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nincs szükség. A Hivatal költségvetését a székhelytele-

pülés (Nagycenk) költségvetése tartalmazza. 

Költségvetésünkben jelentkezik a Sopron kör-

nyéki orvosi ügyelet működtetéséhez szükséges pénz-

összeg, a mintegy 42 millió forint egy része (32 millió Ft) 

az egészségpénztártól érkezik, a fennmaradó részt a 26 

feladatellátásban részt vevő település hozzájárulása 

egészíti ki. Az Ady E. utcai kedvező tapasztalatokra ala-

pozva tervezzük a közvilágítás korszerűsítését. A fejlesz-

tés tartalma szerint minden oszlopra kerülne LED-es 

lámpatest, ez a jelenlegi 142 db 230 darabra bővítésé-

vel jár. A várhatóan tizenöt éves futamidő alatt 1,2 mil-

lió FT/év többletköltségünk keletkezik, idei fedezete 

már szerepel a költségvetésben. A beruházás a testület 

döntésének függvényében ez évben megvalósítható. 

Minden beruházásnál számolni kell többletkölt-

ségekkel, melyek egyrészt a pályázatban nem támoga-

tott kiadásokból, másrészt előre nem tervezhető kiadá-

sokból keletkeznek. Erre célzott tartalékokat képez-

tünk. Az előző évek mértékével megegyezően támogat-

juk egyesületeinket, alapítványunkat, mindösszesen 2,2 

millió Ft összeggel. Ebből a sportegyesület 700 ezer, az 

önkéntes tűzoltók 600 ezer, a fennmaradó egyesületek 

és alapítvány 80-80 ezer forintot kap. (Sellei) 

 

Tisztelt Olvasó! 

Kedvező visszhangja volt első számunknak, a helyi lap el-

nyerte a többség tetszését. A visszajelzések nyomán 

máris tartalmi és formai változásokat is eszközöltünk. A 

címfeliratot és mellette a címert kicsit hangsúlyosabbá 

tettük, néhány közérdekű adat és telefonszám közlésével 

pedig sokak kérésének tettünk eleget. A fényképek leg-

többször telefonnal készültek, ezek minősége még nem a 

legjobb.  

A terjesztés során szándékunk szerint minden családhoz 

eljutunk, ha egy házban több család él, és mindketten 

igénylik, kérjük jelezzék, és többletpéldányainkból szíve-

sen eljuttatunk, adunk.  

Üdvözlettel:    Sellei Tamás 
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Elkészült az idei év költségvetése 
 

A képviselőtestület március 1-jei ülésén elfogadta a 

2018. évi költségvetést, melynek fő összege 

408 940 137 Ft. Ez az összeg a hozzánk érkező állami 

normatívából, az elnyert pályázati forrásokból és a ter-

vezett 42 millió Ft helyi adóbevételből tevődik össze. 

Településünk hitel nélkül gazdálkodik. 

A pályázati lehetőségeket kihasználva 167 mil-

lió forintot fordíthatunk fejlesztésre, és ezt mindössze 

5,6 millió Ft önrésszel kell kiegészítenünk. A kerékpárút 

kiépítésére 87 millió, az óvoda és hivatal energetikai 

korszerűsítésére 64 millió, az orvosi rendelő fűtéskor-

szerűsítésére, belső felújítására 22,5 millió forintot 

használhatunk fel. 

Saját forrásainkból tervezzük a Sport utca, jár-

dáinak, útjának felújítását, a kisiskola előtt parkolók ki-

építését, a Temető utca 1-17 szám előtti járdaszakasz 

felújítását. Erre 26.7 millió forintot különítettünk el. A 

hozzánk érkező állami normatívák szinte teljesen lefe-

dik az általunk működtetett intézmények – az óvoda, a 

védőnői szolgálat - költségeit, jelentős kiegészítésre 
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Farsangoltak az ovisok 
 

A farsang a telet lezáró, tavaszt váró ünnep. A far-

sangi mulatság fénypontját óvodás gyermekeink-

nek a jelmezes felvonulás jelenti. Nagy izgalommal 

készülődnek, tervezgetik szüleikkel jelmezeiket. 

Szerencsére akadnak még olyan kreatív anyukák, 

apukák, akik maguk készítik el a jelmezt, ezzel nagy 

örömet szerezve gyermeküknek. Óvodánkat, cso-

portjainkat már több héttel a farsang időpontja 

előtt a gyermekekkel közösen feldíszítjük. Farsangi 

verseket, dalokat, tánclépéseket gyakorolva készü-

lünk a bálra, melyre kisóvodásaink szeretteit is 

meghívjuk.  Húsz évvel ezelőtt szülői ötlet, kérés 

alapján kezdtük el farsangi bálunkat a Faluházban 

szervezni, lehetőséget adva ezzel a szülőknek, 

nagyszülőknek, testvéreknek, rokonoknak, volt és 

leendő óvodásainknak a részvételre. Jótékonysági 

bál, így bevételéből kisóvodásaink eszköztárát, 

óvodánk felszereltségét gazdagítjuk. Jelmezbálun-

kat hagyományosan a farsangi időszak utolsó pén-

tekén tartjuk. A faluházat feldíszítve, a gyermekek 

igényeinek megfelelően berendezve várjuk vendé-

geinket. Programjaink szervezésénél fontos szem-

pont a gyermekek érdeklődésének folyamatos 

fenntartása, ezzel is elkerülve a céltalan és baleset-

veszélyes szaladgálást. Éveken keresztül hívtunk 

komoly összegekért művészeket a gyermekek és 

vendégeink szórakoztatására. Aztán arra gondol-

tunk miért is ne próbálhatnánk meg mi, az óvoda 

dolgozói átvenni ezt a szerepet. Most így több év 

távlatából beigazolódott, jó ötlet volt. Gyermeke-

ink által közkedvelt mese választásunk meghozta a 

várt eredményt. Már nem csak a gyerekek, hanem 

a szülők is nagy érdeklődéssel várják évről-évre az 

óvó nénik, dajka nénik mese előadását.  Bemutat-

hatják tudásukat táncos kislányaink is, nagy örö-

met és büszkeséget okozva ezzel szüleiknek, nagy-

szüleiknek, csoporttársaiknak, óvó néniknek.  A 

tombola nyeremények, a zsákbamacskákban rejlő 

izgalmas meglepetések, a sok finom sütemény fo-

kozzák még óvodásaink örömélményét. A szülők 

támogatása, segítőkészsége koronázza meg far-

sangi bálunk sikerét. 

 

Választási tájékoztató 
 

 

A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte 

ki az országgyűlési képviselők általános választá-

sát. Peresztegen a szavazás helye továbbra is a Fa-

luházban lesz, reggel 6 órától van lehetősége a név-

jegyzékben szereplő állampolgároknak voksolni. 

Aki nem a lakóhelyén, de Magyarországon kíván 

szavazni, április 6-án 16 óráig kérheti átjelentését 

egy másik településre. A szavazás napján külföldön 

tartózkodó választók március 31-én 16 óráig kérhe-

tik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe. 

Akinek egészségi állapota megakadályozza, hogy a 

lakóhelyi szerinti szavazóhelyiségben személyesen 

megjelenjen, mozgóurnát kérhet. Mozgóurnát igé-

nyelni 2018. április 6-án 16 óráig a helyi jegyzőnél 

lehet személyesen, online, illetve postai úton. A ké-

relem benyújtására, a szavazás napján is van lehe-

tőség 15 óráig közvetlenül a helyi választási bizott-

ságnál. Szavazni minden esetben csak személyesen 

lehet, a voksok leadása előtt a választási bizottság 

ellenőrzi a személyazonosságot, melyhez szüksé-

ges a személyazonosító igazolvány és a lakcímkár-

tya. A választásról bővebben a www.valasztas.hu 

oldalon tájékozódhatnak.   (Csigó K.) 
 

http://www.valasztas.hu/
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szájtátva figyelt, követte a mozdulatokat, volt, aki egy pillanatra sem ült le, végig tipegett, időnként oda-oda som-

polygott, hogy mégis milyen hangszer az? Megfogta, rázogatta, majd továbbadta. Fél óra elteltével azonban a sok 

látott, hallott, kipróbált dolgok, a csöppségeket ért ingerek miatt a fáradság jelei jelentkeztek. Ezután kezdődött a 

farsangunk, ahol az étel, ital kínálása után felvillanyozódva zenével, mókával, szabad játékkal, ismerkedéssel, beszél-

getéssel zárult a délelőtt. 

 Remélem, Mindenki nagyon jól érezte magát!       (H-né, Krisztina) 

 

 

 

A januári Baba-mama 

 foglalkozás alkalmával Némethné Pócsi 

Zsanett jött el hozzánk, hogy egy vidám 

Babybell baba-mama angol bemutatót tart-

son nekünk. A foglalkozás alkalmával a 

gyermekek angolul hallhattak énekeket, 

mondókákat, verseket. Mind e közben kü-

lönböző hangszerekkel, játékokkal, színes 

kendőkkel tette Zsanett még érdekesebbé a 

mondókázást. A felcsillanó szempárokból, a 

mosolygós, ritmusra táncoló gyermekek vi-

selkedése azt tükrözte, hogy nagyon élvezik 

a bemutatót. Volt, aki végig figyelmesen 

A Gólyafa 

Sokan, akik a községünkben élnek elmennek, nem 

igazán figyelnek fel a „részletekre” ami sokak szá-

mára bizony nagyon lényeges. A Faluház előtt álló 

kis fácska, amelynek ágait most már egyre bővülő 

levelek díszítik egyre többünknek feltűnik. A ko-

rábbi években több kísérlet volt arra, hogy a leve-

lek milyen anyagból készüljenek is el. Több pró-

bálkozás után úgy tűnik, a felaggatott névvel, szü-

letési idővel gravírozott „falevelek” reméljük még 

nagyon sokáig állják az idő vas fogát. A fára a 

2011 óta született gyermekek nevei kerülnek fel, 

hiszen akkor pattant ki ez az ötlet, - ünnepélyes 

keretek között egy Szeretlek Pereszteg program 

keretében történt a Gólyafa avatása, amire többen 

biztos emlékeznek - hogy a községben született 

gyermekek érkezését tudassuk és közhírré tehes-

sük, a falu apraja és nagyja számára. Így, amikor 

egy kis élet megszületik falunkban, a gólya kitéte-

lével jelezzük mindenki számára, hogy gyarapod-

tunk. A gólya minimum 2 hétig jelzi, hogy többen 

lettünk, hiszen van, aki később jöhet haza a kór-

házból, így ő is láthatja, hogy a madár most az ő 

tiszteletükre „kelepel”. Majd levél formájába kis 

idő múlva a megszületett csöppség” levele” is lát-

ható lesz. A fa törzsére még összesítő táblák kerül-

nek, ahol az az évben született gyermekek nevei 

lesznek feltüntetve a születési éveik alá felsora-

koztatva. Végezetül a Gólyafánkon fészkelő gólya 

kelepelésével köszöntünk minden megszületett 

Peresztegi babát: 

„Szeretettel köszöntelek te édes kis csöppség, 

Életedet kísérje áldás és egészség! 

Szüleidnek te légy a fény, életük aranya, 

Mosolyod legyen napjaik csillaga.” 

 

                                                /Simon Ágnes/  

Horváthné Holczmann Krisztina 

védőnő  
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  Ünnepeljünk Együtt!      

 

Megemlékezést tartunk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. év-

fordulója tiszteletére. 

Helyszín: Az 1848-as emlékmű  

Időpont: 2018. március 14. (szerda) 10.00 óra 

A program: Beszédet mond: Sellei Tamás polgármester, majd az óvodások, is-

kolások képviselői zászlókat és koszorút helyeznek el az emlékműnél. 
 

Egyesületi élet 
 

Körvonalazódik a Pereszteg Községért Egyesület és vele karöltve mű-

ködő nyugdíjasklub 2018 évi programja. Az idei évben is Berényi Ödön 

segítségével elkészíti anyák napi videóját az óvodások és 8. osztályo-

sok, valamint az énekesek közreműködésével. A videó levetítésére 

május első vasárnapján kerül sor a kábel TV-n.  Szeretnénk megszer-

vezni a hagyományos májusfaállítást! Tervezzük június első szombat-

ján a „Juniális „megszervezését, délelőtt traktoros felvonulással, dél-

után még ezután kialakítandó programokkal, majd „Nótaest” - tel. A 

nyugdíjas klub első félévi terveiben szerepel vetítés, két napos Cseh-

szlovákia kirándulás, lakóparki szalonnasütés, a Nagycenki kastély 

meglátogatása, születésnaposaink megünneplése, kerti parti a NYME 

Soproni Nyugdíjas Egyesülettel közösen, és Fertő tavi hajókirándulás. 

 - Kaltsits Józsefné -  

 

Pótszilvesztert tartottunk a nyugdíjas klub szervezésében. A mintegy 

ötven fős vendégsereg fiatalos lendülettel mulatta át az éjszakát. A 

bőséges vacsora után Galavics László zenéjére roptuk a táncot. 

 

Ilosfai Éva Márta: 
 
 Tavaszi hálaadás az Ikva 
partján  
 

Menj ki a kertek alá 
az Ikva csöndes partján súgd meg neki 
mit vigyen a világnak csöppnyisége 
köveken csilingelő fodrán, míg eléri nagy 

folyamok hitszegő sodrát. 

Vigye, csobogja a hírt: 
Peresztegi partjainak 
rongyos hóablakán már kikönyökölt 
sok ici-pici hóvirág. 
Üde zöld levelein vidáman könyököl 
 s a Tavasz jöttéről hírnököl. 

Menj ki az Ikva zöldülő partjára 

Szippantsd be a fagyát elengedő 

friss földek hazai illatát, 
hóvirágok sokat ígérő tavaszt hozó igazát. 

Menj, siess! 
de vigyázz nagyon! ahova lépsz, 
el ne tipord katicák, kabócák 
megindult nászának szerelmes lágy neszét. 
Rád süt a Nap tavaszi áldásos ereje 
s míg a barka új ruháját 
bolyhozva bontogatja, 
a csodák tavaszáért Istenednek 
szíved, a hálaadás 
szádon megeredt fűzérét 

mondogatja…. 
(2018.) 

 
 

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUmNmSnNDZAhUJaVAKHfQrD0sQjRx6BAgAEAY&url=http://mediagrund.unideb.hu/2014/04/11/petofi-sandor-szeptember-vegen/&psig=AOvVaw2U5YmKA5QaNPHs26SD3GaP&ust=1520168769413636
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ISKOLAI ESEMÉNYEK 
 

A Peresztegi Hírek első számának megjelenése óta 

is változatos programok és események zajlottak is-

kolánkban.  

A 6. osztályosok karácsonyi ünnepségében sokan 

lelték örömüket. A téli szünetről visszatérve, már a 

farsangra készültünk. Álarcversenyt hirdettünk a 

gyerekeknek. Sok ötletes álarc készült, amit a diá-

kok zsűriztek.  

A gyerekek farsangi báljára január 12-én került sor. 

A jelmezesek felvonulásával kezdődött az esemény. 

A zsűrinek nehéz dolga volt, hogy rangsorolja az öt-

letes és munkaigényes jelmezeket. Ezt követte a 

zene, tánc, tombola s mindenki jól érezte magát. A 

következő napon hasonlóan jó hangulatú bálon szó-

rakozhattak a szülők, a pedagógusok. 

A vigasságon túl komoly munka is folyt iskolánk-

ban, hiszen készültünk a félév zárására, a nyolcadi-

kosok pedig a felvételire. Azóta valamennyien el-

döntötték, hol szeretnék folytatni tanulmányaikat, 

elküldtük a jelentkezési lapokat.  

Két tanulónk, Imre Anna és Kondics Debóra beju-

tott az Országos Történelem Tanulmányi Verseny 

megyei fordulójába. Ezúton is gratulálunk nekik. 

Januárban felújítási munkák kezdődtek a nagyisko-

lában. Teljesen megújul a vizesblokk. Bár a munkák 

átmeneti nehézségekkel járnak, de a szépülő kör-

nyezetünk feledteti ezeket.  

Március első hetében bekapcsolódunk a „Pénz 7” té-

mahét programsorozatba s felsőseinket megtanítjuk 

„okosan gondolkodni a hitelekről”.   
 

 

Az iskolafarsang jelmezeseinek egy csoportja 

 

Sok szép és munkaigényes alkotás készült az Álarc-

versenyre 

 
Lomtalanítás 

Éves lomtalanításunk április 05-től (csütörtök) április 07-ig (szombat) tart. 

Hozható:  lom-, fém-, elektronikai hulladék! 

A lomtalanítás helyszíne a Faluház udvara. 

A Faluház nyitva tartása: 

április 05. csütörtök   8-17 óráig 

április 06. péntek   8-17 óráig 

április 07. szombat   8-12 óráig 

 

• Ép !!! elektromos készülék (tv, hűtő, mosógép stb.) elkülönítetten hozható.  

• Építési törmelék, veszélyes hulladék átvétele tilos! 

• Ami a kukába belefér, az még összecsomagolva sem lom! A szolgáltató csak kukaméretet megha-
ladó hulladékot szállít el lomként. 

• Minden szerződött lakos igénybe veheti a nagycenki, fertőszentmiklósi, soproni hulladékudvart is. 
Ott évi 2x1m3 hulladék ingyenesen lerakható. 
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Közérdekű információk, hibabejelentések  

Többeknek okoz gondot a kábeltelevíziós rendszer hibája. El-eltűnik egy-egy csatorna, nem megfelelő a kép, sza-

kadozik az adás stb. A hibabejelentést előfizetőhöz kell rendelnie a szolgáltatónak, ezért a hivataltól, vagy polgár-

mestertől érkező általános bejelentést nem tudják kezelni. A hibát közvetlenül a szolgáltatónak (Vidanet) kell be-

jelenteni a 1203 ingyenesen hívható számon.  

A hulladékszállítás napja minden esetben hétfő, akkor is, ha az ünnepnapra esik. A szelektív zsákos (sárga) gyűjtési 

időpontok minden hónap 2. hétfőjére lesznek, kivétel az április 16-i (3.hét), és az augusztus 06-i (1. hét). A gyűjtési 

napokról minden ügyfél értesítést kapott, és a hivatali hirdetőkben is olvasható. Zöldhulladék zsákos gyűjtésére 

áprilistól novemberig van lehetőség, a gyűjtés időpontjait a szolgáltató honlapján teszik majd közzé: www.stkh.hu 

A közvilágítási hibabejelentés az ingyenesen hívható 80/533-533 telefonszámon lehetséges. Az egyedi lámpahibák 

javítási ideje 24 nap, a szakaszhibákat 48 órán belül kell helyreállítani a szolgáltatónak. A hivatalunkban jelzett 

hibákat minden esetben továbbítjuk, regisztráljuk. 

A vízmű ügyelete szolgálata 0-24 órában keresztül hívható a 99/519-276 számon 

Kérdéseivel, jelzéseivel forduljon hozzánk is bizalommal a 99/532-040 számon. 

 

Operettest volt a Faluházban 

A téli hónapokban szervezi a Szülőfalunkért Egyesület a Peresz-

tegi Esték sorozatát, amelynek keretében legutóbb, február 10-én 

magyar nóta és operett estre került sor a Faluházban. Bede Ildikó, 

Krasznai Tamás, Takács László, a Győri Nemzeti Színház művé-

szei remek farsangi hangulatot varázsoltak a szépszámú közönség 

elé. Az elhangzott dalok mellett tréfás jelenetek, paródiák, több 

esetben a nézők bevonásával színesítették a műsort, nagy derült-

séget és sikert hozva az alkalmi helyi „művészeknek”. A népszerű 

operettslágerek mellett ráadásként elhangzott az 1970-es Röpülj 

páva televíziós műsor döntőjében Krasznai Tamásnak népszerű-

séget és ismertséget hozó dal is, az „A csornai Koronára süt a 

nap”... 

 

 

A képen Bende Ildikó, Krasznai Tamás, zongorán kísért Kertes Anna. 

 

Szülőfalunkért Egyesület 

Pereszteg 
 

Március 10-én tartotta éves közgyű-

lését a Szülőfalunkért Egyesület. A 

közgyűlés megtárgyalta az előző év 

költségvetését, tagfelvételről dön-

tött, és szó volt az egyesület 2018 

évre tervezett programjairól is. 

 

Folytatódnak a Peresztegi esték 

programjai, szervezzük a Világhá-

borús eseményekkel kapcsolatos 

megemlékezéseket, Dr Deák Ernő 

tagtársunk meghívását elfogadva jú-

liusi túrát szervezünk a közeli 

Schneebergre. 

 

A Nagy Háború utolsó évének 100. 

évfordulója alkalmából könyv alak-

ban kívánjuk megjelentetni a dön-

tően Berényi Ödön tagtársunk birto-

kában lévő korabeli tárgyi emléke-

ket – tájékoztatta lapunkat Békési 

István elnök. 

 

 

http://www.stkh.hu/


 

7 Peresztegi Hírek 

 

Elköszönt a tűzoltóparancsnok 
 

Holczmann Péter 1999 óta tűzoltóparancsnoka a pe-

resztegi önkéntes tűzoltóknak. 

A tavalyi évben írásban jelezte lemondási szándékát, a 

február 3-i közgyűlés Talhammer Szabolcs megválasz-

tásával az utódjáról is gondoskodott. 

- Mindig is aktív közéletben tevékenykedő ember vol-

tál. Úgyis, mint alpolgármester, emellett parancsnok, 

és legutóbbi munkahelyed is szívesen vette segítsége-

det, nyugdíjaztatásod után is. Ma is friss és tevékeny 

vagy. 

- Már nem. Be kell látnom, eljárt felettem az idő. Het-

venegy éves leszek, egészségi állapotom az utóbbi idő-

ben nagyon megromlott, műtéteken estem át, ki tudja 

elhagyhatom-e még a „sétapálcámat”. Mese nincs, 

megöregedtem, jöjjenek a fiatalok! 

- A közgyűlésen a Te tiszteletedre el is jöttek sokan, 

kedvesen búcsúztak Tőled, szép ajándékot kaptál. 

- Meglepetés volt, nagyon köszönöm ezúttal is. Igazi 

tűzoltós emlék, egy aranyozott bontókalapács, díszdo-

bozban. Együtt őrzöm a Magyar Tűzoltó Szövetség ál-

tal adományozott Széchenyi Ödön díjjal, valamint a 70. 

születésnapomra az egyesülettől kapott emléktár-

gyakkal.  

- Sok minden történhetett ezalatt a tizenkilenc év alatt. 

- Nagyon sok élménnyel gazdagodtam, a legkorábbi 

versenycsapatok fiataljai már meglett családos embe-

rek. Örülök, hogy sikerült mindvégig biztosítanunk a 

versenyzés, az utánpótlás nevelés feltételeit, rendre a 

legtöbb csapattal veszünk részt a megyei versenyeken, 

két alkalommal Peresztegen szerveztük meg a járási 

tűzoltó versenyt, és az Egyesület 125 éves születésnapi 

jubileumi rendezvényünkön valamennyi élő és jelenlegi 

tűzoltónk velünk és a környékbeli tűzoltó egyesületek-

kel ünnepelt. Megható volt azokkal találkozni, akik 

egészségi állapotuk miatt már nem tudtak eljönni a 

rendezvényre, az ajándék személyes átvételekor köny-

nyekkel küszködve köszönték meg, hogy nem feledkez-

tünk meg róluk. 

Az összetartozás, a közösséghez tartozás jelképeként 

vezettem be az elhunyt tagtársaink temetésén való 

tiszteletadást, koszorú, zászló és a szirénahang meg-

szólaltatásával búcsúzunk tőlük. 

- Mit tartasz a legnagyobb eredménynek? 

- Amikor az egyesület parancsnoka lettem nagyon sze-

gényes volt a felszerelésünk. Ebben fejlődtünk a leg-

többet. A pályázati lehetőségek kihasználásának kö-

szönhetően új tömlőink, védőruhánk, korszerű szivaty-

tyúnk, van, a mai kornak megfelelő védelmi és kataszt-

rófahelyzeteben beavatkozáshoz szükséges eszközkész-

lettel rendelkezünk, legyen az tűzeset, árvíz vagy közle-

kedési baleset. A szertár polcai tele vannak a versenye-

ken szerzett oklevekkel, kupákkal. 

- Milyen feladatokat hagysz az utódodra? 

- A fiatalok bevonása a legfontosabb az egyesület műkö-

dése érdekében. A felnőtt állomány szakmai képzését 

folytatni kell, enélkül már nincs vonuló állomány. Most, 

hogy az új tűzoltóautó is megvan sokkal nagyobb lehe-

tőségeink lesznek, több vonulásban vehetünk részt, de 

ehhez szakképzett állomány kell. Az elmúlt években 8 fő 

vett részt kisgépkezelői tanfolyamon. Tizenöt fő rendel-

kezik 40 órás alapvizsgával, és két fő most fogja megsze-

rezni a tűzoltásvezetői szakvizsgát.  

El kell gondolkodni kell azon is, olyan tűzoltószertár kell, 

ahol az autót télen is bevetésre készen tudjuk tárolni. 

Van feladat bőven, amit tudok segítek magam is, amíg 

erőm engedi. 

- Sikeres pályádhoz gratulálok, a továbbiakhoz jó egyész-

séget, vigyázz magadra! 

- Köszönöm szépen, Vigyázok! 

- sellei –  

 

 
Holczmann Péter a díszdobozzal, a Széchenyi Ödön díjjal 

és az Egyesülettől kapott ajándékokkal. 

 

Peresztegi Hírek 

Pereszteg Község Önkormányzatának ingyenes, hivatalos lapja. 

Megjelenik negyedévente. 

Szerkesztik: Sellei Tamás, Csigó Kornél, Koloszárné Varga Elvira, 

Hosszú Margit, Horváthné Holczmann Krisztina, Kaltsits Józsefné, 

Breidenbach László, Békési István 

Elérhetőségeink: 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1. 

tel.: 99/532-040  mobil: 20/919-7972 

e-mail: polgarmester@pereszteg.hu 

www.pereszteg.hu 

 

mailto:polgarmester@pereszteg.hu
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Megérkeztünk: 

Talhammer Kristóf 2017.12.08. 

Menyhért Maja  2017.12.12. 

Czákler Kamilla  2017.12.16. 

Gáspár Emma Veronka 2018.03.02. 

 

 

Eltávoztak: 

 

Horváth András  (1937) 

Iváncsics László  (1945) 

Tóth Károlyné  (1934) 

Bindics József  (1922)  

 

„Adj vért, és ments meg három életet!” 
 

Március 12-én véradás volt a Faluházban. Köszönjük, hogy ezúttal is 

karjukat nyújtották a rászorulóknak! 

Peresztegen évente 80-90 ember – közülük sokan két-három alkalom-

mal is – jön vért adni azért, hogy a vérre, vérkészítményre szoruló be-

tegek gyógyítását, felépülését elősegítsék. Ezek az emberek minden-

féle ellenszolgáltatás, fizetség nélkül, önként adják vérüket! Alapszer-

vezetünkben márciusban, júliusban és novemberben van véradás. E 

három alkalommal 2016-ban és 2017-ben is a tervezett 150 véradó-

számból 163 valósult meg.  A 2017 decemberében megtartott véradó 

ünnepségen, a kevesebbszer adók köszöntése mellett két 55-szörös, 

egy 60 szoros, egy 65-szörös, és egy 70-szeres véradót ünnepeltünk kis 

ajándékkal! Itt szeretném megköszönni a véradóknak önzetlen segít-

ségüket, a Peresztegi Pékségnek, és Horváth Viktornak a minden vér-

adás megvendégeléséhez adott támogatását, az Önkormányzat és tag-

jaink pénzbeli támogatását, valamint az önkéntesek segítségét. Sajnos 

véradóink 65 éves kor után saját egészségük védelmében már nem ad-

hatnak vért, ezért szükség van a véradók fiatalítására! 

Fiatalok! Bátran nyújtsátok karotokat, mert, ha vért adhattok, azt je-
lenti, egészségesek vagytok! 
Ha valakinek gyógyulásához vagy műtétjéhez vérre van szüksége, kérje 

meg hozzátartozóit, barátait, hogy adjanak vért. A tőlük levett vér az 

illető beteg részére lesz elkülönítve. Ezt nevezik irányított véradásnak! 

A véradónak ezt a szándékát a véradás előtt jelezni kell! 

„Adj vért és ments meg három életet!”  

    Kaltsits Józsefné Vöröskereszt titkár 

 

…Születés és halál elválaszthatatlanul 

együvé tartoznak. Itt e lapon is egy ke-

retben, egy hírben értesülünk az újszü-

löttek megérkezéséről és az eltávozók 

halálhíréről. Ismerőseink voltak, roko-

naink, testvérünk, barátunk, s az újszü-

löttek is azok lesznek. Itt szemünk előtt 

nőnek, tipegnek, járnak majd óvodába 

iskolába, lesznek barátaink, ismerőse-

ink, rokonaink. 

Legyenek hosszú életűek! 

 

Bindics Józska bácsinak 96 évet adott az 

Úr. Kétszer is köszöntöttem születése 

napján, a kilencvenediken és a kilenc-

venötödiken is. Jó erőben volt, hétköz-

napokon még a Szabadság utca sarkáig 

is elsétálgatott, szeretettel nézett tár-

sára Ági nénire, akivel majd hetven 

éven át élt házasságban. Nehéz életük 

volt, ahogy szavaikból kivettem, de be-

osztották, amijük volt, és megküzdöttek 

azért, amit el akartak érni. Csendesen 

távozott, ahogy élt is. Nem szomorúsá-

got érzek, hogy elment, annyira nem is-

mertem, inkább tiszteletet a kor, az em-

ber iránt… 

Nyugodjék Békében! 

(Sellei Tamás) 

Tudja-e?... (Helytörténeti séták) 

…hogy Peresztegen hat műemlék található? A Kálvária, a Szt. Miklós 

templom, A Mária szobor, A Szentháromság szobor, a Láncos-kép és 

a Szécsenyi templomkertben Nepomuki Szt. Jánost ábrázoló szobor.  

Látta már mindegyiket? Észrevette, hogy Plébánia előkertjében álló 

Mária szobor alján lévő pásztor melletti báránykának letörött a feje? 

A kisunokám minden arra vezető sétánk alkalmával észrevételezi… 

… hogy Pereszteg első írásos említése 1291 évből való? Településünk 

tehát 727 éves. Még „korosabbak” a Szécsenyiek, településüket már 

1261-ben említik…. 

… hogy a Széchenyi család leszármazottjai közül a XIX. században a 

Horpácson székelő Lajos (Széchenyi István bátyja) tulajdonába került 

a peresztegi uradalom, és vele a kastély.  Az egyre csökkenő peresztegi 

birtokuk utolsó ura Széchenyi Ferdinánd volt. Az utolsó grófra még élő 

szemtanuk is emlékeznek, hiszen a háború utáni államosításkor elvesz-

tett kastély helyett helybelieknél lakott pár hónapig….  

- s - 
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