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Elismerések az Augusztus 20- i ünnepségen. 

Augusztus 19-én a Szent István tiszteletére rendezett ünnepség keretében 

került átadásra két díj. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés által 

adományozott Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj Rendvédelmi 

és Rendészeti Tagozatának elismerését Holczmann Péter ÖTE parancsnok 

kapta, melyet a Közgyűlés Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának 

elnöke -  méltatva a díjazott munkásságát -  Grubits Ferenc adott át. 

A Pereszteg Községért Díjat a képviselőtestület döntése alapján Práznek 

József polgármester kapta. A díjat – a kitüntetett életútjának és 

munkásságának méltatása után – Sellei Tamás polgármester adta át.  

 

A képen Grubits Ferenc, Holczmann Péter, Práznek József és Sellei Tamás. 

Szépül az óvoda, megújul a hivatal, épül a híd, népszerű a Vízálló kerékpárútja 
 
Végre új lendületet kaptak az óvoda épületenergetikai 

korszerűsítésének munkálatai. A tetőcsere mellett a 

belső munkálatok is jól haladnak. Állnak az új válaszfa-

lak, a villanyszerelők készek az alapszereléssel, megkez-

dődtek a burkolási munkák. A fűtésszerelés és vizes be-

kötések után jöhetnek a festők. Az energetikai korszerű-

sítésen túl megújul a vizesblokk, az öltözőfolyosó, a cso-

portszobák burkolata, kialakul egy tágasabb fejlesztő 

szoba. 

A hivatalnál már a külső szigetelés is elkezdődött, leala-

poztak a festők, kész a fűtésrendszer, a villamos alapsze-

relés. Indulásra készek a napelemes rendszer kiépítésé-

nek kivitelezői. Van még tennivaló, minden reményünk 

szerint tartható a szerződésben vállalt október végi ha-

táridő. 

Elkészültek a Pereszteg –Szécseny közötti gyalog és ke-

rékpárút forgalmát az Ikván átvezető híd alappillérei, 

várják az „i” tartókat, a fa alapszerkezetet és a fémkor-

látot. Novembertől nem kell már a gyalogosoknak a 

nagy forgalmú úton félreugrálniuk a járművek elől, s a 

járművezetőknek sem kell rettegniük a sötétben út 

szélén felbukkanó gyalogostól. 

Népszerű lett a Vízálló útja. Az aszfaltozott utat kom-

fortja, nyugalmas környezete miatt már most kedvelik 

az arra sétálók, a kerékpárosok, a kocogók. Arra törek-

szünk, hogy ez így is maradjon.  ( - sellei - ) 
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Legyen biztonságban! 

A kéménysepréssel kapcsolatos fontos tudnivalók: 

- Tudta, hogy a kéményseprés már minden magánszemély számára 

ingyenes? 

A kémények időszakos ellenőrzése a magánszemélyek számára 

már több mint két éve ingyenes. Amennyiben családi házban él és 

a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kémény-

seprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. 

- Miért szükséges a kéménysepréssel időben foglalkozni? 

A kéményseprő a füstelvezető épségét, valamint a fűtésrendszer 

működését ellenőrzi. Célja az esetleges problémák kiszűrése, a 

balesetek megelőzése. A vizsgálat során a szakemberek alaposan 

átnézik az égéstermék-elvezetőket, ellenőrzik azok műszaki álla-

potát, megvizsgálják, hogy biztosított-e az adott helyen a fűtés biz-

tonságos működéséhez szükséges mennyiségű levegő, illetve an-

nak utánpótlása, emellett elemzik a tüzelőberendezésből távozó 

égéstermék összetételét. Amennyiben a vizsgálat problémát tár fel, 

fontos a mielőbbi javításról intézkedni. 

- Milyen gyakran ellenőriztessem a kéményemet?  

Ez attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoz-

tatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, 

ha gázzal, akkor kétévente egy alkalommal ingyenes a felülvizs-

gálat. 

Fontos tudni! 

A szakember a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki. Ezen fel 

kell tüntetnie az utolsó műszaki vizsgálat évét, valamint az ellen-

őrzés során elvégzett műszeres mérések eredményét. A katasztró-

favédelem kéményseprői készpénzt nem kezelhetnek, nem fogad-

hatnak el. Végeznek díjköteles munkát is, azonban ezeket előre, 

írásban meg kell rendelni és a munka elvégzése után, számla elle-

nében, átutalással kell a díjat megfizetni. 

A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmun-

kás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát vi-

sel. A munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülönböztet-

hető, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Fel-

szerelésük korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük 

biztosított. 

(Kivonat a Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívásából.) 

 

 

Régészeti leletek az M85 

nyomvonalán 

Több helyszínen is ásatások nyomaival 

találkozhatunk az M85-ös gyorsfor-

galmi út építési nyomvonalának köze-

lében. 

 Az építtető köteles a régészeti terület-

ként nyilvántartott földrészleteket át-

vizsgáltatni, hiszen a föld rejtett kin-

csei, értékei az állam tulajdonát képe-

zik. A feltárást régészeti szakemberek 

végzik. Az egyik helyszínen találkoztam 

velük, éppen az utolsó dokumentációk 

rögzítésén fáradoztak. 

A feltárás az építés előkészítésének ré-

sze volt. A körülhatárolt terület hu-

muszmentesítése után rétegenként tá-

volítják el a talajt, s a szakértő szemek 

a rétegkeveredések vizsgálatával talál-

nak rá a leletekre. A neolitikum, azaz a 

csiszolt kőkorszak korából származó 

település nyomára bukkantak itt. 

A Csörgető patak melletti részen az 

úgynevezett „Rétre járón” fedezték fel 

őskori építmény nyomait. A feltárt üre-

gek egy család házának cölöpeiről árul-

kodnak. Itt egyetlen épület nyomaira 

bukkantak, melyben mintegy 7000 év-

vel ezelőtt lakott valószínűsíthetően 

egy többgenerációs család. Gyakori 

volt az épület közelében való temetke-

zés, ezen a lelőhelyen ilyen maradvá-

nyok nem bukkantak elő. Néhány cse-

réptöredék ad majd munkát a restau-

rátoroknak. A leletegyüttes azonosító-

jeleket kap, a területről helyszínrajz ké-

szül, drónnal készült légifelvétel egé-

szíti ki a régészeti dokumentációt. Az-

tán ráépülhet a gyorsforgalmi út.  

Jelentős értékű lelet esetén az eljárás 

is változhat. A megőrzés miatt akár a 

nyomvonalat is meg kell változtatni. 

Erről itt nincs szó.  --s-- 

Hordozható cserépkályha, kereke-

ken guruló, kiváló állapotban el-

adó. 

Tel.: 06-20-3406482 
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Köszönet a támogatóknak, a segítőknek! 

Évek óta településünk egyik legsikeresebb rendezvénye a Szeretlek Pereszteg Fesztivál. Az elmúlt években számos 

sztárvendég szórakoztatta közönségünket. A szórakoztatás mellett kulturális eseményeket, helytörténeti vonatko-

zású játékokat is iktattunk a programok közé. Mindig nagy sikere volt a kondérban készült ételeknek, a palacsinta-

sátornak. Bár támogatóink, segítőink munkáját a programfüzetben is közzétesszük, engedjék meg, hogy ez alka-

lommal is valamennyi résztvevő nevében köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, segítőinknek. 

A délelőtti programok szervezői és lebonyolítói az óvoda és iskola pedagógusai voltak. Sok kisgyermeknek szerez-

tek örömet munkájukkal. 

Az idei vadpörkölt alapanyagát az Aranypatak Vadásztársaság biztosította, Horváth Miklós és felesége Klári, vala-

mint állandó „kuktájuk” Bősze József jóvoltából kóstolhattuk meg. 

Állandó és fáradhatatlan segítőink a Pereszteg Községért Egyesület aktivistái, valamint a nyugdíjas klub fiatalszívű 

tagjai. Kaltsitsné Magdi, Gerencsér Kati, Mancika, Marika a lakóparkból, a visszajáró Salgáné Éva, Némethné Kati. 

Mindig számíthatunk a helyi ÖTE közreműködésére, ezúton gratulálunk fiataljainknak az aznapi megyei versenyen 

elért sikereikhez! 

Üde színfoltja a napnak a sétakocsikázás, melyet a „póniidomár” Majer Tamásnak és a tulajdonos Horváth Ákosnak 

köszönhetünk.  

Térítésmentesen kaptuk Gerti mamától a trambulint és az ugrálóvárat. Amellett, hogy az iskolai I.világháború ko-

rából származó tárgyakból álló kiállításán – melyet Berényi Ödön képeslapgyűjteménye és hadi emléktárgyaiból 

összeállított gyűjteményével együtt láthattunk – a tulajdonában lévő relikviákat bemutatta, egyik kedvence, a 

sztárvendég Szandi tiszteletére a közreműködő gyerekek segítségével meglepetésműsort rendezett. A sátorszín-

pad virágdekorációja is az Ő felajánlása volt. Köszönet érte. 

A nap költségeinek zömét Önkormányzatunk biztosította, de jelentős anyagi támogatást nyújtott nekünk a Peresz-

tegi Pékség, a VIAT kft. és a Sport Bisztró is. Ezúttal is köszönjük! 

Pereszteg Község Önkormányzata 

A tűzgyújtásról 

Lezárult a tűzgyűjtási tilalom időszaka. Helyi rendeletünk sze-

rint belterületen „a száraz avar és kerti hulladék égetése meg-

felelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén állami és nemzeti 

ünnepek, valamint munkaszüneti napok kivételével, szeptem-

ber 15-től május 15-ig, hétfőtől-szombatig, 8.00 és 18.00 óra 

közötti időszakban végezhető.” 

Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más 

kommunális illetve ipari eredetű hulladékot! 

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom általában 

a külterületekre,- erdők, szántók – vonatkozik, ez a rendelet 

nem ad alóla felmentést. 

Kérjük, a tűzgyújtás szabályaira ügyeljenek! Legyen kéznél ol-

tásra alkalmas eszköz, szerszám, anyag, ne hagyják őrizetlenül 

a tüzet, és kérjük, legyenek tekintettel szomszédjaikra, a kel-

leténél nagyobb kellemetlenséget ne okozzanak környezetük-

nek!       (Csigó K.) 

Felhívás! Felhívás! Felhívás!  
 

Munkalehetőség helyben! 

Az iskolai étkeztetés biztosítására 

 konyhai dolgozót 

 keresünk, napi négy órában (10-14 ó-ig) 

Fizetés megegyezés szerint. 

 

Érdeklődni, jelentkezni a Hivatalban lehet. 

Tel: 20/919-79-72 

99/ 532-040 
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Ovisaink mindennapjai a „Faluházi” 

óvodában 

Szeptember 3-val visszatértek a nyári szünetet család-

jukkal töltő kis óvodásaink. Most nem a régi kedves 

óvodánk, hanem a „Faluházi óvoda” ad otthont nekünk. 

A gyerekek boldogan fedezték fel jelüket az öltözőtér-

ben, és a hangulatos játszósarkokat a térelválasztókkal. 

Az első perctől kezdve otthonosan érezték magukat, és 

még a hosszú szünet utáni visszatérés sem jelentett 

problémát. 

A nagyobbak ügyesen segítik a kisebbeket. Szívesen be-

fogadják őket a játszósarkokba, „a csoportszobát pótló 

bungijukba”. Napirendjüket igényeiknek megfelelően, 

rugalmasan alakítottuk ki. 8 óra után a gyermekek biz-

tonsága érdekében a külső bejárati ajtót zárjuk, csengő 

biztosítja a később érkezők bejutását. A tízóraizás most 

minden kisgyermeknek egy időben történik. A nagyob-

bak ügyesen segítik kisebb társaikat.  A tízórai után a 

csoportoknak megfelelően biztosítunk a fejlesztő fog-

lalkozásainkhoz lehetőséget.  Nagycsoportosainkkal 9 

óra után mesélünk, énekelünk, körjátékozunk, ekkor 

nyílik lehetőség a közös beszélgetésekre. A tevékenysé-

geink után a focipályánál lévő játszótér pótolja az óvo-

dánk udvarát. A kiscsoportosokkal 10 óra 40-kor indu-

lunk vissza a Faluházba, ahol ebédig mesélünk, mondó-

kázunk, énekelgetünk, majd indulunk az iskola ebédlő-

jébe, ahol már minden csöppségnek van „saját” helye 

az asztalánál. Gyermekeink nagyon ügyesen, rugalma-

san alkalmazkodnak az új környezethez, elvárásokhoz. 

Bátran mondhatjuk, hogy jól érzik magukat köztünk, ve-

lünk.  Nap nem múlik el, hogy mi óvó nénik, mint fecs-

kék a fészkükre, be-bekukkantunk az átépülő, megszé-

pülő óvodánkba, ahol gőzerővel folyik a munka, a meg-

újulás. Felnőttként rácsodálkozunk: Milyen szép lesz az 

új konyha, a tágas öltözőfolyosó, és az épületen belüli 

megújuló helyiségek… Női szemmel nézve is kimond-

hatjuk: igényes munkát végeznek a kivitelezők.  Remél-

jük, mindenkinek: szülőnek-gyermeknek is elnyeri a tet-

szését, hiszen egy olyan gyönyörű épületet kapunk 

majd vissza, amiről bátran kijelenthetjük, hogy minden 

igényt kielégítő, minden elvárásnak megfelelő, csoda-

szép óvodánk lesz! 

Mi, óvó nénik hálás köszönettel tartozunk a képviselő-

testületnek, hogy gyermekeink igényeit szem előtt 

tartva a pályázaton nyert felújításon felüli kéréseinket, 

ötleteinket is megvalósítják. Ezzel mindnyájunk álma 

válik valóra! 

Hosszú Margit 

 

Ünnepi szentmise a Kálváriánál 

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 

szeptember 14-én van. 

A korábbi évek hagyományát követve szabad-

téri szentmisével ünnepeltük az őseink által ál-

lított, és a pár éve felújított Kálváriánál szep-

tember 16-án délután. 

 A szentmisét Holpár István Balázs újmisés 

atya, tatai káplán mutatta be, amelyen kon-

celebrált Ferling György plébános is. Balázs 

atya a Győri Egyházmegye idei évben egyetlen 

felszentelt áldozópapja, aki a szentmise végén 

újmisés áldásban részesítette a jelenlévő híve-

ket.  

 

Holczmann Zsuzsanna 
 

Mise a Kálváriánál 
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Egy kiállítás képei…   

A Szeretlek Pereszteg Fesztivál keretein belül a Peresztegi Általános Iskolában 

tekinthettük meg Gömzsik Gertrúd és Berényi Ödön kiállítását. 

 Az I. világháború idejéből fennmaradt emléktárgyakat és képeket mutatta be 

Gömzsik Gertrúd. Ezek a tárgyak a világháború alatti ipari forradalom termékei, 

ugyanis az ipari fejlődés a háború alatt sem állt meg. A kor vívmánya volt többek 

között a gramofon, telefon, írógép, öngyújtó, a visszapillantó tükör és a postai 

tűzőgép. A korabeli képeslapok és a harctérről küldött tábori levelezőlapok 

gyűjteményét is megcsodálhattuk. Tanulmányoztuk a kor divatját a sok színes 

fotón. Ezt a bemutatót a mai kor gyermekei is értékelték és élvezték, ugyanis a 

ma divatos szóval interaktív volt: mindent megfoghattak, kipróbálhattak.  

Berényi Ödön kiállítása családi fotókkal, képeslapokkal, iratokkal, régi pénzek-

kel és tárgyakkal mutatta be az I. világháború történéseit. A kiállított családi 

bibliában olvasható volt a család története, látható volt a részletes családfa. A 

bemutatott tablókat és tárgyakat tanulóink és a falu lakói is nagy érdeklődéssel tekintették meg. Reméljük felsőseink 

a történelem órákon is hasznosítják az itt látott és hallott érdekességeket. 

Csókáné Maráz Kornélia 

Megyei tűzoltóverseny Győrben 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság és a Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó 
Szövetség szeptember 8-án szervezte meg a körzeti 
versenyen kategóriájukban legjobb eredményt elért 
csapatoknak a megyei gyermek-, ifjúsági- és felnőtt ön-
kéntes tűzoltóversenyt Győr-Sáráspusztán. A verse-
nyen 27 csapat vett részt három korcsoportban, össze-
sen hat kategóriában. A Peresztegi Tűzoltó Egyesületet 
3 csapat képviselte: gyermek leány, gyermek fiú és if-
júsági fiú. A lányok 3. helyen végeztek, míg mindkét fiú 
raj a 4. helyet szerezte meg. A remek eredmények el-
érésében fontos szerepe volt a felkészülésnek, a tech-
nika felkészítésének. Az ifi csapat tagjai rengeteg időt 

áldoztak szabadidejükből, hogy a kismotorfecskendő 
megfelelően működjön. Mindenkit köszönet illet, aki 
bármely formában hozzájárult a sikeres szerepléshez, 
csapattagokat, felkészítőket, segítőket, támogatókat. 
Pár szóban a verseny tematikájáról: A versenyrajokat 7 
fő alkotja. A megmérettetés kettő részből áll, melyek 
időeredményét összeadják és így alakul ki a végső sor-
rend. A gyermek rajok versenye kismotorfecskendő 
(járó motorú) szerelésből és 7*55 méter könnyített 
tűzoltó váltó futásból áll. míg az ifjúsági korcsoportnak 
kismotorfecskendő szerelésből és 7*55 méter tűzoltó 
váltó futásból áll. Tehát az idősebb korosztálynak ver-
seny közben kell indítani a motort és akadályokkal ne-
hezített váltófutáson kell részt vennie. 

Breidenbach László 

 

Mi legyen a híd neve? 

Nem mindennapi dolog, ha 

egy településen híd épül. A 

Pereszteget Szécsennyel 

összekötő, Ikván átívelő híd  

24 méter hosszú, 3 méter 

széles méret már akkora, 

hogy akár neve is lehetne. 

Kérem, segítsenek! Adjunk 

nevet a hídnak! Ötleteiket a 

Hivatalban összegyűjtjük, s a 

következő újságban megsza-

vaztatjuk a javaslatokat. 

 
A megyei tűzoltóversenyen szerepelt csapatok és kísérőik 
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Iskolánkban, a Peresztegi Általános Iskolában 2018. 
szeptember 3-án becsengettek, tanulóinknak megkez-
dődött az 2018/2019-es tanév. 
Az első tanítási nap a tanévnyitó ünnepéllyel, a máso-
dikosok vidám műsorával vette kezdetét. Szeretettel 
köszöntöttük az elsősöket, akiket a nyolcadik osztá-
lyos diákok kísértek át az óvodából, majd ajándékkal 
kedveskedtek nekik. 
Többek között elbúcsúztattuk a nyarat is, felidéztük a 
nyári élményeket, programokat.  Ezek között iskolánk 
nyári napközis táborát is, amelyen - öt pedagógus irá-
nyításával - 32 tanulónk vett részt. A Soproni Tanke-
rület pályázatának jóvoltából játékos foglalkozások, 
barkácsolás, sport és mozgás, kirándulások színesítet-
ték a gyerekek vakációjának első hetét. 
Szeptember 8-án, a Szeretlek Pereszteg Fesztiválon az 
iskolánk által szervezett programokon is szeretettel 
vártuk az érdeklődőket. Hagyományőrző napunkon 
Mesélő múlt címmel az I. világháború befejezésének 
100. évfordulójáról és a helyi áldozatokról emlékez-
tünk meg. Ehhez kapcsolódott Szedenich Fülöp pe-
resztegi főtanító fiának, Jenőnek ez időben zajló leve-
lezése a frontról. Mindezekről - Sudár Lászlóné T. Mol-
nár Zsuzsanna: „Ilonka húgomnak a frontról” című 
munkája alapján - Czipszer Andrea tanárnő tartott ér-
dekfeszítő vetített képes előadást. Kicsik és nagyok 
örömére Gömzsik Gertrúd és Berényi Ödön iskolánk 
folyosóján kiállított korabeli regélő tárgyaikkal - me-
lyek mindegyikéhez egy-egy történetet kapcsoltak –, 

még közelebb hozták a gyerekekhez a száz évvel ez-
előtti időket.  
A délelőtt a sportpályán folytatódott, ahol a kreatív 
játszóházban Csókáné Maráz Kornélia és Seres Gabri-
ella segítségével szebbnél szebb könyvjelzők és dísztö-
kök készültek. Ugyanitt bárkiről készülhetett fotó a 
napraforgó plakát mögött „Szeretlek Pereszteg” fel-
irattal. 
A kézművessarkot, a palacsinta sátrat, a körhintát, az 
ugrálóvárat és a trambulint sok gyerek meglátogatta, 
kipróbálta. A Csemete Bábszínház előadását a kiseb-
bek örömmel nézték végig. 
A programgazdag délelőttért köszönet a pedagógu-
soknak, az önkormányzatnak, Gömzsik Gertrúdnak és 
Berényi Ödönnek. 
Már a következő rendezvényeinkre készülünk. A tanu-
lás mellett hangversenyek, színházi előadások nyújta-
nak majd kikapcsolódást diákjainknak. Októberben 
papírgyűjtést szervezünk. Megemlékezünk az aradi 
vértanúkról és az 1956-os forradalomról és szabadság-
harcról. 
A tavalyi évben próba jelleggel bevezetésre került in-
tézményünkben az e-napló, ebben a tanévben pedig 
már hivatalosan fogjuk használni. Korszerűségének 
köszönhetően a szülők is naprakész ismereteket kap-
nak, és meggyorsítja a kommunikációt a pedagógusok 
és a szülők között. 
Gratulálunk diákjainknak az országos kompetenciamé-
résen elért átlag feletti eredményeikhez. 

(Horváth Anita) 

HÍVOGAT AZ ISKOLA, KAPUJÁT KITÁRJA 

 

A tanévet Horváth Anita iskolaigazgató nyitotta meg. 

 

 

Körhintázók 
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Nálunk is ünnep a Szoptatás világnapja 

1992-től tartják világszerte, napjainkban már 120 országban a 

Szoptatás Világnapját augusztusban. Mint minden évben, ez al-

kalomból is, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöttem fel az 

édesanyákat. 

A rendezvényen a jelenlévők megtudhatták, hogy az anyatejes 

táplálás nemcsak a gyermekek, hanem az édesanyák számára is 

előnyökkel jár, hiszen a szoptatás a természet egyik legnagyobb 

csodája. Elmondtam, hogy számomra ez az ünnep egy kicsit közel 

áll az anyák napjához, hiszen az anyatej nemcsak testi, hanem 

egyben lelki táplálék is, ami a törődésről, odafigyelésről, gondos-

kodásról stb.. szól. 

Egy- egy szál virággal, furulyaszóval, egy kis pogácsával, sütivel, 

üdítővel, Nagy Tamás bűvészmutatványaival köszöntem meg 

mindezt, a gyermekeik nevében. 

A délelőtt ezzel még nem ért véget, hiszen Dávid Veronika közre-

működésével énekeltünk, mondókáztunk. Mindeközben a gyer-

mekek jöttek-mentek, ettek-ittak, játszottak, egymással ismer-

kedtek.  

Egy nagyon kellemes napot töltöttünk együtt az új Védőnői Ren-

delőben, melynek egyik falára Illés Anna 14 éves petőházi le-

ányzó egy gyönyörű, állatokkal, növényekkel teli képet festett.  

Horváthné Holczmann Krisztina védőnő 

 

A védőnői szolgálat várótermét díszítő kép. Alkotója: Illés Anna 

Megérkeztünk 

Kardos Lili  2018. 07. 23. 
Hajdú Luca  2018. 08. 17. 
Breidenbach Kolos 2018. 09. 14. 
 

Elhunytak 

Gottlieb Istvánné 1932 
Gottlieb Lászlóné 1925 
Czákler Gábor  1980 
Dr. Varga Tibor  1940 
Farkas Istvánné  1929 
Koloszár Dénes  1941 

Nemzetközi lovassiker 

Első helyet is szerzett Imre Balázs (kép a cikk 

végén) a rangos nemzetközi díjugrató ver-

senysorozaton az ausztriai Wiener Neustadt-

ban. Minden versenyt külön díjaztak, egy má-

sodik, és egy negyedik hely mellett az egyiket 

sikerült megnyernie Balázsnak, és Cacharel 

nevű lovának, a 11 éves holland sportkancá-

nak. Az Elit 2 kategóriában mintegy ötven ver-

senyzőt kellett megelőzni a győzelemért. Ba-

lázs számára azért is különösen értékes ez a 

győzelem, mert a ráfordított költségek tekin-

tetében az ellenfelek többszörösen jobb alap-

pal indultak. A minőségi lósport nem olcsó 

dolog, az eredményesség itt is nagymérték-

ben összefügg a pénzzel. 

Bértartással, lovas oktatással foglakozik a csa-

lád a Dénesmajori Lovasklubban, ez fedezi 

megélhetésüket és a versenyek költségeit. 

 

Peresztegi Hírek 

Pereszteg Község Önkormányzatának ingyenes, hivatalos lapja. 

Megjelenik negyedévente. 

Szerkesztik: Sellei Tamás, Csigó Kornél, Koloszárné Varga Elvira, Hosszú Mar-

git, Horváthné Holczmann Krisztina, Kaltsits Józsefné, Breidenbach László, Bé-

kési 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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Tisztelt Peresztegiek! 

Ha már minden bezárt, mi akkor is nyitva vagyunk!  
Helyben. 

Délután 15-19 óráig a Soproni (volt Gépállomás) utca 
28. szám alatti 

 

 nevű üzletünkben, ahol főként kedvező árú ásványvi-
zek, üdítők, szörpök, sörök, borok, márkás szeszes ita-
lok, a sokuknak hiányzó szódavíz mellett alapvető élel-
miszerek: étolaj, cukor, só, liszt, tészták, rizs, kávé, va-
lamint kutya-macska eledel, háztartási papíráru (WC-
papír, konyhai törlő, papír zsebkendő, alufólia), édes-
sós rágcsálni való  is kapható. Vásárlóbarát nyitva tar-
tással és kiszolgálással várjuk kedves érdeklődésüket 
hétfőtől-szombatig minden délután 15- 19 óráig. 
(Csak vasárnap vagyunk zárva!) 

Vásárlás esetén euróval és bankkártyával is fizethet. 
5000 forint felett ingyenes kiszállítás a rendelést kö-
vető délelőtt 8 és 10 óra között. Rendelni lehet a 360-
919-es, vagy a 06-20-3406482 telefonszámon az üzlet 
nyitva tartási idejében. Kaparós SORSJEGY is kapható. 
 

Kirándulás a Schneebergre 

Síkvidéki embernek a hegy maga a csoda. A sosem lá-

tott magasságok, a sziklaszirtek, a mindig friss, tiszta 

hegyi levegő, az izzasztó kaptatók, az egyszerűségében 

fenséges táj maradandó élmény a vendégnek. A kevés 

itt lakónak küzdelmes élet. Minden szénaszálért kemé-

nyen kell megdolgozni, a hegyoldalakon semmiért sem 

lehet odaballagni, minden lépésért akár lefelé, akár fel-

felé teli tüdővel kell odaállni. Az örökkévalóságig moz-

dulatlannak tűnő táj egy pillanat alatt változik. A szik-

rázó napsütést hirtelen felbukkanó szél kergeti el, a he-

gyek mögül támadó esőtől vacogva bőrig ázol, még fel 

sem ocsúdtál a meglepetéstől, mikorra újra kisüt a nap 

és gyorsan száradó ruházattal bandukolsz tovább. 

Egyedül vagy. A hegy ereje porrá összenyom. Te kicsi 

vagy, ő a hatalmas, a legyőzhetetlen. Megengedi, hogy 

csúcsáról körbenézz. Nem fenyeget, nem bánt, de nem 

is vigyáz rád. Fontold meg, mire vállalkozol! Egy rossz 

lépés, a felkészületlen ruházat, a meredélyeken túlter-

helt tüdő könnyen bajba sodor, s a hegy nem segít, csak 

a társaid, ha vannak - az ember. 

A hegy mindenkinek mást jelent, mást ad. Munkát, éle-

tet, bányát, követ, kihívást. Deák Ernőnek gyermekkori 

vágyainak megtestesítőjét, a messzi elérhetetlent, a 

szabadságot. Ezért vágott neki akkor a nagy útnak. S 

most, hogy szabadon teheti, minden évben felsétál a 

hegyre. Legtöbbször barátaival. 

Erre a túrára hívott bennünket, peresztegieket is, és a 

Szülőfalunkért Egyesület szervezésében tizennégyen 

csatlakoztunk hozzájuk. A fogaskerekűvel mentünk kö-

zelebb, majd pár órás gyaloglással értünk fel a csúcshoz 

közeli menedékházba. Ott aludtunk a pajtaszálláson. A 

csúcskeresztnél kis megemlékezést tartottunk a hegy, 

a korábbi túrák emlékei, a magyarságunk tiszteletére. 

Másnap hagytuk el a hegyet, s együttes ebédnél kö-

szöntünk el egymástól. 

Megvolt. Nekem a hegy ennyi. Felküzdöttem magam a 

csúcsra, körbenéztem, megcsodáltam. Nem vágyom 

vissza, majd lehet, hogy később. Addig marad a tiszte-

let, barátság, és az ember - a síkvidéki.   -sellei- 

 

 

A peresztegi kirándulók egy csoportja a fogaskerekű 

állomásánál. (Gottlieb Lászlóné, Gottlieb Gyula,  

Gottlieb Gyuláné, Pinezits Krisztián, Pinezits Györgyné, 

Pinezits György és Hegyi Gyuláné) 

Tudja-e?... 

-… hogy hol a Berek? Igen, ezt sokan tudják. A Petőfi 

utca folytatása, a Berki út, a Csörgető patakon túli te-

rületről kapta a nevét. A patak falu felőli oldala, az Ikva 

és a lakópark közötti terület a kevésbé használatos Al-

sórét nevet viseli. A Hóbokrok, Kersicza szőlők, a Pon-

gor, a Torolás dűlőnevek még az idősebbek tudását is 

próbára teszik… 

A Csitkés, a Szenegető, a Kopaszdomb jóval ismerteb-

bek… 


