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Hurrá, nyaralunk! 
Igazából nem tudom felkiáltó jelet, vagy kérdőjelet 
tegyek a mondat végére. A felkiáltójel az örömömet 
fejezné ki. Túl vagyunk másfél év bezártsággal, kor-
látokkal terhelt megpróbáltatásain, és végre szaba-
dabban lélegezhetünk. Igy majdnem teljesen 
maszkmentesen, akár szó szerint is érthetjük a jóízű 
levegővételt. Utazhatunk, kirándulhatunk, nyaralha-
tunk. Strandot, fagyit, medencét, Balatont, hegyet-
völgyet, réteket, ide nekem a kalandot, az utazást, a 
bulit, a koncertet, a meccset, a wellness hétvégét. 
Lehet, újra lehet tervezni, kimozdulni, pihenni. 
Nagyszerű dolog ez! Igazából most értettük csak 
meg, a korlátozások idején, hogy milyen jó a „van”. 
Amit eddig természetesnek vettünk, az, hogy csinál-
hatjuk, megtehetjük, hogy ez a fajta szabadság éle-
tünk szerves része, no, azt egycsapásra elvette tő-
lünk a tilalom, a „nincs”. Most valamit visszakap-
tunk belőle. Nem a teljes egészet, csak majdnem 
mindent. Ezért talán jobb lenne a cím végére a kér-
dőjel. Hurrá? Örülhetünk felhőtlenül? Legyőztük a 
vírust, és most már csak, - mint győztes csata után, - 
az ünneplés marad? Vége van, mint egy rossz álom-
nak? Felejtsük el, hiszen visszakaptuk régi, vírus 
előtti életünket? Hurrá, nyaralunk? Igen, nyaraljunk. 
És ez így van jól. Éljünk kicsit a mának! Megérde-
meljük, hogy végre kimozduljunk, szórakozzunk, 
pihenjünk. Most van itt az ideje. Most még lehet… 
Hurrá! Nyaralunk!      (-s-) 

Elkeltek a Kis utcai telkek 
Mind a hat önkormányzatunk által kialakított te-

lek teljes vételárát kiegyenlítették az új tulajdono-

sok. Egyikük helyi lakos. Az öt darab 450 m2-s és 

a 737 m2-s telkeket az utcában biztosított közmű-

csatlakozási lehetőséggel hirdettük meg az érték-

becslő által ajánlott 10 000 Ft/m2 árat is megha-

ladó 12 500 Ft/m2 áron. A közzététel utáni héten 

mindegyiket lefoglalták, a hatvan napos határidő 

lejárta előtt a teljes vételárat kiegyenlítették. Ön-

kormányzatunk a szerződésbe foglalt 10% kötbér  

megfizettetésével kívánja érvényesíteni az öt 

éven belüli beépítési kötelezettséget. A költségek 

és a megfizetendő ÁFA levonása után 17 millió Ft 

bevételünk keletkezett.  (-s-) 

 Szeptember elseje n nyit a bo lcso de 
Megkapta a működési engedélyt az újonnan épült 

mini bölcsőde. Hét fővel üzemelhet. Az óvodával 

közös, egyesített intézményként, két új dolgozóval 

nyit. A jelentkezések elbírálásánál elsősorban a pe-

resztegi lakcímmel rendelkező gyermekek élveznek 

előnyt.  

A jelentkezés folyamatos. Beiratkozni az óvodaveze-

tőnél lehet. Érdeklődni ugyanitt. (Tel.:99/360-523) 
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A kerí te s e pí te s szaba lyai 
A 2013. január 1-jétől hatályos, az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzé-
sekről, valamint az építésügyi hatósági szolgálta-
tásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. számú 
mellékletében, az építési engedély nélkül végezhe-
tő építési tevékenységek listájában is szerepel a 
kerítés építése, ezért a kerítés létesítése – kivéte-
lek nélkül – az építési engedély nélkül végezhető 
tevékenységek körébe tartozik. A kerítésépítést 
bármelyik ingatlantulajdonos elvégeztetheti. A ke-
rítésnek teljes egészében a saját telken kell állnia. 
Az ingatlantulajdonosnak a kerítést a telek homlok-
vonalán, az útról nézve jobb oldali telekhatáron és 
a hátsó telekhatár jobb oldaltól mért fele hosszán 
köteles megépíteni és fenntartani. A kerítések ka-
puja a közterületekre, kifelé nem nyílhatnak. A 
homlokvonalon álló kerítésen a közterület haszná-
latát veszélyeztető megoldást, így például szöges-
drótot csak a járda szintje felett legalább két méte-
res magasságban, a kerítés belső oldalán lehet al-
kalmazni. 
Mint minden építési engedély nélkül építhető épít-
mény vonatkozásában, így ez esetben sem jelenti 
azt az engedély hiánya, hogy a kerítés bármilyen 
kialakítású lehet. A kerítés létesítésére vonatkozó-
an az országos településrendezési és építési köve-
telményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren-

delet (továbbiakban: OTÉK) határoz meg általános 
előírásokat. Az OTÉK előírásai szerint a telek határ-
vonalain létesíthető kerítés kialakítását - a helyi 
sajátosságokra is figyelemmel - a helyi építési sza-
bályzat meghatározhatja. Ha a helyi építési sza-
bályzatban foglalt létesítési módot sértik meg, az 
ugyanolyan jogkövetkezményekkel jár, mintha az 
országos építésügyi szabályokat sértette volna meg 
az építtető. 
A kerítések karbantartásával kapcsolatos kötele-
zettségek, úgy, mint más építményeknél, mindig az 
építtetőt, illetve tulajdonost terhelik. Ennek elma-
radása esetén, a rossz, vagy balesetveszélyes kerí-
tések helyreállítása tekintetében a hatóság is a tu-
lajdonost, építtetőt kötelezheti a szükséges mun-
kák elvégzésére. 
 

Kerítésépítés leggyakoribb esetének rajzos bemutatása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Csigó Kornél 

Pa lya zatainkro l 
Megkezdődött az Egészségház felújítása. Az első 
lépésben az emeleti ablakok cseréje történt meg. A 
következő munkarész a tetőfelújítás lesz. A veszé-
lyes hulladéknak számító palatető anyagát ártal-
matlanításra alkalmas cég szállítja el, a tető részle-
ges megerősítése után kerül fel a cserép, majd kap 
külső szigetelést a teljes épület. A kivitelezővel kö-
tött szerződés szerint a munkák december 15-éig 
befejeződnek. 
A Faluház felújítására beérkezett árajánlatok elbírá-
lása is megtörtént. A nyertes Ager-Domus kft. helyi 
vállalkozásként pályázott. A felújítás a külső szige-
telést, padlászigetelést, a vizesblokk felújítását, az 
olvasószoba padozatcseréjét, részleges festési 
munkálatokat tartalmaz, melyre a kormányzati tá-
mogatásként érkezett 15,4 millió forintot költhe-
tünk. A pályázat keretösszegén felül valósítjuk meg 

fűtési rendszer átalakítását, valamint tervezzük a 
nagyterem színpadja elé térelválasztó függöny fel-
szerelését. A vizesblokkban a női „szakasz” lesz a 
nagyobb, a két helység cseréjével a nagyterem felő-
li bejárat megszűntetésével tudjuk ezt elérni. A le-
mezkazánok megszűnnek, a helység raktárfunkciót 
fog ellátni. A pályázaton felüli többletköltségek el-
érhetik a 4 millió forintot is. Erre megvan a költség-
vetési fedezetünk. 
A Kántor köz járdafelújítási munkálatainak sikeres 
kivitelezéséről előző számunkban számoltunk be. 
A Belügyminisztérium alapfeladatok ellátását bizto-
sító infrastruktúra fejlesztés tárgyában az Ady E. u. 
részleges felújítására 29,8 millió Ft értékben adtunk 
be pályázatot. 
A Peresztegi Hírek következő számának megjelené-
sekor várhatóan a támogatói döntésekről is beszá-
molhatunk.  - folytatás a 3. oldalon -  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1200312.KOR
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR


PERESZTEGI HÍREK 3  

 

 

Ősszel várható a TOP+ pályázati kiírások megjelenése, melynek még a tartalma és pályázható keretössze-
gei sem ismertek. Az előzetes tájékoztatás szerint jelenleg is folynak tárgyalások a kormányzat és az EU 
brüsszeli adminisztrációja között. Magyarország szeretné nemzeti érdekei érvényesítését, szeretné a honi 
sajátosságokat figyelembe vevő támogatási tartalmak elfogadtatását. Az EU ezt több területen másként 
látja, a helyi ismeretek hiányát (nyugat) Európa más országaiban jelentkező problémákkal próbálja felülír-
ni. A tárgyalások elnyúlása késlelteti a keretösszegek, a pályázati tartalmak véglegesítését. Ősszel azok a 
pályázati felületek nyílhatnak meg először, melyben a hazai célok megegyeznek, vagy kevésbé különböz-
nek a brüsszeli kívánalmaktól. Útfelújítás, csapadékvíz elvezető rendszerek korszerűsítése, közösségi célú 
épületek felújítása, építése is a célok között lehet. A csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére kész ter-
vünk van, ennek újra engedélyeztetése szükséges, a tornaterem tervezésére már kértünk ajánlatot. 
A tervezés folyamatban van.  
Költségvetési forrásaink csökkentek. Az idei évben a telekkialakításból származó egyszeri bevételünknek 
köszönhetően  megnyugtató mérleggel várhatjuk az őszt. Jövő évi bevételeink sem adnak sok mozgáste-
ret fejlesztési céljainknak. A saját erő helyett maradnak a pályázatok. Ezért várjuk az új kiírásokat.   
             Sellei Tamás, polgármester 

…. Folytatás az előző oldalról… 
 

Beadott pályázataink: 
 

 A Magyar Falu Program keretein belül adtunk be pályázatot: 
 - Orvosi eszköz beszerzése 881 254 Ft értékben. 
 - Óvodai játszóudvar fejlesztésére 959 677 Ft értékben. 
 - A Peresztegi temető járdafelújítására 4 954 016 Ft értékben. 
 - A Tanya és Falugondnoki szolgálat működését segítő kisbusz beszerzésére 15 millió Ft értékben. 
 - Belterületi utak karbantartását segítő eszköz beszerzésre 14 858 878 Ft értékben. 

Lassan és óvatosan, de úgy tűnik elmondhatjuk, 
lezajlóban a COVID19 járvány harmadik hulláma. Ez 
a hullám is más volt, mint az előző, előzőek. Több 
volt a lassan, nehezen gyógyuló betegek száma, 
gyakoribb volt a tüdőérintettség, a fiatalok aránya 
magasabb volt, de szerencsére a tragikus kimenetel 
ritkábban fordult elő. A védőoltás folyamatosan 
zajlott. A szervezés, az oltás nagy terhet rótt ránk, 
de komolyabb fennakadás nélkül tudtuk biztosítani 
a védelmet jelentő vakcinációt. Sajnos előfordult, 
hogy előzetes megbeszélés és regisztráció ellenére 
nem jelent meg valaki, ami azért is probléma, mert 
az adott oltóanyagot sok esetben már nem tudtuk 
másnak beadni. Ha oltáskor szembesültünk ugyanis 
a távollét tényéről, már nem volt elég idő mást ér-
tesíteni. Szerencsére kevés volt az ilyen esetek szá-
ma. Ilyenkor azonban már csak az oltóközpont tud 
segíteni az elmaradt vakcináció pótlásában. 
A háziorvosi ellátás változatlan előjegyzés alapján 
történik. A járványügyi helyzetben hozott központi 
intézkedések ebben sem változtak. Ugyanakkor 
jelentős előnnyel is jár mindez, hiszen időre érkezik 
a beteg, és akkor ellátásra is kerül. A rendelő váró-

jában nincs tömeg, ami a fertőzések elkerülése ér-
dekében is hasznos. Továbbra is lehet telefonon 
kérni a rendszeresen használt gyógyszerek felírá-
sát. Azt azonban szeretnénk kérni, hogy mindenki 
ellenőrizze, mennyi időre elegendő a gyógyszer-
készlete, és ne az utolsó szemek elfogyása után je-
lentkezzen. Aznapra ugyanis nem minden esetben 
tudjuk biztosítani a felírást, hiszen számos egyéb 
feladatunk is van, ezen kívül sajnos előfordulhat az 
internet akadozása és egyéb hiba is. Tehát kérjük, 
hogy a felírási igény bejelentése után még ne indul-
jon el senki perceken belül kiváltani gyógyszerét. 
Az egyéb igazolások sem biztos, hogy azonnal meg-
történnek, az előbb említett okokból, így a doku-
mentum kiadása biztosabb másnap. Mindezektől 
függetlenül természetesen minden esetben igyek-
szünk aznap teljesíteni a kérést, de mint emlí-
tettem ez nem csak rajtunk múlik. 
Ismételten szeretném megköszönni az együttmű-
ködést, aminek köszönhetően ezekben a nehéz és 
komoly feladatokkal teli időben is zökkenőmente-
sen tudtuk folytatni a háziorvosi ellátást.  
     Dr. Bártfai Zoltán 

Hasznos az elo jegyze ses rendele sre jelentkeze s 



PERESZTEGI HÍREK 4  

 

Horva th Imre me rno k-tana r 

ko szo nte se 
Április 5-én, kilencvenedik születésnapján volt sze-
rencsém személyesen tiszteletemet tenni ottho-
nukban, és köszönteni Im-
re „bácsit” és kedves fele-
ségét Irénke nénit. A már 
kissé megkopott fizikai 
állapotot mindkettőjüknél 
kiváló szellemi frissesség 
egészíti ki. 
- Az állandó fizikai tevé-
kenység tartja karban és 
erőben Imre bácsit – 
mondja Irénke néni, a tűzi-
fánkat is még egyedül ha-
sogatta fel, mindig talál kint munkát, sokszor úgy 
kell este beparancsolni… 
- Fontos a fizikai aktivitás, de itt, fejben dől el min-
den – pontosít Imre bácsi. Harmóniában kell lenni 
saját magunkkal, legyenek céljaink, szeressünk min-
dent, tiszteljük meg környezetünket, a természetet, 
az embereket, és ne féljünk ápolni egészségünket. 
Nekem már annyi nyavalyám volt, súlyos betegsé-
gekből gyógyultam fel, és némelyikkel még most is 
együtt élek, de nagyon fontos, hogy merjünk orvosi 
segítséget kérni, meggyógyulni, mert a szerveze-
tünket óvni kell. 
A kertészkedés szeretetét otthonról hoztam, Hegy-
kőn nevelkedtem, népes családunk, ahogy általá-
ban a falusi ember állatokat tartott, gazdálkodott, 
én ott minden létező termesztett növényt megis-
mertem, a gazdálkodás alapjait akkor sajátítottam 
el.  Aztán az eszterházi középiskola elvégzése után 
gépészmérnöki diplomát szereztem. Szanyban he-
lyezkedtem el, mint üzemmérnök, később dolgoz-
tam a helyi Gépállomáson is, végül a fertődi kerté-
szeti szakközépiskolában tanítottam gépészetet, 
igazgatója is voltam négy évig az intézménynek. 

Máig büszkeséggel tölt el, hogy kezdeményez-
hettem az intézmény névadását, melynek eredmé-
nyeképpen ma is viseli, és egyben őrzi Dr. Porpáczi 
Aladár nevét és munkásságát. Fontos a hagyo-
mánytisztelet és az értékteremtés. Kiváló képessé-
gű fiataljaink vannak ma is, öröm látni, hogy oko-

sak, sikeresek, értik és fele-
lősen kezelik ennek a globá-
lis világnak minden kihívását. 
Egyébiránt mindennapjaimat 
a ház körüli munkákkal töl-
töm, várjuk a dédunokát, 
tartjuk a szinte mindennapi 
távkapcsolatot Budapesten 
élő lányunkkal, unokákkal. 
Nagyon aranyosan, gondos-
kodó figyelemmel ápolják 
lelkünket, minden évben 

családi képekből összeállított naptárral lepnek meg 
bennünket, a családi eseményekről készült fotó-
montázsok vesznek körül minket. 
- Kedves Irénke néni, Imre bácsi, köszönöm, hogy 
tiszteletemet tehettem Önöknél, kívánok további jó 
egészséget és erőt a mindennapi tennivalókhoz! 
       -sellei- 

Program elo zetes 
A szeptember elsején nyíló mini bölcsődénk átadóünnepségét 
2021. augusztus 19-én (csütörtök) 10 órakor, intézményi nyílt nap 
keretében tartjuk. Az ünnepélyes szalagátvágás után megtekinthe-
tő az intézmény, gyermekprogramok várják az érdeklődőket. 
 Augusztus 20-i ünnepségünket is aznap, 2021. augusztus 19-én 
(csütörtök) 18 órakor tartjuk. 
Az ünnepség után a Hegykői Fúvószenekar ad koncertet. 

A Szeretlek Pereszteg Fesztivál  
 

programjai a „retro” életérzés fel-
idézése köré szerveződnek. Augusz-
tus 27-én (péntek) bál lesz, zenél a 
„Rokonok”. Másnap, szombaton 
traktoros felvonulás, családi progra-
mok várják az érdeklődőket.  
Várjuk Önöket rendezvényeinken! 

 

„Adj vért és ments meg három életet!” 

Tisztelt Peresztegiek! 

A helyi Vöröskereszt véradást szervez! 

Időpontja: 2021. július 05. (hétfő) 16-19 óráig  

Figyelem!  

A véradás helyszíne a Sportpálya lesz! 

Az első véradókat az Önkormányzat ajándékkal 

köszönti! 
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Baba-Mama se ta 
A covid járvány sajnos az elmúlt idő-
szakban átszabta a mindennapi éle-
tünket. Nemcsak a felnőttekét, ha-
nem a gyermekekét is. A mindenna-
pi találkozásokat, közösségi progra-
mokat, kapcsolatok kialakítását 
nagyban korlátozta. A korábban jól 
működő Baba-mama klub foglalko-
zások is elmaradtak az egészségünk 
védelme érdekében. A korlátozások 
fokozatos feloldásával azonban úgy 
gondoltam, hogy a jó időt kihasznál-
va egy baba- mama túrát, sétát indí-
tok, ahol az édesanyáknak gyerme-
keknek lehetőségük van megismerni 
egymást, kimozdulhatnak, információt cserélhetnek. A már korábban is járt útvonalunkon babakocsival 
elsétáltunk a játszótérre. Voltak, akik menet közben csatlakoztak hozzánk, és voltak, akik a játszótérre ér-
ve kapcsolódtak be a foglalkozásba. Árnyékos helyet kerestünk, piknik hangulatot teremtve plédet terí-
tettünk le. Amíg a gyerekek az egyhelyben maradást bírták énekeltünk, mondókáztunk. Ezután a gyerme-
kek útra kelve labdáztak, futkároztak, a játszótér játékait használva ismerkedtek, megfigyelték, utánozták 
egymást.  
Ezután is szeretettel várok Mindenkit a következő hónapban induló sétánkra, foglalkozásra! 
           Horváthné Holczmann Krisztina, védőnő 

Kicsik és nagyok a Csörgető parkban 

Iskolánkban a tavaszi Fenntarthatósági témahét 
április 19-től április 23-ig zajlott. A  kiemelt témák 
közül mi az „Erdő, mint ökoszisztéma” projektet 
választottuk, és programja-
inkat főleg e témára építve 
szerveztük. Az alsó tagoza-
tos tanulók jelenléti oktatás 
keretén belül, a felsőseink 
pedig online formában va-
lósították meg a programo-
kat.  
Matematikán különböző 
falevelek hosszúságát, szé-
lességét mérték. Történelemórán erdei térképet, 
illetve hangtérképet készítettek. Német órán erdei 
fák, bokrok, állatok nevét tanulták meg németül. 
Technikán a madarak fészkelése volt a téma. Az 
énekórán a dalok az erdőről, az erdei állatokról 
szóltak. A negyedik osztályosok fogalmazás órán 
közösen „faragtak rímet” vagyis írtak egy saját ver-
set: „Az erdő titkai” címmel. A témahét zárásaként,
-április 23-án pénteken,- tanítás nélküli munkanap 

keretén belül az alsós tanulók az osztályfőnökök 
vezetésével, a felsős tanulók pedig önállóan egy 
izgalmas kalandjátékban vettek részt, mely a „ Pe-
resztegi ÖKO-SÉTA” elnevezést kapta. Kutattak a 

gyerekek fecskefészek 
után, megkeresték az Ikván 
a volt vízimalom helyszínét, 
hallgattak „neszeket” a gó-
lyafészek körül, számoltak 
szélkerekeket a közeli szél-
erőműparkban, megkeres-
ték a helyi használtruha-
kereskedést, készítettek 
„öröm-bánat térképet”. A 

séta egy túrával is felért, a gyerekek nagyon élvez-
ték. Iskolánk diákönkormányzata papírgyűjtést is 
szervezett, melynek során két konténert megtöl-
töttek tanulóink, összesen 7786 kg papír gyűlt ösz-
sze.  
A Fenntarthatósági Témahét programjaival részt 
vettünk az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
pályázatán, amelyen iskolánk ismét elnyerte a 
„Legaktívabb iskola” díjat.    Maráz Kornélia 

„ Mit ad az erdő? A titkokat rejtő? 
Bogyókat termő, lombot nővesztő? 

Ad nekünk nyugalmat, élelmet, madárdalt, 
Friss levegőt, fákat, szép pillanatokat. 

Fotózáshoz témát, sok növényt és gombát,  
Sünit, mókust, rókát, baglyot: tarkabarkát.  

Ad jó búvóhelyet, madárnak fészkeket, 
Forrást és vizeket, A Földnek életet. „  

Fenntarthato sa gi Te mahe t iskola nkban 
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Ó -IÓ -CIÓ -A CIÓ -KA CIÓ -AKA CIÓ -
VAKA CIÓ ! 

Június 18-án bezártuk a 2020/2021-es tanévet. Az 
ezen a napon tartott ballagáson elbúcsúztattuk 
nyolcadikosainkat. Az ő osztályuk volt az első, ame-
lyik egy új hagyományt elindítva átadta az iskola 
zászlóját a hetedikeseknek, s ezáltal az itt maradó 
összes diáknak. Sokat töprengtünk azon, hogy mi-
lyen jelkép kerüljön a zászlónkra. Végül a Pereszte-
gen fészkelő gólyapárt – Ludvigot és Ludovikát –
választottuk. Ezen a napon ünneplőbe öltözve elbú-
csúztattuk a tanévet is, megünnepeltük mindazt, 
amit megvalósítottunk. A kiadott bizonyítványok 
közül 25 kiváló. A legvállalkozóbb szellemű, leg-
ügyesebb gyermekeink, a tanulás mellett, a vírus-
helyzet ellenére versenyeken is eredményesen sze-
repeltek. A Mesélnek a fák irodalmi pályázaton Si-
pőcz Anna országos I. helyezést ért el. A Cziráki La-
jos megyei tanulmányi rajzversenyen Kovács Anna 
emléklapot kapott, Kelemen Anna munkáját külön-
díjjal jutalmazták. A fenntarthatósági témahéten 
zajló Ökosétán a legtöbb pontot Farkas Vanilla és 
Rajnai Martin gyűjtötte össze. Ebben a tanévben is 
csatlakoztunk a Kinder Joy of moving – A mozgás 
öröme programhoz, és a részvételnek köszönhető-
en a 3. és 4. osztályosaink a szokásosnál több időt 

tölthettek mozgással. A pontokat sportszerekre vál-
tottuk be, és egy tabletet is kap az iskola. Rendha-
gyó módon ugyan, de színes programokban, válto-
zatos rendezvényekben, pályázatokban gazdag tan-
évet zártunk. Csak néhányat emelnék ki ezek közül: 
Mikulásvárás, adventi gyertyagyújtás, Nemzeti Ösz-
szetartozás Napja közös énekléssel, osztályfarsang, 
gyereknapi fagylaltozás, osztálykirándulások, az 
iskolarádión keresztül előadott ünnepi műsorok, a 
Parasportnap lélekmozgató programja, Happy-hét. 
Ökoiskola lévén 2020 őszén a Fenntarthatósági té-
mahéten zajló programjainkkal pályáztunk, és el-
nyertük Győr-Moson-Sopron megye legaktívabb 
iskolája címet és a vele járó 60 000 Ft-ot. A tavasz-
szal lezajlott témahetünkkel újabb pénzjutalmat 
kaptunk, tehát 2021-ben is viselhetjük a megye leg-
tevékenyebb iskolája kitüntető címet. A vakáció 
kezdetén Csodaszarvas napközis táborban vettek 
részt a gyerekek. Szentgyörgyvölgyben és Göbös-
majorban pedig egy hétig táboroznak diákjaink. A 
szülőknek köszönöm segítségüket, mellyel a digitá-
lis távoktatást, rendezvényeinket, a tanulmányi ki-
rándulásokat, sportversenyeinket, a felújításokat 
támogatták, és a lehetőségekhez mérten bekapcso-
lódtak programjainkba. Mindenkinek jó pihenést, 
szép nyarat kívánok! 
   Horváth Anita, intézményvezető 

Napko zis ta bor 
A június 21-25-i héten 25 tanuló napközis 
nyári táborban vett részt. A téma A kis-
kondás c. népmese volt. A hét folyamán 
a mese feldolgozása mellett sor került 
interaktív drámafoglalkozásra, barkácso-
lásra is. A kedd délelőttöt a hegykői 
strandon töltöttük. Csütörtökön László-
majorba kirándultunk. Elkészítettük a 
mese helyszíneit plakátokon, lerajzoltuk 
a főhős útját egy nagy térképen. Végül 
péntek délután egy táborzáró előadás 
formájában bemutattuk alkotásainkat és a mesét az érdeklődő szülőknek.    Szabó Gabriella 

A Táborlakók 
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Ó vodai e letu nk… 
Így készültünk az év legszebb vasárnapjára… 

Mindkét csoportban „lázasan” folyt a munka. A kicsik papírcsíkokból virágot ragasztottak, a nagyok az 
édesanyáknak szív alakú könyvecskét készítetek, a 

nagymamáknak origami 
technikával tulipánt haj-
togattak. Lelkesen tanul-
gatták a verseket, amiket 
ők választottak az óvó 
nénik kincsestárából”, és 

sok szép énekkel tettük még szebbé a felkészülés 
napjait. A legszebb vasárnapon az édesapákra is fon-
tos szerep hárult; egy finom kávét, teát készítve segí-
tettek gyermekeiknek az édesanyák reggeli köszöntésében. 

 
Gyermeknapunk 

Fergeteges gyermeknapi programokkal tettük színessé az idei ün-
nepünket. 
Dupla csúszdás légvár biztosította az egész napos vidám játékot, 
mozgást. 
„Ugróiskolába járó” gyermekeinket az ügyességi játék végén finom 
nasival jutalmaztuk. Volt, aki a homokozó árnyékában meghúzód-
va, homokvárat épített, vagy a babaházban játszott. A lelkes 
„vállalkozók” tánctudásukat is bemutathatták. A rajzversenyünkön 

részt vett kis művészeket finom nasival jutalmaztuk. Az ebéd utáni bar-
kácsolás során „hintázó csigát” készítettünk, amit boldogan vihettek haza a nap végén. Délután 
„Banderas” pónilovaglással kényeztette a vállalkozó kedvű kis óvodásainkat. Az időjárás, és minden felté-
tel adott volt, hogy egy nagyon vidám, boldog napot töltöttünk együtt! 

Évzáró 
A járványügyi előírásoknak megfelelően szerveztük idei évzárónkat. A szülők köszöntése után a legkedve-
sebb búcsúzó dalokat énekelve sétáltunk gyönyörű udvarunkon, majd eljátszottuk az év során tanult leg-
kedvesebb körjátékainkat. 
Szívhez szóló versekkel búcsúztak az iskolába készülő nagycsoportosaink. Szeretett Hugi néninktől is bú-
csúztunk, akinek a szülők most kívántak boldog, egészségben bővelkedő nyugdíjas éveket. Az óvó nénik 
mindig érzékenyen vesznek búcsút szere-
tett nagycsoportosaiktól. A gyermekeket 
átölelve, kedves arcocskájukra nézve, a bú-
csúzás könnyeket csal a szemünkbe. 3 – 4 
évig nevelgetjük, szeretgetjük ezeket a ki-
csiket, rengeteg kedves emlék, az együtt 
töltött boldog napok élménye jut eszünkbe 
óhatatlanul is. Nehéz a búcsúzás…, de ter-
mészetes, hogy az „óvodásból lesz isko-
lás”… A 18 búcsúzó gyermekünknek kívá-
nunk sok örömet, boldog iskolás éveket, 
sok-sok jó jegyet, és azt, hogy érezzék jól 
magukat az iskolában, szeressék egymást 
és a tanító nénit! A nyárra kívánunk élmé-
nyekben gazdag, kellemes pihenést, és fel-
töltődést!  Bokor Tiborné, Jutka óvó néni 

„Aki értünk annyit, 
s oly szívesen fárad,  
dallal és virággal 
Köszöntjük anyánkat.” 

Ők a búcsúzó óvodások 

Anyák napi ajándékok a kicsiktől 

Ki lesz a következő lovas?... 
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Peresztegi Hírek 
 

Pereszteg Község Önkormányzat ingyenes, hivatalos lapja. 
Megjelenik negyedévente. 
 
Szerkesztik:  
Sellei Tamás, Csigó Kornél, Horváth Anita, Hosszú 
Margit, Holczmann Zsuzsanna, Horváthné 
Holczmann Krisztina,  Breidenbach László, Békési 
István, Kaltsits Józsefné, Maráz Kornélia 
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 

 Czákler Levente  2021. 04. 19. 
 Harsányi Noel  2021. 04. 21. 
 Cziráki Vince  2021. 05. 07. 
 Pukler Benjamin  2021. 05. 09. 

 

Elhunytak 

 Árvai Jánosné  1942 
 Grászli Imréné  1936 
 Vámosi Terézia  1958 
 Horváth Tibor  1977 
 Pete Ferenc  1930 
 Somogyi Imre  1953 
 Gerencsér Józsefné 1937 

Tudja-e… 

Hogyan készül a Bólyi túróspite? Az egyszerűen és gyor-
san elkészíthető süteményt mások lusta rétes néven is is-
merhetik. 10 dkg vaj felével kikenünk egy közepes méretű 
tepsit. Összekeverünk 25 dkg réteslisztet, 17 dkg porcuk-
rot, fél csomag sütőport és az adag felét a tepsibe szór-
juk. Rámorzsolunk fél kg túrót, meghintjük 1 cs vaníliás 
cukorral, egy citrom reszelt héjával, 10 dkg mazsolával, 
vagy aszalt áfonyával, barackkal. Rászórjuk a maradék lisztes keveréket és rámorzsoljuk a 
vaj másik felét. 3 dl tej és 3 db felvert tojás keverékével meglocsoljuk a tészta tetejét. 
200 °C fokos sütőben kb. 30 percig sütjük. Próbálják ki! Nagggyon finom! 

Fe la rva n maradtak a go lyafio ka k 

Nagy örömmel nyugtáztuk tavasszal, hogy a vissza-

térő gólyapár elfogadta a fészekvédő keretet, és 

megérkezésük után pár nappal már a költésnek is 

nekiláttak. A fehér gólya költési ideje 34-35 nap. 

Sokan találgattuk kíváncsian, az idén vajon hány 

fióka kel ki a tojásokból. Aztán megláttuk a három 

fészekből kikandikáló feketecsőrű fejecskét. Ez a 

fiókaszám a gólyáknál átlagos. A tragédia június 11-

én pénteken délután következett be. A Mező utcá-

ban találtak rá a szárnya törött gólyára. A madár-

mentők orvoshoz szállították, de a műtét nehézsé-

geit, a nagy vérveszteséget nem viselte el. A nem-

zeti park szakemberének javaslatára folyamatosan 

figyeljük a fiókák állapotát, a 

felnőtt szülő megérkezését, mi-

közben felkészültünk az esetle-

ges beavatkozásra is. Emelőko-

saras autóval kiemelhetők a fió-

kák. Szerencsére erre lapzártáig 

nem volt szükség. Bízunk ben-

ne, hogy a megmaradt szülő 

győzi erővel a három fióka etetését, és mindhár-

man megerősödve indulhatnak önálló vadászatra. 

A gólya egyébként ragadozó madár. Táplálékának 

felét bogarak, egyenesszárnyúak, negyedét kis ter-

metű hüllők – békák gyíkok, maradékát halak, apró 

emlősök, madárfióka, tojás teszik ki. Egy családnak 

napi négy kg táplálékra is szüksége lehet.  (sellei) 

mailto:polgarmester@pereszteg.hu

