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Megújulhat a Láncos kép
Pereszteg hat hivatalosan is védelem alatt álló műemlékkel rendelkezik. Ezek egyike a helyiek által Láncos képnek nevezett szoborcsoport, Szent Flórián, Szent Donát és Nepomuki
Szent János hármas szobra. (azonosítója: 4653, törzsszáma:
3865). A három szent mindegyike vértanúhalált halt. Hitüket
még életük elvesztése árán sem tagadták meg. A talapzaton
még olvasható állapotban találjuk nevüket, de megismerhetjük
őket egyedi jelvényeikről, úgynevezett attribútumaikról. Flórián
kezében zászló, Donát kezében vértanúi pálma, Nepomuki
Szent Jánoséban kereszt és birétum (papi süveg). A XVIII. század második felében emelt barokk stílusú szobor már megérett
a felújításra. Most van rá lehetőségünk. A Nemzeti Kulturális
Alap által kiírt pályázaton 6 millió forint támogatást ítéltek meg
önkormányzatunknak. A felújítás teljes költsége 15 millió forint. A szoborcsoport teljes
felújítását terveztük meg.
A szoboralakok, az oszlop műhelybe szállítása után
tisztításukat, algamentesítésüket, formai, kiegészítésüket
végzik el a mesterek. A talapzat ugyanezen munkálatai a
helyszínen történnek meg. Az
oszlop és az alakok visszaépítése után lazúros színezés és
hidrofóbizálás zárja a felületet. A kereszt a tisztítása után
laparany bevonatot kap. A
szoborcsoport nevéhez hűen
visszakapja kőoszlopos lánckeretét.
- a Láncos kép Képviselőtestületünk
- a Láncos kép ma annak ismeretében döntött a
pályázat beadásáról, hogy
tudta, a felújítási költségek másik felét saját erőből kell majd
fedeznünk. Ezt a pénzt, ha fogcsikorgatva is, jövőre elő kell teremtenünk. Számítunk a szülőfalujukat, lakóhelyüket szerető
Peresztegiek támogatására is. Számítunk helyi egyesületeink,
közösségeink értékmegőrző szerepére, a gyűjtésben való közreműködésre. A részleteket további egyeztetések után felhívásban fogjuk közzé tenni.
Sellei Tamás

Ady E. u.
Augusztus első felében indul meg az
Ady Endre utca felújítása. Az út mindkét oldala szegélyt kap és az úttest
aszfaltja is megújul. A munkálatok
alatt az ott élők és az arra közlekedők
részéről is türelemre, megértő közreműködésre lesz szükség, melyet ezúton is kérek, és előre meg is köszönök.
A szegély építése miatt az udvarra
bejárás nehézségeire, az aszfaltozás
alatt az utca teljes lezárására kell felkészülniük. A pontos ütemterv birtokában minden érintettet levélben kiértesítünk a várható akadályoztatásról, korlátozásokról.
-s-
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meg. A harangot Gombos Miklós, Magyarország
egyetlen harangöntőjének Őrbottyáni műhelyében
Trianonért, az összmagyarságért, a Kárpát meden- öntötték.
ce közös sorsú népeiért kondult meg a harang a A harangláb megépítésének ötletét természetesen
Nemzeti Összetartozás
lendítette a két évvel
Napján.
ezelőtti százéves évforA megemlékezésen Triduló, de még inkább az
anon emlékhelyet, haaz érzés, hogy az 1920.
ranglábat avattunk.
június 04-én aláírt béSellei Tamás polgárkeszerződés igazságtamester és Dr Deák Ernő
lan volt a magyarsággal
– peresztegi születésű,
szemben. Ennek fájdalBécsben élő történész,
ma ma is bennünk él.
a Bécsi Napló egyik alaAmikor képviselőtestüpítója és jelenleg is főletünk a harangláb felszerkesztője – beszéde
állítása mellett döntött,
után Ferling György
szkeptikus felhangú is
plébános áldását kövevolt a támogatók kötően kondult meg elő- - A képen balról jobbra: Faragó Zsolt, Molnár-Gáspár zött. Kaptam feddést ször az emlékhely hamint polgármester - az
Attila, Sellei Tamás, Horváth Lajos, Filátz Tibor,
rangja. A megemlékezéutca emberétől is: Sebestyén Tiborné és Sebestyén Tibor sen közreműködött a
„Emlékműre van pénz,
Juventus Ifjúsági Fúvószenekar, Molnár Anikó és járdára nincs?”
Kiss Noró - a Soproni Petőfi Színház művészei, vala- Két hete egy kerékpáros túra résztvevőit köszönmint az általános iskolások alkalmi kórusa.
töttem településünkön, és amikor megemlítettem
A Trianon emlékhely kialakítása, megépítése a kép- Pereszteg legújabb nevezetességét, a Trianon emviselőtestület döntése alapján valósulhatott meg, lékhelyet, valaki azt mondta: - „Polgármester Úr! Jó
erre forrást a költségvetésünkből biztosított, de úton jár!”
nem jöhetett volna létre a vállalkozói réteg jelentős És kaptam levelet olyan peresztegi kötődésűtől, aki
pénzadománya, vagy tevékeny részvétele nélkül. a helyi lapunkból értesült az emlékhely létesítéséHorváth Lajos és családja, Sebestyén Tibor és csa- ről. Azt írta: - „Nem tudom, mi okból, s kinek az ötládja, Varga József és családja, a Filátz Hidraulika lete nyomán valósul meg a Trianoni Emlékmű, de
Gépgyár kft. azaz Filátz Tibor és családja mellett áldja meg az Isten érte! Óriási dolognak tartom…”
jóakaratú Peresztegiek adománya is kellett az em- A 85-ös út mellett található emlékhely minden nyilékhely létrehozásához. Köszönjük segítségüket!
tott szívű ember előtt készen áll, hogy gyertyáját,
Az alapötletet Molnár-Gáspár Attila tervező vetette koszorúját elhelyezhesse, vagy jelzésül harangját
papírra és Faragó Zsolt kivitelezésében valósult megkondítsa…
- sellei -

Kondult a harang…

Önkormányzatunké az Ady E. u. 13.
Örökös nélkül maradt a valamikori „Bacsa” ház, és így az államra szállt
tulajdonjoga. Az önkormányzatoknak lehetőségük van a hasonló ingatlanok igénylésére. Az állam közcélú hasznosítás megjelölésével ingyenesen tulajdonunkba adta. A kulturális célra hasznosítható épületet 15 évig nem idegeníthetjük el, állagát, és a megjelölt funkciót meg
kell őriznünk. Először a tetőt kell megigazítani, az épületet teljesen
kitakarítani, az 1400 m2-es telket kipucolni. Egyik szobájában falumúzeum lesz, a telken egyre gyarapodó kommunális gépeinket tervezzük
tárolni. Lesz ott is dolog…
-s-

Elkészült...
A Magyar Falu Programban pályázhattunk a peresztegi temető járda kiépítésére. A ravatalozótól a parkolóig megépült 2m
széles járda teljes költségét
(4,95 millió forint) sikerült ebből a forrásból finanszíroznunk.
A VIAT kft kivitelezésében valósult meg.
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Dalriada akusztik

Fertődi kastélylátogatás

Ki gondolná a kőkemény metálzenét játszó Dalriada együttes tagjairól,
hogy akusztikus hangzásban is otthon vannak. A Faluházban ezt is
megmutatták az iskolások közönsége előtt. Zongorán Szabó Gergely
játszott, Ficzek András ének és csörgő, Monostori Ádám ütős hangszeren adta elő Arany János balladáiból, illetve saját megzenésített verses

Közel harmincan jelentkeztek a
Szülőfalunkért Egyesület által
meghirdetett fertődi kastélylátogatásra.
Dr Gulyás Zoltán szervezésében és támogatásával ismerkedhettünk meg a még jelenleg is felújítás alatt álló Eszterházi kastély látnivalóival. A
több órás programon élvezetes idegenvezetés mellett tekinthettük meg a látogatható
termeket, kiállításokat, a kertet, a kápolnát, óra és ékszertárat, a pazar porcelángyűjteményt és egy különleges képi
világú filmanimációt. A szombat délelőtti program közös
ebéddel, beszélgetéssel zárult.
-s-

- Szabó Gergely, Ficzek András, Monostori Ádám történeteikből álló műsorukat. Az NKA pályázatán rendhagyó történelem és irodalom órák előadásainak megtartására pályáztak sikeresen.
Az Óbudai, a Nagyszentjánosi a Mosonmagyaróvári előadások mellett
a Peresztegi volt az első helyszín.
A zenészek szerint a legjobb hangzású….
-s-

hattak a gyerekek a felelős állattartásról, illetve
egy rövid bemutatót is láthattak a kutyák képzéMájus 27-én az iskola kulcsát a diákönkormányzat séről. A faluházban rendkívül élvezetes Zenés irovette át ünnepélyes keretek között. A sportpálya dalom- és történelemórán vehettek részt kicsik és
különböző minisztériumokká (Hadügyminisztérium, nagyok. Gerti néni baba és játék kiállítása is megörÜgyességi Minisztérivendeztette a diáksáum, Stratégiai Játékgot. A megéhezett
minisztérium) alakult,
diákokat a nyugdíjas
és kezdetét vette a
klub tagjai palacsintágyereknap. Volt keval várták. A prograrékpáros akadálypámokon való részvételya,
pingpongozás,
lért az útlevelekbe
íjászat, lovaglás, köpecsét járt. A legtöbtélhúzás, labdás csabet összegyűjtők köpatépítő
ügyességi
zött a nyárhoz elenjáték, csillámtetovágedhetetlen
apró
- pónilovaglás is volt a gyereknapon lás, arcfestés. A soproajándékokat sorsoltunk
ni tűzoltóságnak köszönhetően a gyerekek megis- ki. Pergengócia délután ugyan bezárta kapuit, de
merkedhettek kívül-belül egy tűzoltóautóval, illetve reméljük iskolánk diákjai sok-sok élménnyel és ema tűzoltók felszerelésével. Fogarasi Katalintól hall- lékkel tértek haza.
Cipek Beáta

Gyereknap PERgengóciában
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Iskolánkban
a
Fenntarthatósági
témahét
2022.04.25-től 04.29-ig zajlott. A kiemelt témák
közül mi az Egészségvédelem projektet választottuk
és programjainkat főleg e témára építve szerveztük. De fontos szerepet játszott az újrahasznosítás,
a szelektív hulladékgyűjtés, a környezetvédelem
témaköre is.
Iskolánk diákönkormányzata április 28-án papírgyűjtést szervezett, melyFenntarthatósági
nek során két konténert
megtöltöttek tanulóink. Kupakgyűjtési verseny is
folyt az osztályok között. Egy súlyosan beteg, mozgássérült, értelmi sérült kislány gyógykezelésére
gyűjtjük a kupakokat folyamatosan, erre a célra iskolánk előtt van elhelyezve egy nagy, szív alakú fém
kupakgyűjtő. A hét
végére több zsák kupakot hoztak be a gyerekek. Közös program
volt a rajzórákon történő kavicsfestés is.
Tenyérnyi kavicsokat
hoztak a gyerekek és
ezekre temperával a
természet szépségeit
festették rá. Lakkal rögzítették, így tartós maradt a
festés. Ezeket a színes kavicsokat az iskola előtti fák
alatt helyezték el a gyerekek, ezzel is színesítve az
iskolát és az utcaképet. Iskolánk csatlakozott a
CseppetSem programhoz, a kihelyezett gyűjtőedénybe lehetőség van a használt sütőolaj, zsiradék
elhelyezésére. Alsós tanulóink beneveztek a FertőHanság Nemzeti Park által kiírt „Nyitnikék! Hív a
természet!” elnevezésű rajzpályázatára rengeteg
rajzzal. A pályázat témája a téli nyugalmából ébredő, átalakuló természet megannyi szépsége, a megújulás, a tavaszi zsongás megjelenítése személyes
élmények alapján. G. Hanna Róza első osztályos
tanulónk elnyerte az első helyezést.
Április 26-án, kedden a harmadik és a hatodik osz-

tály ellátogatott a Göbös-major Ökoturisztikai Központba, ahol egy szervezett erdei iskolai programon vehettek részt a tanulók. Szakképzett erdész
vezetésével bejárták a Göbösi Tanösvényt. Április
29-én, pénteken színházi előadáson vettek részt a
bérletes tanulók a Soproni Petőfi Színházban. A
padlás című rendkívül színvonalas musicalt nézhették meg. A második osztályosok szintén a Petőfi
Színházban Az Ártémahét az iskolában gyélus és Tündér
Ilona mesejátékot tekintették meg, amelynek fő
témája az egymás iránti szeretet volt. Április 28-án,
csütörtökön az ötödikeseink a Lázár Ervin Program
keretén belül Szombathelyen jártak, ahol a Savaria
Múzeumban egy múzeumpedagógiai foglalkozáson
vettek részt.
A
Fenntarthatósági
Témahét zárásaként
április 29-én szerveztük meg iskolánkban
az Egészségnapot. Az
iskola tanulói nagyon
lelkesen vettek ezen a
programon részt. Vegyes
csoportokban
járták végig az izgalmas állomásokat, ahol egy-egy
pedagógus várta őket. A csapatok a menetleveleikre pecséteket gyűjtöttek. Nagyon élvezték az egészséges ételek és a finom gyümölcsök kóstolását, a
„személyiségfejlesztést”, a teaházat, a játékos
sportfeladatokat, a vízzel kapcsolatos rejtvényeket,
az egészséges tízórai receptek készítését, a
„Magház” elnevezésű magfelismerő játékot, a táplálékpiramis építést, a jógaórát, a „higiénia szigetét”.
A közös programokon kívül a tanórákon is ezetek a
témákat dolgozták fel a tanulók kreatív formákban.
Elmondhatjuk, hogy rendkívül színes, izgalmas, tartalmas programokat valósítottunk meg idén is.
Maráz Kornélia
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Kőszegre kirándult a tantestület
Egész napos kiránduláson vett részt az
általános iskola tantestülete.
Kedves
gesztusként meghívottként a már
nyugdíjas
Lukács
Miklósné is velünk
tartott. A Rozmán
Zoltán tanár úr koordinálásában szervezett városnézésben a kőszegi Palcsó
Julianna
tanárnő
- A tantestület Kőszegen segédkezett. Lokálpatriótákhoz méltó szeretettel, hozzáértéssel, csak a helyiek által megismerhető háttérinformációkkal,
kedves, vagy éppen szomorú történetekkel kísérte sétánkat. Megtekintettük a belváros nevezetességeit, a
mesterségek kiállítását a Tábornok házban, a Várat, az Időfalat, az Arany Egyszarvú Patikamúzeum botanikuskertjét. Közös ebéd után kávézós-fagyizós-bevásárlós szabadidőt kaptunk. A késő délutánt idegenvezetőnk – Julika – hegyoldalban lévő családi házuk hatalmas kertjében töltöttük. Igazi csoda a kertjük, kis tóval, szőlőlugassal, kemencével, pihenőpadokkal. A házhoz hozzáépített balkonjuk pár éve a legszebb volt
az országban, díját a fővédnök Borbás Marcsi személyesen adta át. Több. mint két órát töltöttünk ott vendégszeretetben, gondtalan beszélgetéssel. Igazi feltöltődés volt. A hosszú tanév gondjait jó volt kicsit hátra hagyni. Nehéz lesz megismételni ezt a napot…
Sellei Tamás

„Most búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejárt…”
Tanévzáró
ünnepéllyel közös
ballagáson búcsúztak általános iskolájuktól a nyolcadikosok. A virágcsokrok,
ajándékok mellett
bölcs gondolatokat,
bíztató
szavakat,
táncos műsort és
persze nyolc év öszszegyűjtött emlékeit is magukkal viszik.
- utolsó osztályát engedte útra Horváthné Kiss Andrea tanár néni (második sorban)
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„ Kedves óvodám, sok víg nap után,
itt a búcsúnap, indul a csapat!”
Mindannyiunk számára nagy öröm volt, hogy két év
után hagyományainknak megfelelően búcsúzhattunk iskolába készülő nagycsoportosainktól.
Izgatottan vártuk ezt a napot. Az óvó nénik és a
gyerekek lelkesen készültek erre a gyönyörű délutánra. Óvodánk udvara lufikkal, virágokkal feldí-

Ballagás az oviban is volt
szítve várta a szülőket, vendégeket és a búcsúzó
nagycsoportosokat, akik énekekkel, versekkel, és
tánckoreográfiával lepték meg az összegyűlteket.
Búcsúzni nehéz. Így volt ez most is, hiszen néhány
gyermek és az óvó nénik is meghatódtak a kedves
vers, búcsúzó, köszöntő hallatán. Ilyenkor felvillannak az együtt töltött
évek emlékei. Bizony
nagy szó, hogy szeptembertől az óvodásból iskolás lesz. Várja őket a tudás vára és a tanító néni.
A búcsúzást egy vidám
hangulatú piknik követett, melyet grill partival,
beszélgetéssel, játékkal
töltöttünk. Ezzel a közös
délutánnal zártuk le az
évet és engedtük útjukra
nagycsoportosainkat.
Nagyon örültünk, hogy
Hugi néni is velünk ünnepelt és ő is elbúcsúzhatott utolsó nagycsoportosaitól.

Szeptemberben már iskolások lesznek…
Első sor: Károlyi-Horváth Benett, Bucilla Roxána, Vass Zoltán Dániel
Második sor: Tischler Márton, Megyes Albert Barnabás, Simon Zselyke, Breidenbach Szofi, Gerencsér Alexa
Felső sor: Práznek Sára, Horváth Máté, Varga Emili Léna

Óvó nénik

„Új kalandok várnak, izgalmas évek, száz kudarc, száz siker!
De azt megígérjük, hogy titeket soha-soha nem felejtünk el’
Bölcsődénkben június1-én tartottuk a gyereknappal egybekötött ballagást. A következő évtől négy bölcsődés gyermek lépi át az óvoda kapuit.
Rövid ballagó műsorral
kedveskedtünk szüleiknek, amiben a gyerekek
szorgalmasan
részt
vettek. Megkapták egész
éves rajzaikat és jellel
ellátott tarisznyájukat.
Dominik, Emili, Maja és Netti az új ovisok A délutáni gyereknapi
ugrálóvár és pónin való
lovaglás nagy sikert aratott. Minden kisgyermek tele élménnyel ment
haza. Gyermeknapi ajándékul a gyermekek kívánságát figyelembe véve
hajtogatott lufival kedveskedtünk.
Horváth Mónika

Beíratás az óvodában…
Az idei óvodai beíratás hagyományainknak megfelelően a régi megszokott rend
szerint zajlott.
Leendő kisóvodásaink szüleikkel együtt látogattak el
óvodánkba. Kiválaszthatták
jelüket, megismerkedhettek
az óvodai környezettel, az
óvoda dolgozóival.
16 –an iratkoztak be, akiket
nagy szeretettel várunk a beszoktatás során.
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Pereszteg a Bécsi Naplóban
A Peresztegi születésű, Bécsben élő Dr Deák Ernő
főszerkesztésében megjelenő Bécsi Napló XLIII. évfolyamának 3. számában, a hatodik oldalon terje-

delmes cikket közöl „Pályázatok, mint erőforrás”
címmel. Az írás a Magyar Falu Programot egy nyugat-magyarországi település példáján keresztül mutatja be. Ez a település Pereszteg.
A kéthavonta megjelenő újságot határon túli magyarok is olvassák - a világ minden táján.

Kettő év kihagyás után 2022. május 21-én ke- jól felkészített gépekkel vágnak neki a nyári munrült megrendezésre az önkéntes és létesítményi káknak.
tűzoltók I. fokozatú versenye, melynek Harka köz- Egyesületünk az idei évben is több pályázatot nyújség adott otthont. A megmérettetésre 20 csapat tott be különböző források elnyerésének reményénevezett 6 kategóriában.
ben. A Magyar Falu ProgMinden induló csapat telje- A tűzoltóegyesület mindennapjai ram Falusi Civil Alap keretésítette a 800 liter/perces
ben „civil közösségi tevékismotorfecskendő szerelést és a 7 x 55 méteres kenységek és feltételeinek támogatása” című páváltófutás versenyszámokat. Településünket 1 rajjal lyázati kiíráson is indultunk, és a döntéshozó tájéképviseltük felnőtt férfi kategóriában. Nagyon jó koztatása értelmében 5.000.000 Ft-ot nyertünk egy
hangulatú eseményen vehettünk részt, mindenki modernebb tűzoltóautó vásárlására. Nagyon örülremek élményekkel térhetett haza.
tünk a sikeres pályázatnak, köszönjük mindenki
Az idei évben is megszerveztük június 18-án a nyári munkáját, aki tett a siker érdekében. Most egy
betakarításban részt vevő mezőgazdasági gépek nagy feladat előtt állunk, hogy megtaláljuk az elaratás előtti gépszemléjét. Összességében megálla- képzeléseinknek legjobban megfelelő gépjárműpíthatjuk, hogy a gazdák tűzvédelmi szempontból fecskendőt.
Breidenbach László

Szenegető-kút
Vannak olyan emberek, akik gyermekkori, fiatalkori
emlékeik mellett a kor a tárgyi emlékeit is megőrzik.
Koloszár Imre is szívesen teszi ezt. A Szenegetőben
lévő erdő valamikor a csorda pihenőhelye volt. A
déli itatáshoz a téglafalazat tanúsága szerint mintegy 120 évvel ezelőtt
kutat ástak elődjeink.
Ez a kút látta el friss
vízzel a jószágokat és a
szomszédos szőlősgazdákat is. A kerekes kutat tavaly felújították.
Falazatát Máthé Dániel és szegény nemrég
elhunyt Kiss Csaba kiigazította, kerekét pótolták, vaselemeit Horváth Vilmos és Hor- Koloszár Imre a kútnál váth Róbert újra esztergálta, szerelte meg. A korhadt faelemeket Koloszár
Imre saját maga cserélte ki. A kút használható. Két
és fél méter vízoszlopa ma is elég vizet ad.
-s-

„Csapatösszetartás” Tatán
Jó hangulatú tanulmányúton vett részt a peresztegi kirendeltség munkatársaiból álló csapat. Az
úti cél Tata városa volt, ahol a történelmi központot városnéző kisbuszról tekintettük meg. A
várséta után az arborétum fáinak hűse alatt sétáltunk . Gyönyörű a tópart a gazdag növényvilág, a vízbe dőlő
százéves fatörzsek nyugalma.
Még nem
láttam a Turulmadarat, ezért
Tata előtt azt is
meglátogattuk.
Jóleső fáradtsággal a lábunkban, kellemesen feltöltődve
érkeztünk haza
estefelé. (Sellei)
- a Turul „háturul” -
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Torna, túra a Baba-Mama klubban
Az elmúlt hónapok mozgalmasan teltek a Babamama klubban. Míg hideg időben behúzódtunk
a Faluházba,
máskor a jó
időt kihasz-

nálva a Széchényi
játszótér felé vettük
az irányt egy kisebb
sétával egybekötve.
Egyik
foglalkozás
alkalmával vetődött fel a kérdés: lehetne e tartani baba-mama tornát? Az igényeket felmérve
a torna elindult. Így minden csütörtökön 9 órától 10 óráig Steiner-Kardos Judit segítségével
átmozgatjuk az izmainkat, miközben a gyerkőcök kisebb nagyobb türelemmel szemlélődve

Zenés mesekönyv bemutató az ovis gyereknapon
Schmuck Éva: Mázli és Szamóca című meséskönyvét
mutatta be az ovis gyerekeknek zenés illusztrációkkal,
dalbetétekkel.
Több volt ez, mint bemutató, a gyerekek nagyon élvezték a zenés foglakozást,
melynek során több fúvós
hangszerrel, klarinéttal, furulyával, a szaxofonnal is
megismerkedhettek.
Zongorán közreműködött az
írónő férje is: Bíró Péter. Néhány könyvet ajándékoztak
is az ovisoknak.

játszanak, figyelik az édesanyjukat. Judit, aki a
múlt évben költözött családjával Peresztegre
mindig alaposan felkészülve mutatja a gyakorlatokat, amelyeket igyekszünk kisebb nagyobb
sikerrel követni. A torna
természetesen ingyenes.
Akinek viszont nincs
kedve mozogni, de szeretné, ha gyermeke más
gyermekekkel
együtt
játszana, ismerkedne, szívesen
jöhet a havi egy alkalommal tartandó foglalkozásokra.
Mindenkit
sok szeretettel Várunk!
Horváthné
Holczmann
Krisztina
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Sokan jogosan érzik úgy, hogy ez nem igazsá- duzzanatok jelennek meg a nyakon vagy a lágyék
gos. Még túl sem vagyunk a COVID-19 világjárvá- tájon. A beteg bőre duzzadttá válik és megjelennek
nyon, itt egy újabb betegség. De mit tudunk erről a a kiütések, eleinte az arcon, majd a test többi révírusról? A majomhimlőt vírus okozza, amely ere- szén, végül akár a szájüregben is, fájdalmas rágást,
detileg elsősorban Közép-Afrika és Nyugat-Afrika ivást, nyelést okozva. Félelemre azonban egyelőre
trópusi erdeiben fordult elő. Állatról emberre, em- nincs semmi okunk. Egyrészt hazánkban eddig csak
berről emberre, de elsősorban állatról állatra terje- mutatóban fordult elő megbetegedés. Másrészt a
dő fertőzés. A vírust alapCOVID-19 járvány miatt
vetően rágcsálók terjesz- Amit a majomhimlőről tudni lehet rendkívül gyorsak és hatétik. A bőrön felszakadó
konyak a járványügyi inhólyagok szövetnedvével, testnedvekkel, légutak- tézkedések. Harmadrészt a lakosság jelentős részét
ból kijutó cseppekkel és a beteg közvetlen környe- védi a fekete himlő elleni vakcináció. Magyarorszázetéből származó szennyezett anyagokkal terjed a gon ugyanis kötelező volt a fekete himlő elleni vévírus, ezért a fertőzés tovább terjedése, a megelő- dőoltás, és akik 1979 előtt születtek, meg is kapták
zés érdekében a már megtanult járványügyi higié- ezt. Végül, ha mégis kialakulna a betegség, a kezenés intézkedések érvényesek továbbra is: gyakori lés minden bizonnyal gyógyuláshoz vezet. Elsősorkézmosás, fertőtlenítés, főleg külső érintkezések ban a tünetek enyhítése a cél, a súlyosabb betegekközben, után, de otthon is a betegek körüli ellátá- nél pedig vírus ellenes szerek is adhatók. Ha baktesát követően, valamint az arcot és orrot eltakaró riális felülfertőződés igazolódik, akkor antibiotikum
maszk viselése. A majomhimlő fertőzés lappangási adása válik szükségessé. A betegség igazolása, de
ideje jellemzően 6-13 nap, de 5-21 nap közötti is akár gyanúja esetén is fontos az adott személy elelőfordulhat. Ezt követi a magas láz, erős fejfájás, különítése. Az esetleges kontaktszemélyek is elkülevertség, fáradtság, hátfájás, izomfájdalom. Ké- lönítik, illetve esetükben felmerül a fekete himlő
sőbb kemény, jól tapintható, érzékeny nyirokcsomó elleni vakcináció.
Dr Bártfai Zoltán

Sztárok a Juniálison
Szabó András harmonikás/énekes is fellépett az
idei Juniálison. Pénteken fergeteges Curtis buli nyitotta a hétvégét, másnap a traktoros felvonulás,
délutáni családi programok, palacsintasátor, a helyi
alkalmi színjátszók műsora és esti bál zárta a napot.
Köszönet a szervezőknek a remek munkáért, a közreműködőknek az önzetlen segítségükért!

- Szabó Ádám és a mi sztárjaink -
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Pereszteg – Vatikán

Negyven év a pedagóguspályán

Napjaink számtalan információja, álhíre között
ritkán akad azért olyan is, amelyre valamilyen
szempontból felfigyelünk, „felkapjuk a fejünket”.
2022. április 21-én a Vatikánban fogadta Őszentsége Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Amikor a legszűkebb környezetben találkoztak, akkor
is jelen volt a tolmács (lehet, hogy más szerepe is
volt). Vértesaljai László jezsuita rendi szerzetes, a
Vatikáni Magyar Rádió vezetője ő (naponta hallható a rádió megfelelő hullámsávján). És mi köze
ennek Pereszteghez?
László nagyapja az 1902-ben Peresztegen született Bizzer János, a későbbi móri főtanító, igazgató. Édesanyja a tíz gyermeknek életet adó, 97
évében járó Mária asszony, aki, mint a Magyar
Örökség Díjas díszítőművész néhány évvel ezelőtt
a Szülőfalunkért Egyesület meghívására bemutatót tartott.
Kicsi a világ!? - szoktuk mondani. Egy kis büszkeségre okot adó esemény azért akad benne!

A tanévzáró ünnepélyen búcsúztatták el negyven év
pedagóguspályán eltöltött szolgálat után nyugdíjba
vonuló Horváthné Kiss Andrea tanárnőt. Utolsó osztályát még elballagtatta, aztán megérdemelt pihenőjét tölti. Első tanítványai
már nagypapák, nagymamák. Tudom, - mert hiszen
kollégák vagyunk – szerették
tanítványai, tisztelik a szülők. Korrekt és következetes, szigorú és emberséges.
Sokféle feladatot oldott meg
a pályája során, mindegyikhez alkalmazkodott. Nem
túlélt, nem tűrt, alkalmazkodott.
Horváthné Kiss Andrea

Békési István

Megérkeztünk

Horváth-Harkai Olivér

2022 04.08.

Németh Luca

2022 05.04.

Várnagy Izabella

2022 06.11.

Pécsi tanulmányaim után városban szerettem volna
tanítani, de három környékbeli település munkahelyét ajánlották fel 1982-ben. - emlékezik vissza a tanárnő. A megközelíthetőség miatt választottam Pereszteget. Az első év után kínáltak soproni állást, de
megszerettem az itteni gyerekeket, a szülőket, a falut, és akkor már nem fogadtam el. Maradtam itt.
Változott az iskola a negyven év alatt, mások a gyerekek, átalakult a pedagógusok megítélése, az irányukba mutató tisztelet.
Utolsó munkanapján munkatársai, tanítványai, volt
tanítványai, a szülők közössége ajándékkal, egy-egy
szál virággal köszönték meg munkáját, melynek elismeréséül a minisztertől a Pedagógus Szolgálatért
Emlékérem kitűntetést kapta. Gratulálunk!
Jó egészséget, jó pihenést Andrea! (Sellei Tamás)

Peresztegi Hírek
Pereszteg Község Önkormányzat ingyenes, hivatalos
lapja.

Elhunytak

Németh Alajos

1961

Spéder Károly András

1947

Horváthné Pozsgai Gyöngyi

1974

Horváth Imre

1931

Megjelenik negyedévente.
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