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VI. évfolyam.1. szám 2022. március
A hatalmas Oroszország a még
hatalmasabb Szovjetunió felbomlása óta keresi helyét a nagyhatalmak között. Most a nyugat általi fenyegetettség ürügyén katonapolitikai érvek mögé
bújva próbálja meg bekebelezni a nemzeti identitását kereső
Ukrajnát. Kemény ellenállásba ütközött. A hatalmas és termékeny mezőgazdasági területek, a jelentős ásványvagyon ellenére is Európa egyik legszegényebb országa most segítséget követel. A nyílt katonai segítség beláthatatlan következményekkel járna. Mi magyarok különlegesen kényes helyzetben vagyunk. Egyik oldalra kötelez minket Európai Uniós és NATO
tagságunk, másik oldalon az orosz energiától és külgazdasági
kapcsolatainktól való függőségünk. Harmadsorban pedig nehezíti döntéseinket az a tény, hogy Oroszország olyan országot
támadott meg, ahol jelentős számban élnek magyar anyanyelvű testvéreink. Az orosz agressziót, a fegyverekkel történő
konfliktuskezelést el kell ítélnünk. Semmilyen indokkal nem
fogadható el egy másik ország lerombolása. Senki nem kaphat
felhatalmazást ártatlan élet kioltására. A nézeteltérést, a vélt,
vagy valós igények érvényesítését mindenképpen békés úton,
tárgyalásokkal kell rendezni.
Dúl a háború. Következményei megjósolhatatlanok. Hatásai
jelen vannak, a háború fennállásáig nem szűnnek meg, és utólagos hatásai sokáig hagynak mély sebeket lelkünkben és pénztárcánkban. Minél tovább tart, annál mélyebbeket...
-s-
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Elfogadta képviselőtestületünk a 2022. évi költségvetést
Március 2-i ülésén elfogadta 2022. évi költségvetését a képviselőtestület. Hiány nem tervezhető, hitelfelvételt csak kormányzati engedéllyel
eszközölhetnénk. A kiadási és bevételi oldal egyensúlyt mutat. Önkormányzatunk 359 495 095 forint
bevétellel és ugyanennyi kiadással számol. A költségvetés alfejezetét képezi az óvoda és mini bölcsőde költségvetése, melynek főösszege 63 millió forint, a Sopron környéki orvosi ügyelet működtetése, mely 68 millió forint, a védőnői szolgálat működésére fordítandó 8,7 millió forint, a víz és szennyvízkezeléssel keletkező 29 millió forint, a zöldterület-kezelésre fordítandó 12 millió forint. Tervezett
beruházásaink között önerőből fejezzük be a Trianon emlékhely munkálatait, parkolókat alakítunk ki
az orvosi rendelővel szemben, a Mező utcában.

Megvalósítjuk az Ady E. u. felújítását – útszegély és
megújult aszfaaltburkolat épül – melynek 10 millió
forintos önrésze is költségvetési tételeink között
szerepel. Járda épül a peresztegi temetőben a ravatalozó és a parkoló között. Ennek teljes költségét
pályázati forrásból finanszírozzuk. Működtetjük a
könyvtárt, viseljük a közös hivatal nálunk keletkező
rezsiköltségeit, ellátjuk a falugondnoki szolgálatot.
Támogatjuk egyesületeinket, alapítványainkat, az
első lakáshoz jutókat, a megszületetteket, a felsőfokú oktatásban részt vevőket, hozzájárulunk a temetés költségeihez. Tervezett adóbevételeinkből 30
millió forintra számítunk. Több beruházásunk megvalósításához pályázati támogatást remélünk, erről
részletesen a „Pályázatainkról” című cikkben olvashatnak.
(Sellei)
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A 2022. évi országgyűlési választásról és az országos népszavazásról
Hazánk köztársasági elnöke, Áder János,
2022. április 3-ára tűzte ki az országgyűlési választások napját. Az idei országgyűlési választás a rendszerváltás óta eltelt időszak kilencedik
általános parlamenti választása
lesz, és az első olyan, amellyel egy időben országos
népszavazást is tartanak, ugyanis ezen a napon kerül sor a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban
négy kérdésről.
Pereszteg község a Győr-Moson-Sopron megyei 4.
sz. országgyűlési egyéni választókerülethez tartozik, melynek székhelye Sopron. A választás és népszavazás lebonyolításának helyszíne a Fő utca 9.
szám alatti Faluház nagyterme. Április 3-án, vasárnap reggel 6 órától este 19 óráig van lehetőség a
szavazatok leadásárára. Szavazni csak személyesen,
egy
érvényes
fényképes
igazolvánnyal
(személyazonosító igazolvány, jogosítvány vagy útlevél), és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal
(lakcímkártyával) lehet. Régi típusú személyi igazolvány esetén, ami tartalmazza a lakcímet is, nem
szükséges más iratot vinni.

A könyvtár nyitva áll…
Nagy öröm erről írni, hogy végre kinyithatott
a Peresztegi Könyvtár és Közösségi Tér. A covid és a
faluház felújítása miatt csúszott eddig a nyitás időpontja. Idén márciustól viszont már várja olvasóit a
vadonatúj, gyönyörűen berendezett könyveskuckó,
ahol a polcokon szebbnél-szebb szépirodalmi művek, ifjúsági regények és mesekönyvek, szakirodalmi kötetek, CD-k, DVD-k várnak minden korosztályt. A könyvtár előterében egy csodaszép és modern közösségi tér és egy megújult vizesblokk is
kialakításra került. A nyitva tartás úgy alakul, hogy
szerdán 16 órától 19 óráig és csütörtökön 16 órától
18 óráig lehet jönni könyvet kölcsönözni. Nagy
öröm számomra, hogy rengeteg gyerek jön a nyitás
óta folyamatosan. Ők beszélgetnek, társasjátékoznak, nagyon jól érzik magukat a könyvtárban és természetesen könyvet is visznek magukkal haza. Beiratkozási díj nincs. Egy hónapban egyszer szombatonként társasjáték-délutánnal, játszóházzal, kreatív foglalkozással, zenés programmal, érdekes elő-

Ha valaki Magyarországon, de nem a lakóhelyén
szeretne szavazni, úgy 2022. március 25. (péntek)
16 óráig online, (www.valasztas.hu) vagy papíralapon (postai úton vagy személyesen a helyi jegyzőnél) van lehetőség az átjelentkezésre egy másik
szavazókörbe, ami országon belül lehet bármelyik
település.
Mozgóurnát igényelhető online, illetve levélben is
2022. március 30. (szerda) 16 óráig, vagy személyesen 2022. április 1. (péntek) 16 óráig.
Braille-írásos szavazósablont 2022. március 25-ig
(péntek), akadálymentes szavazóhelyiséget 2022.
március 30-ig (szerda) lehet igényelni.
A parlamenti választás egyfordulós, melynek során
az Országgyűlés 199 fő képviselője kerül megválasztásra. A választási rendszer vegyes rendszerű,
106 képviselő egyéni választókerületben relatív
többséggel kerül megválasztásra, 93 képviselő pedig párt-, illetve nemzetiségi listán kerül be a parlamentbe, arányos rendszerben, kiegészítve a szavazatszámot a töredékszavazatokkal.
Csigó Kornél
adásokkal várok minden érdeklődőt szeretettel. A
könyvtár a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár
és Közösségi Tér kihelyezett fiókkönyvtáraként működik. „Peresztegi Könyveskuckó” néven a facebookon is megtalálható, ahol igyekszem minden aktuális hírt megosztani az olvasókkal. „Az olvasás segít
élni, életben maradni, növeli az empátiát, a másik
ember és a világ megértését.” – mondta Vekerdy
Tamás. Ezt a bölcs gondolatot érdemes megszívlelni és követni. A könyvtár nyitva áll, a sok könyv Rád
is vár.
Maráz Kornélia
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Palyazatainkrol
Ebben az évben valósíthatjuk meg két tavalyi
évben sikeres pályázatunkat. A Belügyminisztérium
támogatásaként újulhat meg az Ady E. utca Postától kezdődő szakasza. A húsz millió forint pályázati
forrás mellé tíz millió forint önrészt biztosít önkormányzatunk. A felújítás műszaki tartalma szerint
mindkét oldalon süllyesztett szegély kerül kiépítésre, az aszfalt 2cm kiegyenlítő- és 4 cm AC11 kopóréteggel kerül felújításra. A nyár végéig megépül a
Magyar Falu Program keretében kormányzati támogatásban részesült peresztegi temetőjárda is. A
terv szerint a ravatalozótól a parkolóig 2 méter szélességben készül majd el.
Több pályázatot adtunk be az év első hónapjaiban.
A Területi Operatív Program – röviden TOP Plusz –
pályázati lehetőségei közül két területet célzott
meg képviselőtestületünk. A Plébánia előtt hét db
parkoló kiépítésére, a buszforduló aszfaltburkolatának megújítására, valamint a Szabadság utca csapadékvíz-elvezető rendszerének korszerűsítésére adtunk be pályázatot. A Szabadság utca árokrendszere a Mező utcai szakasztól indul, mindkét oldalon
zárt csatornával. A Napsugár utca házak felőli oldalán zárt csatorna köti össze a rendszert a Petőfi utcai befogadó árokkal. A beruházás tervezett összköltsége 96,7 millió forint.
A TOP Plusz pályázatok 100% intenzitásúak, önkor-

mányzatunk részéről önerőt nem igényelnek.
A Magyar Falu Program lehetőségeit is szeretnénk
kihasználni. A már meglévő traktor mellé további
zöldterületkezelést segítő eszköz beszerzésére pályáztunk. Az ágaprító, az egytengelyes pótkocsi, a
vonólap és a fűnyírótraktor ára lefedi a pályázható
15 millió forintos keretet. A kívülről is megszépült
Egészségház védőnői bejárata elé fedett terasz
megépítéséhez 4,6 millió forintra pályáztunk. Garázst szeretnénk építeni a Faluház udvarán. Tervezett költsége 20 millió forint. A peresztegi temető
ravatalozójától a Temető utcai bejáratig tartó járda
felújítására 3,8 millió forint összköltséggel adtuk be
pályázatunkat. A Széchenyi utca 71-93 közötti járdaszakasz felújítására 9,8 millió forint kormányzati
támogatásban bízunk. A pályázható keretösszeg itt
rövidebb szakasz felújítására ad lehetőséget, mind
amekkorát korábban szerettünk volna. Pályázatot
adtunk be a Fő utca Kis utca útfelújítására. Terveink
szerint szegélyezett út és megújult aszfaltburkolat
valósulna meg sikeres pályázati elbírálás esetén,
melynek összköltsége 44,9 millió forint.
A Láncos kép felújításának igénye évek óta terítéken van. A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott
pályázatunk segítségével talán közelebb kerülünk a
szoborcsoport felújításához. A felújítás költségeinek felére pályázhatunk, 50%-át önkormányzatunknak kell biztosítania. Van rá költségvetési fedezetünk.
- ST -

édesanya rablónak öltözve hozta a két kincsnek beöltöztetett gyermekeit. Nem hiányozhatott a mulatságról a játék, a lufi, a zene, a tánc. Lelkes kis
Az idei évben - a múlt évi kihagyás után - is- táncpartnereim akadtak, akik megállás nélkül ropmét megrendezésre került a baba mama farsang. A ták a táncot. Az édesanyák megismerkedtek egyfebruár
28.-ai
mással, új ismeretségek
mulatságon ötlekötődtek, beszélgettek,
tesebbnélsokukat idézve: „jó volt
ötletesebb jelkicsit kimozdulni otthonmezbe bújtatták
ról”. Finomabbnál- finocsöppségüket az
mabb sütiket kóstolédesanyák. Volt
hattunk és ropogtatni vaszupermenünk,
ló is bőségesen került a
tűzoltónk,
bétányérokba. A vidám délkánk, tündérünk,
előtt gyorsan eltelt, a kis
kamionsofőrünk,
csöppségek
elfáradva,
ördögünk, tigsokan már az öltöztetésrisünk, cicánk,
nél elaludva indultak hanyuszink, indiáza.
nunk.
Egyik - nagyon várták már a babák mamák az új találkozást - H-né H. Krisztina, védőnő

Baba mama farsang - újra
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COVID19 – az újabb húllam útani hélyzét
Úgy tűnik, túl vagyunk egy újabb csatán, de a
COVID19 elleni háború még dúl. Ne feledjük azonban, hogy sajnos a többi betegség a világjárvány
zajlása ellenére nem szűnt meg, nem múlt el. Egyrészt azt tapasztaltuk az elmúlt két-három hétben,
hogy az egyéb légúti úton terjedő vírusfertőzések
újra előtérbe kerültek. Sok a náthás, illetve influenzás vagy influenzaszerű tünetekkel jelentkező beteg. Sokszor magas láz, gyenge állapot, sokízületi
fájdalom, émelygés, hasmenés a vezető tünet, ami
akár COVID 19 fertőzés is lehetne. Annyira a COVID
infekció a félelem tárgya, hogy elfelejtettük, sajnos
más vírus is okozhat kellemetlen, illetve súlyos tüneteket.
Számos nehézséget okoz az úgynevezett postCOVID, illetve a hosszú ideje fennálló post-COVID,
vagyis a long-COVID. Sokáig maradhat vissza gyengeség, fáradékonyság, nehézlégzés (miközben nincs
kimutatható oxigén hiány), feledékenység, rossz

hangulat, mozgásszervi panaszok. A COVID továbbra is leggyakrabban a tüdőt, a szívet, az érrendszert, az idegrendszer, a mozgásszerveket, és a lelki
állapotot befolyásolja károsan. Ha nem javulnak
vagy szűnnek meg a fertőzés után a tünetek, érdemes kivizsgálást kérni.
A COVID járványtól függetlenül, mint fent említésre
került, a betegség nem vonult vissza. A cukorbetegség, a szív-és érrendszeri megbetegedések, a különböző légúti betegségek, allergiás kórképek, és még
sorolhatnám, ne kerüljenek ki a látóterünkből. Az
egészségtudatos életmód, a megelőzés továbbra is
fontos. Megelőzni, illetve időben felismerni egy betegséget – ez a leghatékonyabb gyógymód. Ha pedig már felfedezésre került, a gondozás, a rendszeres kontroll, önkontroll, odafigyelés az, ami hosszú
évtizedekre biztosíthatja a tünetmentes életet.

Munkába állt a falubusz

gítségnyújtás kiegészítéseként gyógyszerbeszerzésben, szakellátásra utaztatásban. A tevékenységi
kör még kialakulóban van, a közösségtől érkező
jelzések is alakíthatják. A falubuszt csak önkormányzati dolgozó vezetheti, magánszemélynek ki
nem adható. Első hivatalos útja Sopronkövesdre
vezetett, mesevetélkedőre vitte az iskolásokat...
- sellei -

Élmény vezetni a korszerű technikával felszerelt falubuszt. A Mercedes Vito Tourer automata
váltós modelljét olyan könnyű vezetni, akár egy
dodzsemet. Az elektromos váltó kinézete olyan
akár egy indexkar, és ugyanolyan könnyen kezelhető is. A motor halk, ugyanakkor dinamikus, a váltás
szinte érzékelhetetlenül
fokozatmentes. Kisbusznyi mérete ellenére személyautósan manőverehető, kormányzása könynyű. Bár kilenc személy
szállítására
alkalmas,
nem túrabusz, hosszú
távra nem ajánlatos teljes létszámmal elindulni.
De nem is ez lesz a funkciója. Közcélra térítésmentesen igénybe vehető. Elsősorban a falugondnok munkáját segíti.
Az intézményi személyszállításban, kisebb árubeszerzésben, a házi se-

Dr. Bártfai Zoltán
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Újra az óvodában Anyával, Apával....
Magyarország kormánya 03.07.-től eltörölte a koronavírussal kapcsolatos szigorításait. Nagy örömünkre hétfőtől óvodánk megnyithatta kapuját a kedves szülők, vendégek előtt. Örülünk a viszontlátásnak, a személyes kapcsolatoknak, a közvetlen beszélgetéseknek. Két év után mi óvó nénik és a dadus nénik is izgatottan vártuk a nyitást. Láthattuk kisóvodásaink örömét, azt ahogy megoszthatják szüleikkel az
érkezés perceit.
Az idei óvodai beíratás is már a régi rend szerint történik, személyes részvétellel, betekintéssel óvodai
életünkbe.
Ideje: 2022. 04. 27-28. egész nap, 8-16 óráig
A beíratással kapcsolatban részletesebb tájékoztatást teszünk közzé a védőnő zárt csoportjában, és a hirdető táblákon. Szeretettel várjuk az óvodaköteles gyermekek szüleinek jelentkezését!
Óvodánk hagyományőrző ünnepeit, jeles napjait már a régi szokásos módon a szülőkkel együtt tarthatjuk
- nyílt napok
- anyák napja
- évzáró
- gyerek nap
Boldogan vettük birtokunkba ismét sószobánkat megújulva, komfortosabbá téve új ajtóval, ablakkal.
Egészségünkre és közérzetünkre döntő hatással van a sós levegő. A gyógyító levegőt légúti megbetegedéseknél: asztma, allergia, szénanátha, idegfájdalmak kezelésére is ajánlják. Tudományos vizsgálatok bebizonyították, hogy használata pozitívan hat az emberi szervezetre. A sóterápia energiát ad. A sószobában kialakított fénytechnika kihasználja a színek terápiás hatását, ami kellemes közérzetet biztosít, pozitívan hat
a vegetatív idegrendszerre.
Bölcsődéseinknek is lehetőséget biztosítunk a használatára heti három alkalommal.

A vírushelyzet okozta szabályozás megnehezítette mindennapi életét szülőnek, gyermeknek, óvodai dolgozónak egyaránt. Örülünk, hogy visszakaphattuk a régi életünket. Köszönjük mindenkinek az elfogadást, a türelmet és a megértést.

- képünk az ovis Farsangon készült, a gyerekek az óvó nénik előadását élvezik… -
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Intézményünkben, a Peresztegi Általános Is- dolhattak a vakok és mozgáskorlátozottak nehézsékolában a Magyar Parasport Napja alkalmából lé- geibe, élő szituációkba. Osztályfőnöki órákon folekmozgató programunkat projektórák keretében gyatékkal élőkről, parasportolókról és paralimpiák96 diák részvételével
ról szóló filmeket
Lélekmozgató program az iskolában
szerveztük meg. A
néztek meg, majd
délelőtt
folyamán
beszélgettek a lávendégek is érkeztek iskolánkba, egy látássérült, tottakról.
akit elkísért „Kappa”, a vakvezető kutya. Hetyei Zsófi – egy halmozottan sérült lány – javára pedig
Miklós mesélt a közös életükről, megismerked- kupakokat gyűjtünk, melyre a falu lakóit is szerethettünk a mindennapjaikkal. Élvezettel hallgatták
kicsik és nagyok a történeteket. Rengeteg kérdés
fogalmazódott meg bennük, amit fel is tehettek a
vendégnek. Az előadás végén nagy öröm volt, hogy
játszhattak Kappával.
Az alsó tagozatos gyerekek megnézték Bartos Erika
két meséjét, Viola és Lili történetét, amely egy
Down-szindrómás és egy látássérült kislányról szólt.
A történetéhez kapcsolódó színezőt örömmel színezték ki. A vakvezető kutyás bemutatóról is beszélgettek. A 3. osztályosok lerajzolták azt, hogyan
képzelik el, amikor Kappa kutya és látássérült gazdája közlekednek a városban. A Braille-írással is
megismerkedtek, amelynek alapján a 4. osztály saját jelbeszédet is kialakított. Jó szórakozás volt így
elmutogatni pl. a „PERESZTEG” szót.
Testnevelés órán több parasportot is kipróbáltak a
gyerekek: a vakfocit, az ülőröplabdát, a csörgőlabdát. Ügyesen vették az akadályokat bekötött szemmel a kialakított akadálypályán is.
nénk kérni. A kupakgyűjtő szívet iskolánk bejáratáA felsős diákok a tanórákon többféle „vak” játékot nál helyeztük el. Szeretnénk megköszönni Filátz Tiés „mozgássérült” játékot is kipróbáltak. Belegon- bornak, az FHG Filátz Kft. vezetőjének, hogy önzetlenül vállalta a szemet
gyönyörködtető szív
elkészítését.
Ezen a napon tanítványaink megtapasztalhatták, hogy a fogyatékkal élők is ugyanolyan értékű emberek, mint mások. És
bízunk abban, ha úgy
adódik, segítő szándékkal fordulnak feléjük.
Horváth Anita
- tapasztalatszerzés „vakon”, tanulni kell a segítségadást is… -
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versenyeztek és felkészültek. Sajnos az elmúlt időszakban - a pandémia miatt - nem
volt lehetőségünk ilyen jellegű programokra.
A következő időszakban mindenképp azon vagyunk, hogy tanulóink lehetőséget kapjanak megmérettetésekre.

„Mesetarisznyával heted7 határon át”
Március 9- én iskolánkban alsó tagozatos tanulóink számára mesevetélkedőt szerveztünk. Hat 4
fős csapat mérte össze tudását az iskolai fordulón.
A dobogón végzett diákok a területi
versenyen vesznek részt, ahová több
környékbeli iskolából érkeznek nebulók.
1. helyen végzett csapat tagjai:
Balogh Lili, Kiss Daniella Brigitta,
Éles Hanna és Kovács Réka
2. helyen végzett csapat tagjai:
Balázs Nóra és Molnár Kata , Czákler
Balázs és Kovács Nikolett
3. helyen végzett csapat tagjai:
Anka Róza Abigél és Gábor Zsombor,
Kiss Bianka Mária és Kiss Boglárka.
Nagy öröm volt látni a csillogó szempárokat, ahogy

- Munkában a későbbi győztesek A versenyen nyújtott teljesítményért mindenkinek
gratulálunk!
Némethné Rohrer Anita

Iskolásokkal a 48-as emlékműnél
Március 15-i megemlékezésünket évek óta a kisiskolásokkal együtt szervezzük. Az alsó tagozatosok
zászlókat, papírtulipánokat, kokárdákat festenek, ez az
Ő koszorújuk. A Himnusz éneklése után Horváth Anita
iskolaigazgató köszönti az ünneplőket, Sellei Tamás polgármester pár
kicsiknek is felfogható gondolatot mond a forradalomról, a szabadságról, a korról, elődjeink dicséretéről, Petőfiről, a csatákról. Az egyik
felsős osztály elszavalta a Nemzeti dalt, majd mindenki elhelyezte koszorúját az emlékmű körül. Szép volt ez a kis zászlóerdő.
-s-

- második osztályosok az emlékműnél -

Faúltétés
Mintegy 80 db fát ültetett önkormányzatunk a Fő utcában.
A két méter magas alanyra oltott gömbakác, gömbkőris és
gömbszivarfa törzse már nem
nő tovább. A kialakuló 2-3 m
széles és magas lombozat a
villanyvezetékek alatt is elfér.
A telepítést az utcaszakasz lakóival egyeztetve helyeztük el,
házanként
a megfelelő
hely
arányában. Dolgozóink
már az új
traktort
használták
ültetéskor. Köszönjük
Horváth
Mátyásnak a kölcsönadott
lyukfúrót!
-s-
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Tisztélt pérésztégi lakosok!
Évés lomtalanítasúnk marciús 24-tol (csútortok) marciús 26-ig (szombat) tart.

A lomtalanítas hélyszíné a Falúhaz údvara!!!
A Falúhaz nyitva tartasa:
marciús 24. csútortok
marciús 25. pénték
marciús 26. szombat

8-18 oraig
8-19 oraig
8-12 oraig

Gyűjtünk lomot, vasat, egyéb fémet, ép elektronikai berendezéseket!

Összegyűjtött apróságait kérjük könnyen pakolható módon, zsákban,
zárt dobozban rakja le!
Építési törmeléket, bontott ablakokat, szanitereket, festéket, autógumit,
veszélyes hulladékot nem fogadhatunk.
A zoldúdvarokon évi 2x1 m3 húlladék
és 10 db gúmiabroncs térítésméntésén léadhato!

Húsvét

A
egyik elengedhetetlen kelléke a piros tojás, ami mára sokféle színűvé változott. A boltban kapható színezők
mellett otthoni, természetes színezőanyagokkal is remekműveket készíthetünk. A
hagymahéjjal színezett tojásra kis kerti levelecskéket tehetünk. Szorosan harisnyába kötve tegyük a színezővízbe, felfőzés után kibontva, eltávolítva a
leveleket szép és természetes mintát kapunk. Íme néhány konyhai
színezőanyag:
Vöröshagyma héja – téglavörös (sötétbarna)
A zöldség külső, színes héját főzzük fel ecettel, vízzel. Lilahagyma héja
is tökéletes, de annak picit sötétebb lesz a színe. 5-6 tojáshoz két maréknyi hagymahéj elegendő.
Cékla (héj) – barnáslila
A céklát reszeljük le (egy kisebb gumó bőven elég 5-6 tojásra is), és a
többitől eltérően ezt csak öntsünk le forró vízzel, nem kell főznünk.
Nagyon erős színezőanyag, így akár a
héja is elég egy kisebb mennyiséghez. Akár a répa héját is hozzáadhatjuk, szintén jó színezőanyag.
Fekete tea – világos barna
1 evőkanál tea elegendő 5 tojás festéséhez.
Lilakáposzta – lila
Fél fej káposztát vágjunk apróra és főzzük félórán át (ecettel) a tojásokkal együtt, vagy a kihűlt lébe helyezzük őket jó pár órára.

Gyerünk legények!
Vannak-e még locsolkodók?
Járnak-e még húsvéthétfőn a
lányos házakhoz a falubeli legények fiúcskák? Eltűnőben
van egy évszázados hagyomány. Húsvét hétfőjén felkeresték a falubeli lányos házakat, locsoló verssel köszöntötték, vízzel, szódavízzel, kölnivízzel, öntözték meg Őket,
hogy „el ne hervadjanak”, lányos szépségüket sokáig megőrizzék. A lányos ház lakói
festett tojással, aprópénzzel,
süteménnyel, borral, kínálták a
locsolókat. A rokonságban álló
locsolóknak nagyobb összeget
is adtak, komoly kis zsebpénzük gyűlhetett össze a nap végére. Büszke volt rá az a lány,
akinek sok locsolója volt. A
kisfiúcskák egyedül, vagy párban, az unokák a nagypapával, a legények sokszor csoportosan keresték fel az eladósorba került lányos házakat.
Este már vidáman érkeztek a
Locsolóbálba.
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Kukákra váltjuk a szelektív zsákokat
Kommunális szolgáltatónk az STKH már 17 településen váltott át a zsákos szelektív hulladékgyűjtésről a kukásra. Településünk csatlakozik a változáshoz. A lakosság számára az átállás nem jár többletköltséggel. Minden szerződött család új, sárgafedeles kukát kap. Három főig 120, az a fölötti létszámúak 240 litereset. A gyűjtőedény kizárólag a
szelektív, csomagolási hulladék gyűjtésére használható. A szelektív hulladékgyűjtés rendje, ideje
változatlan marad. A szolgáltató által megküldött
adatbázis feldolgozása folyamatban van. Az igényelt méretű és mennyiségű kukát a szolgáltató
kérésére önkormányzatunk fogja kiosztani. Az átvétel helye a Faluház lesz. Az átvételi elismervény
aláírásával a szerződők az edény öt évig való megőrzését is vállalják. A papírgyűjtésre alkalmas kék
zsákok éves mennyiségének kiosztása is ekkor fog
megtörténni. A sárga zsák megszűnik! Ami rendelkezésükre áll, még felhasználható. A többletmenynyiség bármilyen forgalomban kapható átlátszó
zsákban elhelyezhető lesz. Tapossa laposra! Biztosan több fér majd a kukába! A kukák átvételének
idejéről, rendjéről tájékoztatni fogjuk Önöket. Kis
türelmet! Figyeljék hirdetőinket, a honlapunkat, a
Facebookot, kérdezzenek kollégáinktól!

Újra van élet a Faluházban
A felújítás és a járvány miatt kétszeresen is
zárva voltak a Faluház kapui. Mindkettő lecsengett.
Azonnal és örömmel vették birtokba ismét korábbi
használói. A megnyílt könyvtárról külön cikkünk
van (2. oldal). Olvasószobája új járólapot kapott. Az
első rendezvényfecskék a nyugdíjasok voltak. Farsangi fánksütéssel köszöntötték egymást – köszönöm, hogy vendégük lehettem -, azóta már harmadszor is, kéthetente rendszeresen összegyűlnek.
Az iskolában még zártkörű volt a Farsang, a bátor
szülők megtartották saját báljukat a Faluházban.
Telt házuk volt, jól érezték magukat a kora hajnalig
tartó mulatságon. Örömmel vették át a megújult
vizesblokkot. A Faluház felújításának ez az egy látható jele van az átalakított toalettek. Új mosdók
csempék, járólapok, szaniterek kerültek beépítésre.
A LED-re cserélt égők mellett két, az épülettel egy-

Egy kisebb furgonnyi
adomány gyűlt össze önadomány
kormányzatunknál az ukrajnai háború elől menekülők megsegítésére
szánt akciónk során. Az adományokat a soproni
Szent Márton házban működő Határok Nélkül
Alapítvány segítségével juttatjuk el a rászorultakhoz. Közvetlenül a határon át érkezőkhöz
jutnak el az Önök által felajánlott élelmiszercsomagok és higiéniai eszközök. Köszönjük! A
gyűjtés folyamatos, ha tud, segítsen! Mi továbbítjuk adományát.

idős (1960) villanykapcsoló őrzi a múltat.
A felújítás nagyobb része a komfortérzetünket javítja. Egységesített, és hatékony fűtésrendszer, teljes külső és
padlásszigetelés tartja benn
télen, nyáron
kinn a meleget.
A
Véradás
„orvosi
rendelője” is
kialakult, színpad előtti függöny
osztja
meg a belső
teret. A múlt
- a megújult mosdók héten farsangoltak a babák, (cikk és kép a 3. oldalon) szombaton közgyűlést tart a Szülőfalunkért Egyesület –
újra miénk a Faluház!
-s-
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Komposztláda mindenkinek!
Minden kommunális hulladékszállításra szerződött család jogosult komposztládára.
Az STKH az igénylés kitöltése után
térítésmentesen biztosítja a ládát, mely
telephelyükön és a zöldudvarokon átvehető. Önkormányzatunk vállalja, hogy összegyűjti az igényeket, és házhoz viszi az öszszecsukható tárolót. Jelentkezzen a Hivatalban, töltse ki az űrlapot!
Gyűjtse Ön is környezetbarát módon
zöldhulladékát! Hasznosítsa a kerti munka
maradványait, a leveleket, gallyakat, nyesedéket, hullott gyümölcsöt, konyhai zöldhulladékot.
Kis ráfordítással és türelemmel jó minőségű virágföldje, zöldtrágyája lesz.

-s -

Tudja-e…
Megérkeztünk
Tóth Bercel
Steiner Róbert Kristóf
Károlyi-Horváth Noel
Vass Máté István
Kránitz Hugó Konstantin
Gyurasits Kata

2021. 12. 20.
2021. 12. 26.
2021. 12. 27.
2022. 01. 16.
2022. 01. 19.
2022. 01. 31.

… Mi az a csörgetülés?
A Szécsenyiek máig fennmaradt hagyománya. A
Húsvétkor „Rómába távozott” harangokat helyettesítik kereplőkkel. Bizony korán kell kelniük a csörgetülőknek a hajnali harangszót öt órakor kell eljárniuk. Kis csoportban járják Szécseny utcáit az országosan is ritka, régi hagyományt őrző fiatalok.

Peresztegi Hírek

Elhunytak

Pereszteg Község Önkormányzat ingyenes, hivatalos
lapja.

Megjelenik negyedévente.
Grászli Istvánné
Payrits Ferenc
Kálmán Elemér Péter
Bella Gyuláné
Tóth Terézia
Sebestyén László
Varga Ferencné
Czirok János
Kiss Csaba

1940
1939
1949
1959
1951
1944
1946
1949
1968
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Elérhetőségeink: 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1.
tel.: 99/532-040
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e-mail: polgarmester@pereszteg.hu
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