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V. évfolyam 4. szám 2021. december
Polgármesteri beszámoló a közmeghallgatáson A tartalombol:
„Alapszolgálatatásaink településméretünknek megfelelően
fejlettek, a mini bölcsőde megépülésével örvendetesen bővültek is. Pereszteg a letelepülni vágyók számára is vonzó
település, a megépült gyorsforgalmi út ezt tovább erősíti. A
letelepedést segíteni tudó telekkialakítási forrásaink kimerültek, magánbefektetők jelentkezése egyelőre kisléptékű.”
- tudtuk meg az önkormányzat 2021. évi tevékenységének
beszámolójából.
A beszámolóból megismerhetjük a költségvetés teljesülését,
a megvalósult, a folyamatban levő fejlesztéseket és ismertetésre kerültek a képviselőtestület következő éveket érintő
fejlesztési célkitűzései is. Betekintést nyerhetünk az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok munkájába, tevékenységébe, valamint a járványhelyzet önkormányzatot érintő feladataiba is.
A közmeghallgatáson megjelentek kérdéssel, véleménnyel,
észrevétellel fordulhattak a polgármesterhez, intézményvezetőkhöz.
(A beszámoló teljes szövege a 2-3. oldalon olvasható.)

Indul a falugondnoki szolgálat
2022. január 1-jével falugondnoki szolgálat indul
Peresztegen. Bevezetését hosszas előkészítő munka előzte meg, ugyanis a szolgáltatás elindításához
módosítani kellett az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatát, új rendeletet kellett elfogadni, valamint ki kellett dolgozni a tevékenység
ellátásához szükséges szakmai programot, melyet a
Nemzeti Szociálpolitikai intézet véleményezett. Az
adminisztrációs feladatok meglétén túl fontos volt
egy 9 személyes busz beszerzése, mely a Magyar
Falu Programban elnyert támogatásból valósul
meg. A támogatásról szóló döntés már a nyár folyamán megérkezett az önkormányzat számára, és egy
Mercedes Vito Tourer kisbusz megvásárlására nyílik
lehetőség. A kisbusz várhatóan az idei év végén,
jövő év elején érkezik meg. A falugondnoki állás
betöltésére több alkalommal pályázati felhívás került meghirdetésre. Kezdetben nem volt jelentkező,
majd a második kiírásban egy személy jelentkezett,
aki később meggondolta magát, majd pedig a mos-
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tani felhívásban 3 fő benyújtotta pályázatát. A képviselő-testület a 2021. december 2-án tartott ülésén úgy döntött, hogy Horváth Mária Lúciát bízza
meg a feladat ellátásával. A falugondnok feladata a szakmai program szerint-, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása. Mit is jelent ez? A falugondnoki
szolgáltatás alapjában véve szociális tevékenység. A
rászorulók segítése a szükségleteik beszerzésében,
az orvosi ellátáshoz való hozzáférés segítése. Kapcsolattartás a lakosság és az önkormányzat között.
Az idősebb, beteg emberek problémáinak jelzése
az önkormányzat felé, illetve ezen problémák megoldásának elősegítése. A falugondnok a polgármester utasításai alapján látja el feladatát.
Fontos, hogy a falugondnoki szolgálat működési
költségeit (bér, működési, illetve fenntartási költségek) erre a célra megállapított költségvetési forrásból biztosított, a település részére többlet terhet
nem jelent.
Csigó Kornél aljegyző
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Tisztelt Olvaso!
A polgármester minden évben beszámol az önkormányzat tevékenységéről. Erről a lakosságot közmeghallgatás alkalmával tájékoztatni kell. A közmeghallgatás nyílt testületi ülés, ahol véleményezhetik az önkormányzat tevékenységét, feltehetik kérdéseiket, előterjeszthetik javaslataikat, megtehetik észrevételeiket. A polgármester ezekre a kérdésekre azonnal, vagy ha ez nem lehetséges, akkor írásban válaszol. A
javaslatok, észrevételek a válaszokkal együtt a jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek.
A közmeghallgatás időpontja: 2021. december 22. (szerda) 16.00 óra
Helyszíne: Faluház

Beszámoló az Önkormányzat 2021 évi munkájáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Elfogadott költségvetésünk szerint bevételeinket és
kiadásainkat egyaránt 290 727 305 FT főösszeggel
terveztük. A törvény szerint hiányt nem tervezhetünk, kölcsön felvételére kizárólag miniszteri engedéllyel van lehetőség. Nem is kívántunk élni vele.
Településünk látja el a Sopron Környéki Orvosi
Ügyelet gesztorságát, mely 52 M forinttal jelenik
meg költségvetési tételeink között.
Kiadási tételeinkben az óvoda 51 M forinttal, a
szeptember óta működő mini bölcsőde 5 M forinttal, a védőnői szolgálat 8,6 M forinttal szerepel.
Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő
járulékokra 31 M forintot, dologi kiadásokra 97 M
forintot, felújításokra 63 M forintot terveztünk.
Ezen tételen belül a víz és szennyvízelvezetés felújítási kiadásai mellett a pályázati forrásokból megvalósuló Egészségház külső felújítása, a Faluház részleges felújítása, a Kántor köz járdaépítésének költségei is benne vannak.
Az M85-ös gyorsforgalmi út építése során keletkezett többlet adó bevételünk miatt adóerőképességünk nőtt, emiatt 14,8 M forint szolidaritási hozzájárulást fizetünk, melyet a kincstár a hozzánk érkező havi finanszírozásból von le.
A járványhelyzet miatt mind kiadásaink, mind bevételeink tervezésénél óvatosak voltunk. Önerős beruházásként csak a Tűzoltó garázs befejezését, és
csak ősszel, - a képviselőtestülettel közösen ellenőrizve költségvetésünk aktuális állapotát - döntöttünk a Trianon emlékhely kialakításának folytatásáról.
A Kis utcai telkek kialakításából származó bevételeinknél három telek eladását építettük be költségvetésünkbe, de szerencsére pillanatok alatt elkelt
mind a hat. A költségek és a befizetendő ÁFA levo-

nása után 17 millió Ft többletbevételünk keletkezett. Ez az egyszeri bevétel is segített átvészelni forráskieséseinket.
Példátlanul sikeresek voltunk pályázatainkkal. A
Mini bölcsőde építésére 65 M Ft, az Egészségház
külső felújítására 27 M Ft, az Ady E. u. felújítására
20 M Ft, a peresztegi temető belső járdájának megépítésére 5 M Ft, (e két beruházás jövőre valósul
meg, de a támogatási összegek már a számlánkon
vannak), a Faluház felújítására 15 M Ft, orvosi eszköz beszerzésére 800 ezer Ft, belterületi utak fenntartását segítő eszközök beszerzésre 15 M Ft, Falubuszra 15 M Ft és óvodai játszótéri elem beszerzésére 1 M Ft kormányzati támogatásban részesültünk. Ez mindösszesen 163,8 Millió Ft. Emellett pályázott, és nyert az ÖTE, valamint az egyházközség
Plébániájának felújítása is a Magyar Falu Program
keretein belül valósulhat meg.
A Faluház és az Egészségház munkálatai hamarosan
befejeződnek. A traktor megérkezett, a hozzá tartozó gémes fűkasza tavasszal érkezik. A Falubusz legyártását megrendelte a kereskedő, a 9 személyes
Mercedes Tourer jármű a következő év elején állhat rendelkezésünkre. Ezt a Falugondnoki szolgálat
működtetéséhez kaptuk. Testületünk döntése értelmében a három jelölt közül kiválasztott Horváth
Mária Lúcia fogja ellátni a falugondnoki feladatokat.
További pályázatok beadására van lehetőségünk. A
január közepéig beadható TOP plusz 1.2.1-21 kódjelű kiírás keretében testületünk szándéka szerint a
peresztegi templom előtt parkolók kialakítására, a
Szabadság utca csapadékvízelvezető rendszerének
korszerűsítésére szeretnénk támogatást szerezni.
A környezetvédelmi, a klímaváltozással kapcsolatos
- folytatás a következő oldalon -
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- folytatás az előző oldalról tényadatok ismeretében, a kialakult rossz tendenciák miatt a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos
szemlélet megváltozott. A csapadékvíz elvezetése
helyett annak megtartására helyeződött a hangsúly, melyet az ezzel kapcsolatos pályázati kiírásokban is érvényre juttatnak. A cél a vízkészletünk
védelme és helyben tartása, gyűjtéssel, tározók
építésével, zöldfelületek, szikkasztórendszerek kialakításával. A Szabadság utcai csapadékvízelvezető
rendszer korszerűsítésének tervét már eszerint rendeltük meg, és a pályázathoz is ezt adjuk be. A később megjelenő kiírásokban út és járdafelújítás szerepel még céljaink között. „A belterületi utak korszerűsítése” címet viselő, TOP plusz 1.2.3-21 kódjelű kiírás már megjelent, 2022. március 1-jétől adható be. A Kis utca-Fő utca felújítására tervezzük beadni pályázatunkat. Szegélyezett, felújított aszfaltburkolat megépítése a célunk.
Engedélyes tervvel rendelkezünk tornaterem építésére. Saját forrásunk ekkora beruházásra nincs, bízunk abban, hogy pályázati forrást találunk erre a
feladatra is.
Járványkezelésünk konszolidálódott. Felkészültünk
a legnehezebb helyzetre is, a hivatali munkarendben, intézményeink eljárásrendjével is alkalmazkodunk a folyamatosan változó helyzethez. Körültekintőek vagyunk a társas kapcsolatok kezelésében,
az egészségvédelmi, higiénés szabályokat a szükséges mértékben alkalmazzuk. A háziorvosi szolgálattal, a védőnővel folyamatos a kapcsolattartás, a
tájékoztatás kölcsönös.
Június óta ismét működhet a képviselőtestület, az
azt megelőző időszakban sem hoztam tudomásuk
nélkül semmilyen döntést. Lakosságunk példamutató fegyelmezettséggel alkalmazkodik a járványügyi szabályokhoz, a nehézségek, problémák kezelésében nyújtott hozzáállásért köszönet illet minden peresztegi lakost.
Egyesületeink munkájára, tevékenységére is kihatott a járványhelyzet. AZ Önkéntes Tűzoltó Egyesületre többletfeladatok jutottak. Közterületeink fertőtlenítésében az Ő segítségüket kértük. Amikor
kellett hétről hétre számíthattunk rájuk. Köszönet
érte. Megépült Tűzoltó garázsukban – mely 15,6 M
forintba került - új „otthonra" leltek, sikeres pályázatuknak köszönhetően a garázs fagyvédelme, fűtése is megoldódott. További fejlesztési céljaik elérésben is számíthatnak az önkormányzat támoga-

tására. A kulturális eseményeket szervező egyesületeink, a Pereszteg Községért Egyesület és a Szülőfalunkért Egyesület tevékenységét a korlátozások
beszűkítették. A rendezvényszervezés tilalma, korlátozása az Ő tevékenységüket érintette leginkább.
Annál is inkább örvendetes, hogy amikor lehetett,
nagyon „odatették magukat”. Régen volt ilyen sikeres a Szeretlek Pereszteg Fesztivál. A Faluképek
Alapítvány forráshiánnyal küzd, pedig egyre égetőbb szükség lenne a Láncoskép felújítására. Az Önkormányzattal közösen kidolgozandó megoldással
már nem sokat várhatunk. Szakvéleményt fogunk
kérni a szobor állapotáról és az állagmegóvás, felújítás lehetséges módjairól, költségeiről.
A Sportegyesület jelenleg szünetelteti tevékenységét. Nem volt annyi játékos, hogy benevezhessenek
a bajnokságba. Az utóbbi évek tendenciájából ez
már látható volt. Helyi kötődésű játékosaink sorra
más csapathoz igazoltak, a távozó elnök helyett
nem találtak helyi kötődésű, a sport iránt elkötelezett vezetőt. Húsz játékos kellene, hogy újra indulhasson a csapat, és helyi elnök. Az anyagi forrásokat elő tudnánk teremteni.
Településünk az idei évben is tovább fejlődött. Intézményi funkciójú épületeink mindegyike külső
felújításon és energetikai korszerűsítésen esett át,
közterületeink, temetőink tiszták, rendezettek, az
utak, járdák állapota folyamatosan javul. Az Ady E.
utca és a Kis utca aszfaltburkolatának felújításával a
Közút kezelésében levő 8629 sz. településünkön
áthaladó út állapota lesz a legrosszabb. A volt Gépállomás út felújítását a csapadékvízelvezetés megoldásával együtt kell megvalósítani. Járdáinkból
marad bőven felújításra váró.
Alapszolgálatatásaink településméretünknek megfelelően fejlettek, a mini bölcsőde megépülésével
örvendetesen bővültek is. Pereszteg a letelepülni
vágyók számára is vonzó település, a megépült
gyorsforgalmi út ezt tovább erősíti. A letelepedést
segíteni tudó telekkialakítási forrásaink kimerültek,
magánbefektetők jelentkezése egyelőre kisléptékű.
Tisztelt Képviselőtestület!
Tisztelt közmeghallgatáson megjelentek!
A polgármesteri beszámoló nem terjed ki minden
Önkormányzatunkat érintő tevékenységre, témára.
Kérem kérdezzenek, tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket!
Pereszteg, 2021. 12. 22.
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A védőoltás fontos...
A 2021-es év végéhez közeledve sajnos elmondható, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi egészségügyi ellátás legnagyobb kihívása továbbra is a
COVID19 vírus kiváltotta világjárvány. A negyedik
hullám csúcsa valószínűleg még nem jött el, így a
járványügyi szabályok betartása továbbra is fokozottan indokolt.
A háziorvosi ellátás során változatlanul előírás az
előzetes telefonhívás. Ennek során már számos
értékes információ nyerhető, és akár meg is oldható olyan kérdés, kérés, ami miatt nem feltétlenül
szükséges személyesen megjelenni a rendelőben.
Típusos példa erre a rendszeresen szedett gyógyszerek felírása, ha nincs semmiféle változás alkalmazásukban. Az internetes szolgáltatások fejlesztésének köszönhetően nyomtatásra már nincs szükség, a recept elektronikus úton érhető el. Sok esetben a telefonos tanácsadás is nagy segítség, vagy
ha mégis indokolt a személyes találkozás, az időpont egyeztetésnek köszönhetően minimális a várakozási idő, egyszerre csak a megengedett létszámban tartózkodnak a váróteremben, így sokkal
komfortosabb is az ellátás, és a fertőzés kockázata
is minimalizálható.
A maszk viselésére vonatkozó aktuális rendelet számos módon kihirdetésre szokott kerülni, de az
egészségügyi intézményekben akkor is kötelező
volt a használata, amikor például a tömegközlekedésben vagy a zárt terekben nem. Egyértelmű a
tapasztalat, hogy amikor a maszkviselés, a megfelelő személyes távolság betartása megtörténik, a légúti fertőzések száma sokkal kevesebb. Nem csak a
COVID19 miatt fontos ez, hiszen az influenza, nátha
és bármely egyéb vírusos vagy bakteriális fertőzés
elkerülése is fontos.

A COVID 19 fertőzés gyanúja esetén továbbra is
szükséges a vírus azonosítása. Egyenlőre a háziorvosi rendelőben megbízható gyorstesztek állnak
rendelkezésünkre, melynek eredményét hivatalosan továbbítjuk az illetékes hatóságok felé. Továbbra is 10 nap a karantén, felnőttek és gyermekek részére egyaránt, és a népegészségügy hivatalos levélben értesíti erről az érintettet és háziorvosát. A
tünetmentes, védőoltásban részesült, egy háztartásban élő hozzátartozók számára azonban már
nem szükséges az elkülönítés. Ha azonban tünetes
lesz az oltott személy és a mintavétel fertőzést igazol, ugyanúgy karanténba kell vonulni. Tulajdonképpen bármilyen vírusfertőzésre utaló tünetről
van szó, pl. nátha, köhögés, hányinger-hányás, hasmenés, láz, hőemelkedés, íz- és/vagy szaglásvesztés, érdemes felhívni a háziorvosi rendelőt, és megbeszélni a további teendőket. Természetesen nem
minden fertőzés COVID19 eredetű, egyéni elbírálás
szükséges, így tesztet sem kell kérni minden banális
fertőzés esetén.
A védőoltás fontosságát nem tudjuk eléggé hangsúlyozni. Jelenleg úgy tűnik, a járvány önmagától nem
fog megszűnni. Nyilván az lenne a legjobb, ha
ahogy jött, hirtelen el is tűnne a vírus. De itt van, és
rövid szünetek után újra és újra kitör a pandémia. A
védekezés egyetlen reális esélye egyelőre a védőoltások széles körű alkalmazása. Saját praxisunkban
egyik fajta vakcinától sem tapasztaltunk komoly
mellékhatást, így mindegyik biztonsággal alkalmazható. A harmadik védőoltás felvételének hasznosságára is több szakmai érv szolgál. Hogy az melyik
oltóanyag legyen, azon is múlik, mivel történt az
előző vakcináció, ezért javasolt az oltást végző központ, háziorvos véleményét kikérni.
Dr. Bártfai Zoltán

A Magyar Falu Program közterületek karbantartását segítő eszközök beszerzését támogató pályázat keretében sikerült beszerezni ezt az MTZ 820 típusú traktort. A vadonatúj gép ára 8,5 millió Ft. Tavasszal érkezik hozzá az
árkok kaszálására alkalmas gémes fűkasza. A 84 LE, és a 4000 kg önsúly kell is
annak működtetéséhez. A később felmerülő igények szerint további adapterek
beszerzését is tervezhetjük. Szárzúzó, ágdaráló, pótkocsi, tolólap szerepel az
előzetes kívánságlistánkon, apránként gyarapítjuk majd a gépparkot. Minden
fejlesztés egyben új feladatot, többletköltséget is hoz. Az üzemanyag, az alkatrész, a munkaerő ára következő évi költségvetésünket terheli majd. (-s-)
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Advent idején, karácsony közeledtét várva óhatatlanul átgondoljuk a mögöttünk álló időszakot, és
már előre is tekintünk egy kicsit. Iskolánkban az
elmúlt hónapokban Ökoiskolai programokkal sokat tettünk a fenntarthatóságért. A MosolyManók
jótékonysági akcióban játékot tartalmazó ajándékcsomagokat állítottak össze diákjaink, mely karácsonykor 60 gyerek arcára varázsol majd mosolyt.
Több versenyen, pályázaton mérettették meg magukat tanulóink. Az európai diáksport napi rendezvényünkkel 30 000 Ft értékben labdacsomagot
nyert iskolánk. A hatodik osztályosok a Cinema
City Hibás Ron című filmhez kapcsolódó országos
pályázatára újrahasznosított tárgyakból építették
meg az osztály robotját. A díjazott három pályamunka között szerepel az övék is, jutalmuk mozilátogatás volt. A Fertő-táj gyerekszemmel alkotói
pályázat díjazott és kiállított művei között szerepelt Kovács Anna 6. osztályos és Kelemen Anna 7.
osztályos tanuló festménye is. A pályaorientációs

osztályosokhoz ellátogató autószerelő és recepciós
a szakmájuk csínját-bínját ismertették meg a gyerekekkel, végül Gerti néni vegyeskereskedésében
fejeződött be a programjuk. Kulturális programokban is bővelkedett az elmúlt két hónap. Az alsó
tagozatosok és a felsősök is bérletes színházi előadást néztek meg a Soproni Petőfi Színházban. A
Lázár Ervin Program keretében a 6. osztályosok a
Fővárosi Nagycirkuszban a Csillagtánc című előadáson szereztek élményeket. Alsós tanulóink Julcsi meséit két alkalommal hallgatták meg. Novemberben Márton-napi népszokásokat elevenítettek
fel, decemberben pedig disznótoros mulatságon
vehettek részt, és a Lucázás hagyományairól hallhattak. A Mikulás ellátogatott hozzánk, az iskola
ablakaiba kitett zoknikat töltötte meg sok finomsággal a jó gyerekeknek. A tanítás nélküli munkanap karácsonyi barkácsolással telt, ekkor készültek
el az ökodíszek is, amelyekkel feldíszítettük az iskola karácsonyfáját. Az utolsó iskolában töltött napon meggyújtottuk a negyedik gyertyát is az adventi koszorún, majd az alsós gyerekek műsorával

napon a 7. és a 8. osztályosok a Sopron Szakképzési Centrum szakképző intézményeiben a szakmák
délelőttjén különböző mesterségekkel, iskolákkal
ismerkedhettek meg. Az elsősök a peresztegi tűzoltószertárba látogattak el, (képünkön) a 2. és a
4. osztályosok a helyi kutyapanziót és a kutyakozmetikát látogatták meg. A harmadikosok a Peresztegi Pékségben figyelhették meg kenyérsütés fortélyait, az ötödikesek cukrászkodtak. A hatodik

és a néptánccsoport előadásával igazi karácsonyi
hangulatban zártuk az évet. Az iskola falának homlokzatán elhelyezett emléktábla felavatásának apropóján kezdeményeztük iskolánk nevének módosítását, és várhatóan az új évben Szedenich Fülöp
Általános Iskola lesz az intézménynevünk.
Minden kis- és nagydiákunk, illetve munkatársaim
nevében kívánok boldog új esztendőt a falu lakóinak!
Horváth Anita, intézményvezető

Karácsony csilingel - az iskolában is
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Az adventi időszak óvodai életünkben
December elsején kicsik és nagyok örömére meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorúnkon,
s minden héten annyi gyertya ég
majd, ahányadik hetünk kezdődik
karácsonyig. Ezeket a napokat rengeteg játékkal, készülődéssel, örömmel
töltjük. Minden az ünnepvárás jegyében telik. Kisóvodásainkkal töltött
mindennapjaink is ünnepnapok az
óvónénik számára, de egyetlen ünnepünk sem hoz annyi örömet, mint a
karácsony ünnepe!
Kiscsoportosaink csodálkozva nézték
az „adventi falucskát” a faliújságunkon, amin a kis házikók apró meglepetést rejtenek minden nap egy szerencsés kisgyermek számára.
A
nagycsoportban
a
galériát
díszítették
„ünneplőbe” az óvónénik. Csizmácskákkal dekorált
zsákocskák rejtik a „titkokat”.
Nagyon nagy dolog a kicsikkel megértetni, és elfogadtatni, hogy minden nap csak egy kisgyerek kaphat adventi meglepetést, de karácsonyra mindenki
sorra kerül, hisz az ő kis jele is ott rejtőzik valahol, a
meglepetések között. Nap mint nap izgatottan szá-

molgatjuk, hányat alszunk még, amíg ismét találkozhatunk a kedves Mikulással.
Az idei évben, ahogy tavaly is, a járványügyi előírásoknak megfelelően, december 6-án a Mikulás bácsi csoportszobáink ablakából köszönti a gyereke-

- Advent a nagycsoportban ket. „Mindent tudó” nagy könyvét az óvónéniknek
adja, akik majd felolvassák a gyerekeknek Mikulás
bácsi róluk írt gondolatait. A finomságokkal teli zsákocskákat pedig minden kis óvodásunk megkapja,
hiszen a mi óvodánkba csupa jó gyerek jár!
Gyermek és szülő az év legszebb ünnepére készül!
Kívánunk mindenkinek erre az időszakra várakozással, meglepetésekkel, varázslattal teli boldog napokat, a karácsonyt várva, ami a szívünket, lelkünket
megtölti szeretettel. (óvónénik)

Mikulás ünnep - kicsit másképp
A korábbi évektől eltérően vártuk idén a Mikulást és Manóját. A pandémia miatt sajnos benti foglalkozásra nem kerülhetett sor. Így a rendelő előtti kis faházban készítettünk helyet a várva várt vendégeknek. A
falu legkisebb lakói változatos módon fogadták a
télapót. Volt, aki csodálkozva nézett rá, csak
ámult és bámult, voltak,
akik elpityeredtek, a többség azonban az édesanyja
biztonságot nyújtó karjaiban bátran megkaparintotta az ajándékot. Végül,
lencsevégre kaptunk minden apróságot a Mikulással és kedves kis Manójával.
Nagyon köszönjük Nekik,
hogy mint minden évben, idén is ellátogattak a falu csöppségeihez.
Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánok!
H.né Holczmann Krisztina
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Betlehemezés
A betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb
karácsonyi népszokások közé tartozik. Az
egész Kárpát-medencében ismerik.
A paraszti betlehemezés középpontjában a betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes játéka áll. A
dramatikus játék fő eleme a pásztorjáték, amely a
három pásztor, köztük a nagyothalló öreg tréfás

párbeszédére épül. A betlehemezés fő kelléke a
templom alakú betlehemi jászol, amelyben a
Szent Család látható. A pásztorjáték szereplői: a
kis templomot vivő két angyal, három pásztor,
ami egyes vidékeken kiegészül több szereplővel. A
szereplők ma is eljátsszák a Jézus születéséről szóló bibliai történetet, majd átadják ajándékaikat,
jókívánságaikat.
Ezután a háziak megvendégelik őket.
-s-

Hálaadó püspöki szentmise és templomszentély megáldás
2021. december 5-én, délután 4 órakor ünnepi, hálaadó szentmise keretében áldotta meg Dr. Veres
András győri megyéspüspök úr, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia elnöke, templomunk felújított,
restaurált szentélyét.
Templomunk felújítási munkálatai 2011-ben kezdődtek a tető és a torony rekonstruálásával.
Az elmúlt 10 év során igyekeztünk fontossági sorrendet felállítva, logikusan, lépésről, lépésre megóvni, újítani, szépíteni a számunkra oly fontos Isten
házát, melynek utolsó fázisa, a Stornó Ferenc tanítványa, Karl Andreska által, 1895-ben festett szentély restaurálása volt.
A restaurálást Győri Lajos, budapesti festőművészrestaurátor és csapata az An-Udart Kft. munkatársai végezték.
E beruházást a Miniszterelnökség által kiírt, „Hazai
Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Program” el-

nevezésű pályázaton elnyert 14.998.835 Ft, vissza
nem térítendő támogatásból sikerült finanszírozni,
a munkák elvégzéséhez szükséges állványzat elkészítését pedig az Egyházközség a saját forrásából
finanszírozta.
Nagy örömünkre szolgál az is, hogy megújult templomunk egy új, modern kivetítő rendszerrel gazdagodhatott, egy nagylelkű budapesti vállalkozó adományának eredményeként.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bármely
módon segítették, hogy őseink által épített templomunk ismét eredeti fényében hirdetheti Isten dicsőségét, s e szép Isten házában gyűlhet össze a
közösség apraja és nagyja.
Az ünnepi szentmise végén, a gyerekek nagy örömére ellátogatott hozzánk, a templomunk, egyházközségünk védőszentjét megjelenítő Mikulás.
Holczmann Zsuzsanna
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miklósi és sopronnémeti csoportokkal. Vonatos kirándulást szerveztünk Gödöllőre, ahol a GrassalkoA Pereszteg Községért Egyesület nyugdíjas klubjá- vich-kastélyt néztük meg. Szigetközi kirándulásunk
nak működésére is hatással volt a Covid járvány.
alkalmából Mosonmagyaróváron múzeumlátogatáEzért programjainkat úgy állítottuk össze, hogy son, Halásziban hajókiránduláson voltunk. Pannonazok nagy részét a kirándulások és szabadtéri prog- halmi kirándulásunkon az Apátsággal, pincészettel
ramok tették ki. A Nemzeti Művelődési intézet az és gyógynövénykerttel ismerkedtünk. Kisvonatoztunk Sopron- Fertőrákos útvonalon, ahol a
nevezetességek között a Mithras szentélyt is megnézhettük. Részt vettünk
az augusztus 20-i ünnepség keretében a
bölcsőde átadásán,
ahol a résztvevők részére palacsintát sütöttünk. Ugyanígy a
„Szeretlek Pereszteg”
egész napos programján is.
A Faluház fűtéskorszerűsítési munkálatai miatt a programjaink egy részének a
- A Pannonhalmi kirándulás 2021.09.25. Peri Pizza adott helyet a sportpályán,
Emberi erőforrások Minisztériumának támogatásá- amíg jó idő volt. Köszönettel tartozunk Nagy Gyulával színházi előadások látogatására biztosított térí- nak is, aki két alkalommal fűtött helyet biztosított,
tésmentes részvételi lehetőséget egész napos kö- így szülinaposainkat a szokásos módon, jó hanguzösségi program keretében Kápolnásnyékre. Ezen latban tudtuk megünnepelni.
a buszos kiránduláson 18 fő vett részt fertőszentKaltsits Józsefné

Aktív maradt a nyugdíjas klub

- Kisvonatozás 2021.09.08. -
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Bejgli
Hozzávalók: (2 rúd bejglihez)
A tésztához:

2 dl tej
5 dkg porcukor
2 dkg élesztő
50 dkg liszt
25 dkg vaj vagy margarin
3 db tojássárgája
1 csipet só
1 db citrom
A töltelékhez:

Kocsonya
Hozzávalók:

A karácsonyi menüsor családonként más és más, elengedhetetlen szereplője azonban a
bejgli, és gyakori a kocsonya.
Mindkettő elkészítéséhez

80 dkg füstölt tarja
3 db sertésköröm
50 dkg sertésbőr
1 ej fokhagyma
20 szem fekete bors
só
víz
1fej vöröshagyma

ajánlunk most receptet.

25 dkg darált dió
25 dkg darált mák
20 dkg cukor
2 dltej
10dkg mazsola
1 csomag vaníliás cukor
1 db citrom
A bejgli tésztájához a langyos tejben
feloldjuk
a
porcukrot,
majd az élesztőt felfuttatjuk benne. A
lisztet tálba
szitáljuk, a vajat felolvasztjuk. A liszthez először az
élesztős tejet és 2 db tojássárgáját hozzákeverünk,
majd a vajat és a sót, illetve a reszelt citromhéjat. A
tésztát jól összedolgozzuk: viszonylag kemény, rugalmas tésztát kell kapnunk. Meleg helyen pihentetjük, ameddig elkészítjük a töltelékeket.
A darált diót és mákot külön tálba rakjuk, és összekeverjük 10–10 dkg cukorral és 1-1 dl tejjel. A vaníliáscukrot szintén kétfelé osztjuk, és a töltelékekhez
keverjük. Ha szeretjük, keverhetünk közé mazsolát
és reszelt citromhéjat is.
A tésztát 2 részre osztjuk, és gáztepsi méretű téglalapokat nyújtunk belőle. A tölteléket kb. 1 cm vastagságban eloszlatjuk a tészta teljes felületén, majd
óvatosan feltekerjük. A két rudat a tepsibe helyezzük, figyelve arra, hogy sütés közben még kelnek. A
bejglik tetejét megkenjük a maradék tojássárgájával, amihez 1 kanál tejet is keverhetünk, hogy még
szebb színe legyen. Húsvillával megszurkáljuk őket,
majd 200 fokos sütőben kb. 50 perc alatt szép
aranybarnára sütjük.

A füstölt tarját, a megtisztított körmöket és a sertésbőrt egy nagy fazékba tesszük
és annyi vízzel öntjük fel, hogy
bőven ellepje. Miután felforrt, lehabozzuk, beletesszük a gerezdekre szedett
fokhagymát, a fekete borsot, a vöröshagymát és
ízlés szerint sózzuk. A kocsonyát addig főzzük,
ameddig a körömnél a húsos-bőrös rész szinte
már leválik a csontról (kb. 2-3 óra). A tarját 1 óra
után kivesszük.
Amikor a kocsonya készre főtt, pihentetjük 10
percet az asztalon, először kanállal leszedjük a
zsírt, majd papírtörlőt tépünk és rátesszük a kocsonya lé tetejére. Pár másodpercig hagyjuk rajta, ennyi idő elég arra, hogy a papírtörlő magába szívja a zsírréteget. A papírtörlőt ezután óvatosan levesszük a kocsonya tetejéről. Szükség
szerint ez a lépés megismételhető.
Tálba tesszük a kicsontozott körmöket, bőröket
és a tarját, majd felöntjük a szűrt kocsonyalével.
A kiadagolt kocsonyát hideg helyen hagyjuk kihűlni, megdermedni.

Jó étvágyat!

PERESZTEGI HÍREK 10

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag, Boldog Új Esztendőt kíván
Egyesületeink, Intézményeink, Szerkesztőink nevében is

Pereszteg Község Önkormányzata!

Tudja-e…
...hogy nem „zöldebb”, egyáltalán nem környezetbarát a műfenyő? Bár kétségkívül kényelmes. Nem hullik, nem szárad, szabályos és már-már megtévesztően valódi. Nem kell minden évben megvenni, de ha
egyszer kidobjuk, nehezen hasznosítható műanyaghulladékká válik. Szóval csak annyira környezetbarát,
mint egy televízió. Az igazi fenyőt használók pedig nem környezetrombolók. Nem erdőket tarolnak le a
termelők karácsony szent szellemében, hanem erre a célra szánt ültetvényeket telepítenek. Termesztik a
fenyőt is hektárszámra, mint a kukoricát, vagy a búzát a mindennapi kenyerünkhöz…
Bármelyiket is állítjuk, a fenyő az kellék, fontos kellék, de a lényeg az ünnep, a csoda!
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