ünnepén az Úr 
Jézus Fernanda Navarro, Grenoble-
ben lakó családanyának adott kinyi-
latkoztatása indította el. 2000 nov-
ember 15-én II János Pál megáldotta 
mindazokat, akik fénykereszt felállí-
tását kezdeményezik. Magyarorszá-
gon az elsőt Debrecenben, 2004-
ben állították. 
A kereszt mindenhol egyforma mé-
retű. Magassága 7,38 m, mivel 
Krisztus keresztje a Golgota hegyén 
738 m magasan állt. A vízszintes 

szár 2,46 m, tájolása kelet-nyugati 
irányú. 
A peresztegi fénykereszt a temető 
parkoló mellett áll, nyugalmat bizto-
sítva az elhunytaknak, biztonságot 
és védelmet a településen élőknek. 
Környezetét úgy alakították ki, hogy 
az elmélyülésre, csendes imádko-
zásra, megpihenésre alkalmas le-
gyen. A kereszt felállításának költsé-
geit teljes egészében az adományo-
zó Varga József és családja, Horváth 
Lajos és családja biztosította. 
A kereszt üzenete; hit nélkül nincs 
jövő.  

A ll a fe nykereszt 

Gólyafészek. 

Rövid áramszünet beiktatásával 

helyezett fel fészekvédő keretet 

az Eon az Ady E. utcai villanyosz-

lopra. A szakembereknek nem ez 

az első ilyen jellegű munkájuk. A 

keretre rögzített ágak és a levett 

fészek gallyaiból újrakezdett épí-

tést remélhetőleg folytatni fogja  

a hamarosan visszatérő gólya-

pár. 

mailto:polgarmester@pereszteg.hu

