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Elkészült a kerékpárút 
 

Az október 31-i műszaki átadást követően birtoka vehető lett az elkészült 

gyalogos és kerékpárút. Előző számunkban még a híd építési munkálatairól 

írtunk, mostanra már a projekt építési munkálatai befejeződtek, a teljes 

szakaszon megindulhatott a forgalom. A pályázat lezárására a pénzügyi el-

számolások, a hiánypótlások, a használatbavételi engedélyezés, az ingat-

lannyilvántartási átvezetés, és mindezek ellenőrzése után kerülhet sor. A 

sajtónyilvános átadást a következő évre tervezzük. A Pereszteg-Szécseny 

közötti gyalogos és kerékpárút használói biztonságosan közlekedhetnek, a 

Fő utca Kis utca kerékpáros forgalmát használók is védettséget kaptak.  

Az új forgalmi rendet meg kell szokni. Néhány dologra kérem, figyeljenek! 

 A fehér szaggatott vonallal felfestett nyílt kerékpársáv minden út-

testen közlekedő által használható, az autósoknak várakozási tilal-

mat jelent. 

 A Pereszteg-Szécseny közti kiépítés csak gyalogos és kerékpáros 

forgalom számára használható! 

 A Vízállói kerékpárút szakaszt a gépjárműforgalomtól úttestbe épí-

tett oszlopok védik. 

 A sárga csíkozással festett terület a fokozott elővigyázatosságra fi-

gyelmeztet. 

A Pereszteg-Szécseny közötti szakasz használók általi fogadtatása ked-

vező. „Nagyon kellett már ez…” – mondta egy kerékpárral munkába járó. 

„Végre nyugodtan engedhetem el az iskolába a gyermekemet”- tette 

hozzá egy Szécsenyi iskolás szülő.     - sellei -  
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 A Közmeghallgatás nyílt testületi ülés, melyen 

évente tájékoztatjuk az érdeklődőket a települé-

sen történtekről. 

A Közmeghallgatás az idei év eseményeit, a követ-

kező év/évek terveit tartalmazó polgármesteri 

beszámolóval kezdjük. A beszámolót követően 

lesz alkalmuk kérdéseiket, észrevételeiket, javas-

lataikat megfogalmazni. 

A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül. 
 

Településünk bevételeit az államkincstár által 

utalt, különböző feladatainkra kapott pénzössze-

gek, a helyben beszedett adók, az elnyert támo-

gatások, pályázati források, előző évi megtakarí-

tás adja.  

A helyben beszedett adókból 41 millió Ft, elnyert 

pályázati forrásokból mintegy 180 millió Ft állt 

rendelkezésünkre. Gazdálkodásunk stabil, kötele-

zően ellátandó feladataink mellett fejlesztésre is 

jutott pénz. 

Feladataink közé tartozik az óvodai ellátás, a vé-

dőnői szolgáltatás, a gyermekétkeztetés, a közvi-

lágítás, a közterületeink karbantartása, a temető-

gondozás, a szociális feladatok, kulturális felada-

tok, a közművek, ivóvíz és szennyvízkezelés, a hul-

ladékszállítás stb., stb. 

Az idei évben 408 millió forinttal gazdálkodhat-

tunk. Az óvodai nevelésre 39 millió, a védőnői 

szolgálatra 5,3 millió, a közvilágításra 4,2 millió, 

szociális feladatokra 4,2 millió Ft-ot adtunk ki. 

Költségvetésünk része az ívóvízellátással, a 

szennyvízkezeléssel kapcsolatos kiadások és be-

vételek kezelése, és hasonlóan átfutó tétel a tele-

pülésünk gesztorságával működő Sopron Kör-

nyéki Orvosi Ügyelet gazdálkodása, mely 34 millió 

Ft állami támogatásból és a települések 14 millió 

Ft összegű hozzájárulásából tevődik össze. 

Különböző pályázati forrásokból mintegy 170 mil-

lió forintot nyertünk, melyet teljes egészében fej-

lesztésre, felújításra fordíthattunk. 

Összeg szerűen is a legjelentősebb ezek közül a 

Nagycenkkel közösen elnyert és megvalósított ke-

rékpárút volt, melynek 298 milliós költségvetésé-

ből településünk 87 millióval részesült. Híd épült 

az Ikván, gyalogos és kerékpáros út a két telepü-

lésrész között, biztonságos sávot kaptak a Széche-

nyi utca, a Fő utca és Kis utca kerékpárral közleke-

dők, nagycenki oldalról megépült a Vízállói kerék-

páros út. Ehhez a pályázathoz nem kellett önerőt 

csatolni, járulékos költségeként jelentkezik a Fő 

utcában kialakított gyalogos átkelőhely közúti 

szabványoknak megfelelő megvilágítása, melynek 

kialakítása folyamatban van. 

A Belügyminisztérium által önkormányzati alap-

feladatok ellátását segítő intézmények felújítá-

sára kiírt pályázatán nyertünk 22,5 millió Ft-ot, 

melyből az orvosi rendelő, és a vele egy épületbe 

költöző védőnői szolgálat épületének belső felújí-

tását, átalakítását oldottuk meg. 

A pályázati forrás a költségek 85%-ig volt biztosí-

tott, kötelező eleme volt a 15% vállalása. A belső 

felújítás során lecseréltük a közmű bekötéseket, 

megújítottuk a villamos hálózatot, korszerűsítet-

tük a fűtési rendszert, kialakítottuk a kötelező 

elemként szereplő mozgáskorlátozott WC-t, és 

akadálymentesítettük az épületet. A vállalt önrész 

mellett saját forrásból kapott bútorzatot mindkét 

szolgálat, 2,3 millió Ft költséggel és térburkolatos 

parkoló épült 1,5 millió Ft költséggel. Az épület 

külső felújítására, az emeleti szolgálati lakás fel-

újítására a közeli jövőben kell forrásokat keres-

nünk.  

A TOP, azaz a Települési és Területfejlesztési Ope-

ratív Program keretein belül kiírt energetikai fej-

lesztéseket támogató pályázat által elnyert 67,5 

millió Ft-ból újult meg az Óvoda és a Hivatal épü-

lete. Az elnyert támogatást 9,5 millió Ft-tal kellett 

kiegészítenünk. Járulékos költségként közel 4 mil-

lió Ft-ot biztosítottunk óvodai és hivatali búto-

rokra, redőnyökre, egyéb kisebb tételekre. 

Közmeghallgatás 2018  (polgármesteri beszámoló) 

Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Intézményvezetők! Kedves érdeklődők! 
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 A fejlesztés keretében külső és padlásszigetelés, 

teljes nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, tető-

felújítás és héjazatcsere, napelemek, akadály-

mentesítés és mozgáskorlátozott WC került kiala-

kításra. A fejlesztéseknek köszönhetően jelentő-

sen csökken fűtésszámlánk és villanyszámlánk. 

A hivatali munkák ütemezése és a telefonos rend-

szer megújítása miatt a költözést halogatjuk. 

Semmi nem sürgeti a visszaköltözést. 

Költségvetésünk része egyesületeink alapítványa-

ink támogatása. A sportegyesületet évek óta vál-

tozatlan összeggel 700 ezer forinttal támogatjuk 

az épület rezsiköltségeinek vállalása mellett. Az 

idén menet közben 200 ezer forinttal növeltük a 

labdarúgók támogatását. 

Az ÖTE évi 600 ezer forintos támogatását a me-

gyei versenyen való részvétel költségeivel egészí-

tettük ki. 

A Pereszteg Községért Egyesület, a Szülőfalunkért 

Egyesület, a Vöröskereszt, a Faluképek alapítvány 

egyaránt 80-80 ezer Ft éves támogatást kapott. 

Támogatjuk a felsőoktatásban tanuló nappali ta-

gozatos hallgatókat a Bursa Hungarica pályázat 

keretein belül, idén 14 fő, jövőre 13 fő részesülhet 

évi tíz hónapon át támogatásban, melyet az állam 

5 ezer Ft keretig megdupláz. Ez évi 900 ezer Ft 

költséget jelent önkormányzatunknak. 

Továbbra is fontos feladatunk településünk kom-

fortjának növelése, a szolgáltató település erősí-

tése. 

A kormány meghirdette a Magyar Falu program-

ját, melynek alappillérei többek között a belterü-

leti utak felújítása, az önkormányzati alapfelada-

tok támogatása, a szolgálati lakás program szere-

pel. Ezek a területek minket is érdekelnek. A pá-

lyázati kiírások várhatóan a következő évben je-

lennek meg. Előnyt élveznek majd azok a pályáza-

tok, amelyek a megjelenés pillanatában már kel-

lően előkészítettek. Tervvel, engedélyekkel, költ-

ségbecsléssel rendelkeznek. 

Kész van a sport utca útfelújítási terve, a kisiskola 

előtt létesítendő parkoló terve, és készülünk a 

járda felújítására is. 

Pályázni szeretnénk az orvosi szolgálati lakás fel-

újítására. 

A fejlesztések eredményeként megvalósult léte-

sítmények fenntartása, karbantartása többlet fel-

adatokat is hozott. A kerékpárút hómentesítése, 

a töltés az árok nyírása megnövelte a rendben tar-

tandó közterületi felületet. Az öregedő gépparkot 

nagyobb teljesítményre alkalmas, több célra is 

használhatóval kellene felváltani. Ez több millió Ft 

saját erős beruházást jelent. 

Az önkormányzati alapfeladatok támogatásának 

keretében is számíthatunk kommunális gép be-

szerzésére, a külterületek karbantartására is al-

kalmas erőgép pályázati megszerzésében bízunk. 

A kormány támogatja a bölcsődei ellátás intézmé-

nyét. Új bölcsődei épület is támogatható lesz. 

Képviselőtestületünk egyöntetűen kiállt a fejlesz-

tés mellett. A tervezés előkészítése már zajlik, 

hogy a megnyíló pályázatra, kész anyaggal reagál-

hassunk. 

Nem lesz minden beadott pályázatunk nyertes, és 

lesznek olyan feladataink is, amelyeket saját for-

rásból kell finanszíroznunk. 

Ilyen az iskolai étkező tovább nem odázható fel-

újítása, korszerűsítése, további út és járdaszaka-

szok felújítása, a csapadékvízelvezetés korszerűsí-

tése. 

Ezeket a feladatokat szabad forrásaink függvé-

nyében a képviselőtestület rangsorolása szerinti 

sorrendben fogjuk megoldani. 

A fogorvosi rendelő felszabadulásával megoldód-

hat a községi könyvtári ellátási kötelezettségünk. 

A megyei könyvtárral szerződéses keretek között 

tudjuk biztosítani a leendő könyvtár és olvasó 

szoba kialakítását, felszerelését, működésének 

szakmai felügyeletét. Nekünk csak a könyvtáros 

személyéről, béréről kell gondoskodnunk. 

  (folytatás a következő oldalon) 
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(Közmeghallgatás – folytatás az előző oldalról….) 
 

Településünk megtartó ereje múlik a szolgáltató 

jelleg, a lakosság komfortérzetének erősítésén. 

Ennek egyik fontos eleme a telekalakítás. Ez egy-

részt fiataljaink helyben maradását segíti, más-

részt a növekvő gyermeklétszám az óvoda, az is-

kola, a hivatal, és egyéb intézményeink pozícióját 

erősíti. Várhatunk nagy befektetőre, próbálkoz-

hatunk a lakosság ösztönzésével, de legbiztosabb-

nak az önkormányzat tulajdonában lévő földterü-

let telekké alakítása látszik. Ilyenünk egyelőre 

nincs. 

Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Megjelentek! 

A beszámoló nem érintette tevékenységünk, fel-

adataink valamennyi elemét. 

Kérem, kérdezzenek, tegyék meg észrevételeiket, 

várom véleményüket, hozzászólásaikat! 

Tisztelettel:  

Sellei Tamás 

polgármester 

Tisztelt Peresztegiek! 

Képviselőtestületünk 

2018. december 13-án (csütörtökön) 

18.00 órakor 

közmeghallgatást tart, melyre minden települé-

sünk ügyei iránt érdeklődőt tisztelettel  

meghívunk. 

Helyszín: Faluház 

Napirend: 

 Rendőrségi beszámoló 

 A polgármester 2018. évi beszámolója 

 Lakossági kérdések, vélemények, hozzászó-

lások 

A polgármesteri beszámoló teljes szövege a helyi 

lap 2-4. oldalán és honlapunkon, a www.peresz-

teg.hu oldalon közlésre kerül. 

Tájékoztatás a kutakról 
Egyre több kérdés merül fel a kutak bejelentésével kapcsolatban. Jelenlegi hatályos jogszabály alapján a vízjogi 
létesítési engedély nélkül megépített vízi létesítményekre - az ásott és fúrt kutakra egyaránt - vízjogi fennmaradási 
engedélyt kell kérni az építtetőnek. 
A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha 
a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennma-
radási engedélyt kér. 
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, amely 

 nem érint karszt- vagy rétegvizet,  

 500 m3/év víz igénybevétel alatti,  

 a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,  

 magánszemély a kérelmező,  

 a kút háztartási igények (pl. locsolás) és / vagy házi ivóvízigény kielégítését szolgálja, 

 a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál. 
Tisztelt Lakosság!  
A Kormány, intézkedést tett, annak érdekében, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit ne érintsen 
hátrányosan, ezért az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli 
mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna. Ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben 
várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely a kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz. 
 
Amíg az eljárásrendet tisztázó jogszabály nem jelenik meg, addig a tulajdonosoknak semmilyen kötelezettsége 
nincs. 
Az eljárási rendet várhatóan a jövő tavaszi jogalkotási időszakban határozzák meg. 
Kérem, hogy a bejelentésekkel várják meg a következő tájékoztatásomat, ha már a jogszabály módosítás hatályba 
lépett.              (Csigó Kornél) 
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A szeptemberi becsengetés óta elrepült az idő, s már el-
érkezett a karácsony. Jó is, ha megállunk egy kicsit, és 
számba vesszük, mi minden tette színessé, esemény-
dússá ez idő alatt a peresztegi iskolások mindennapjait. 
A Soproni Tankerület jóvoltából 30 db tablet beüzeme-
lésére kerül sor a közeljövőben. Ezt követően ezeket az 
informatikai eszközöket használhatják majd a diákok 
tanórákon.  
Kipróbálhatták tehetségüket az alsósok a mesevetélke-
dőn, a Suli-guru levelezős versenyen. Elkezdődtek az or-
szágos versenyek iskolai fordulói is: a Marót matematika 
és a Simonyi-helyesírási. A Vasvilla informatika verse-
nyére két csapat is benevezett. Rajzpályázatra képre-
gényt készítettek a hetedikesek. 
De nem csak a tanulásban, hanem a közösségi munká-
ban is szorgoskodtak diákjaink. A MÉHVIT Kft. által meg-
hirdetett papírgyűjtési versenyen 49 intézmény közül 3. 
helyezést ért el iskolánk. Köszönjük a szülők segítségét. 
Mozgásban sincs hiány: több sport rendezvényen ver-
sengtek a gyerekek. A beledi diák sportfesztiválra a leg-
aktívabb iskolák közül 3-4. osztályosainkat is meghívták. 
A közelmúltban Nagycenken asztalitenisz körzeti döntőn 
mérkőztek meg legügyesebb pingpongozóink. Az egész-
séges életmódot népszerűsítő program keretében isko-
lagyümölcsöt kóstolhattak az 1-6. osztályosok. 
Folytatódtak a színházi bérletes előadások. A felső tago-
zatosok a Soproni Petőfi Színházban a Mindörökké Júlia 
és az Aida bemutatóján tapsolhattak. Az alsós gyerekek 
pedig a Csudatáska Társulat előadását és a Harisnyás 
Pippit nézték meg Kapuváron. 
Az őszi szünet előtti halloween bulin a felső tagozatos 
osztályok jelmez-, tökfaragó-, rémes süti készítő- és 
ügyességi vetélkedőn versengtek. Majd a zombi diszkó-
ban szórakozhattak, a jósdában még a jövő titkait is meg-
ismerhették. 

A Márton-napi ludaskodáson Gőgös Gúnár és a barom-
fiudvara látogatott el az alsó tagozatosokhoz. A liba la-
koma után pedig libát készítettek a gyerekek. 
November 22-én, a pályaorientációs napon a Soproni 
Rendőrkapitányság fogadta az 1-4. osztályosokat. Az 
ötödikesek a Peresztegi Pékségbe és az FHG Kft-be lá-
togattak el. A 6. osztályt Gömzsik Gertrúd és Juhászné 
Szántó Csilla fogadta. Köszönjük mindannyiuknak, hogy 
diákjaink egy kis ízelítőt kaphattak munkájukról. A 7-8. 
osztályosok a Sopronban rendezett pályaválasztási ki-
állítást tekintették meg. 
Óvó nénik látogatták meg az elsősök egyik tanóráját, 
ahol láthatták mennyit ügyesedtek volt nagycsoporto-
saik. November 14-én a nagycsoportosok és szüleik is-
kolaelőkészítő foglakozáson ismerkedhettek meg isko-
lánkkal és a leendő elsős tanító nénivel, Csánig Bea né-
nivel. December 11-én ismét tartunk iskolakóstolgató 
foglalkozást az advent jegyében. Szeretettel várjuk a 
nagycsoportosokat és szüleiket. 
Az ovisok mellett gondoltunk a szép korúakra is. Idősek 
napja alkalmából iskolánk harmadik és negyedik osztá-
lyosai kedves és vidám műsorral kedveskedtek vendé-
geinknek. 
Advent idején péntekenként egy-egy dal éneklése mel-
lett meggyújtjuk a gyertyákat iskolánk csodaszép ad-
venti koszorúján. A koszorú Gerti néni és a hatodik osz-
tályosok keze munkáját dicséri. December 6-án a nagy-
szakállú és a Dudorás együttes érkezik a gyerekekhez. 
A negyedik adventi gyertya meggyújtásával és a kará-
csonyi ünnepéllyel zárjuk a 2018-as évet. 
Iskolánkról még többet olvashatnak, és betekintést 
nyerhetnek az iskolai életbe, ha meglátogatják honla-
punkat (peresztegisuli.lapunk.hu) és Facebook-csopor-
tunkat (Peresztegi Általános Iskola néven található). 

 
(Horváth Anita) 

Ahány csengő: csendüljön, ahány gyerek: örüljön… 

Gerti Mama kreatív játszóháza 

Szeptemberben pattant ki Gömzsik Gertrúd fejéből az ötlet, hogy mi lenne, ha csinálnánk a peresztegi és 

környékbeli gyerekeknek egy kreatív alkotóműhelyt. Az ötletet tettek követték, így jöhetett létre a Krea-

tív Kuckó, ahol már három hónapja folyik szombatonként 9-től 12 óráig a jó hangulatú alkotómunka. Jár 

hozzánk sok helybeli, pinnyei és nagylózsi kisgyermek, de nagymamák, anyukák is élvezik a közös alkotás 

örömét.  Mindig az aktuális évszakhoz, ünnephez kapcsolódva készítünk díszeket, ajándékokat különféle 

anyagokból. Gerti Mama mutat nekünk különféle fortélyokat, hiszen neki virágkötő és dekoratőr vég-

zettsége is van. Már készülünk a karácsonyra, készítettünk adventi koszorút, asztaldíszt termésekből an-

gyalkát. Decemberben a Mikulás is ellátogat hozzánk. Szeretettel várunk minden érdeklődő alkotni vá-

gyót a Kreatív Kuckóban!       Csókáné Maráz Kornélia 
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Befejeződött az óvoda felújítása 
November második hetét már a felújított óvodában 
kezdhették a gyerekek. Az energetikai fejlesztés 
eredményeként a teljes nyílászáró csere mellett fű-
téskorszerűsítés, homlokzat és padlásszigetelés, a 
tető megerősítése és héjazatcsere, akadálymentesí-
tés és mozgáskorlátozott WC kialakítása történt. 
Megújulhatott a vizesblokk, a tálaló, tágasabb lett az 
öltözőfolyosó és kialakításra került a fejlesztő szoba 
is. A költségek zömét pályázati forrás biztosította, a 
44 millió Ft támogatás felett mintegy 2 millió Ft-ot 
költöttünk járulékos kiadásokra.   - s - 

 

 - Napelemek termelik az áramot az óvodában is -  

Újra „Otthon”.. 
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen a 

hideg idő beállta előtt visszaköltözhettünk felújí-

tott, megszépült, modern óvodánkba. 

Óvodánk kollektívája igyekezett a lehető legrö-

videbb idő alatt megoldani a takarítást, átköltö-

zést.  Köszönetet szeretnénk mondani azoknak a 

szülőknek, akik a takarításban, költözésben segí-

tették munkánkat, s azoknak az otthon lévő anyu-

káknak is, akik kisgyermekük felügyeletét meg-

oldották. 

Elfogultság nélkül kijelenthetjük, hogy egy mo-

dern, világos, esztétikus, barátságos óvodába 

költözhettünk vissza, ahol mindenki jól érezheti 

magát.  

Öröm volt látni a boldog gyermekarcokat, ami-

kor először pillantották meg a felújított öltözőfo-

lyosót a gyönyörű új bútorral, hatalmas térrel, a 

csoportszobákkal, mosdóval. 

Szeretnénk megmutatni minden kíváncsi peresz-

tegi lakosnak, volt óvodásunknak, s szüleiknek.  

Honlapunkon jelezzük majd az időpontot, ami-

kor meggyőződhetnek arról milyen csodálatos 

változáson ment keresztül a mi kis óvodánk. 

Szeretettel várunk majd minden érdeklődőt! 

 

Hosszú Margit 

óvodavezető 
 

 

 

 

 - a nagyobb öltözőfolyosón új szekrények várták a kicsinyeket -  

 

- megújult az óvodai vizesblokk - 
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Peresztegi Hírek 

Pereszteg Község Önkormányzat ingye-

nes, hivatalos lapja. 

Megjelenik negyedévente. 

Szerkesztik: Sellei Tamás, Csigó Kornél, 

Horváth Anita, Hosszú Margit, Hor-

váthné Holczmann Krisztina, Kaltsits Jó-

zsefné,  

 

Elérhetőségeink: 9484 Pereszteg, Ady 

E. u. 1. 

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

e-mail: polgarmester@pereszteg.hu 

www.pereszteg.hu 

 

Kérdések és válaszok az influenzáról,  
a megelőzésről és a védőoltásról 

 
A téli időszak egyik leginkább emlegetett betegsége INFLUENZA. A megbete-

gedés, leginkább szokványos tünetekkel jár: magas láz, hidegrázás, köhögés, 

torokfájás, orrdugulás, izomfájdalom fejfájás, gyengeség. Gyakran társulhat 

hozzá hányás, hasmenés. A betegség 1-7 napig lappanghat. Megelőzhető a 

fertőzés: ha köhögéskor tüsszentéskor eldobható papír zsebkendőt tartunk 

az orrunk, szánk elé, ha nincs nálunk a könyékhajlatba tüsszentünk vagy a 

kézfejünket tartjuk a szánk elé. A gyakori kézmosás meleg vízzel és szappan-

nal legalább 20 másodpercig tartson, majd szárazra kell törölni. Járvány ide-

jén célszerű a kézfogás, puszi üdvözlési formák kerülése. A gyakran használt 

tárgyak telefon, számítógép billentyűzete asztalok stb.. rendszeres tisztítása, 

hiszen a kórokozó életben maradhat rajtuk, akár több órán keresztül is. Az 

alapos kereszthuzatos szellőztetéssel számos kórokozótól szabadulhatunk 

meg zárt légtérben. Járvány idején kerüljük a zsúfolt, zárt helységeket, pl. lift 

használatát. Inkább lépcsőzzünk, hiszen télen kevesebb a mozgáslehetősé-

günk, ami minden korosztály számára nagyon fontos lenne. Akár egy-egy esti 

séta, jól felöltözve, nagyon jót tehet nemcsak az izmainknak, hanem az im-

munrendszerünk erősítésének is. A C-és D-vitamin szedése is javasolt az őszi 

hónapoktól a tavasz beálltáig. Ha a betegség tüneteit észleljük magunkon, 

maradjunk otthon, ezzel is védjünk a másokat a megfertőződéstől. 

A védőoltás a betegség megelőzésére szolgál, a háziorvosnál kérhető. Itt 
Peresztegen az orvosi rendelés ideje alatt beadásra kerül. A védettség álta-
lában az oltás után 10-14 nap alatt alakul ki. 
 
Horváthné Holczmann Krisztina 
védőnő 

Halászlé Karácsonyra 
Sok családnál a karácsonyi asz-

tal elengedhetetlen kelléke a 

hal, a halászlé. Nálunk is. 

Anélkül, hogy pontos receptet 

adnék tovább, íme pár tanács, 

milyen is a jó halászlé. 

Többféle halból készüljön az 

alaplé. A legkönnyebben besze-

rezhető ponty mellé fontos az 

apróhal a kárász, keszeg és a 

ponty leeső részei, a fej a farok. 

Az alaplé lobogó vízben forrjon, 

a csontból kioldódó enzimek és 

enyv fontos hozzáadott íz-

anyag. A másik lényeges alap a 

jó pirospaprika. Az országosan 

ismert termelőhelyekről szerez-

zük be. (Szeged, Kalocsa, Cece.) 

Ha arra járunk, vagy ismerős ál-

tal hozatunk is érdemes rá gon-

dolni, hiszen az átlagos háztar-

tási igény egész évre sem több 

1 kg-nál, és aki kolbász szokott 

tölteni, ahhoz is jobbak a neme-

sebb alapanyagok. A kész ha-

lászlének sok változata van, a 

passzírozás a szegednek sajátja, 

a Duna mentén házi gyufatész-

tával kínálják. Ki-ki ízlése sze-

rint! Mi passzírozunk, még ha 

kicsit macerás is. Enyhén csípő-

sen szeretjük, a halból csak a 

„patkót” tesszük bele. Aki nem 

akar vesződni vele, finomat ren-

delhet valamelyik csárdából is. 

 

Kopogtató 
 

Hamarosan megjelenik Kopogtató című verseskötet II. kiadása „Tűnt rétek 

pipacsai” címmel. A könyv peresztegi, vagy peresztegi kötődésű alkotók 

munkáit tartalmazza. A versek mellett Bindics Józsefné (Ági néni) és Szabó 

Sándorné (Kirkovits Apollónia) visszaemlékezéseit is olvashatjuk. A könyvből 

minden iskolás kap egy példányt, melyet december 21-én, az iskolai ünnepé-

lyen adunk át.  

 - Részlet Ági néni visszaemlékezéseiből: - 

….„Gyermekségemtől fogva dolgoztam. Nem is gondoltuk másképpen a ren-
det, amit apánk mondott, annak úgy kellett lenni, de nem is sajnáltattuk 
ezért magunkat. 
Hatan voltunk testvérek. Együtt, egymásban találtunk menedéket, mindenre 

vigaszt. Akkor az időmben a család ugyan parancsot adott, ellentmondást 

nem engedett, ugyanakkor biztonságot, igazi védelmet, kiállást jelentett a 

felüljárókkal (mint tanító, pap) egyetértve a mi, a gyerekek segedelmére. 

Együtt tanítottak bennünket igaz becsületre…” 

mailto:polgarmester@pereszteg.hu
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  Megérkeztünk 

 
Gottlieb Benedek 2018. 09..23. 
Halmai Villő   2018. 09..29 
Makkai Zsófia  2018. 10. 05. 
Varga Bulcsú  2018. 10. 14. 
 
 

  Elhunytak 

Kiss László 1956 

Priszinger Györgyné 1923 

Horváth József 1949 
 

Tudja-e?... 

…hogy a Csörgető patak Pereszteg közigazgatási területén ered: vala-

hol az erdő alatt indul egyik ága. A másik a Szénégető – vagy, ahogy a 

helybeliek ejtik Szenegető - völgyéből ered. Aztán a két ág Vejkénél 

egyesülve elfut a Téglagyár mellett, a lakópark mögött, majd táplálva 

a horgásztavat a valamikori strandnál csatlakozik az Ikvába. Egyszer 

végig sétálok a partja mellett…. 

… hogy a Habsburg Birodalom idejében készült katonai térképek az 

internet jóvoltából bárki számára hozzáférhetőek. Ez az 1782-ben 

készült térkép feltűnteti Pereszteget és Szécsenyt is. Meglehetősen 

furcsa a „Berestek” felirat, valószínűleg a készítők német nyelvű ki-

ejtése okozta ezt az írásmódot. Az ebből származtatott német elne-

vezés „Bernstegen.” (forrás: https://mapire.eu) 

 

Tisztelt Olvasó! Kedves Peresztegi lakosok!  

Engedjék meg, hogy képviselőtestületünk és intézményvezetőink nevében megköszönjem 

mindazok munkáját, akik intézményeinkben, egyesületeinkben, alapítványainkban, egyház-

községeinkben, szülői munkaközösségekben tevékenyen részt vállaltak közösségünk minden-

napjaiban. Az Ő áldozatos, önként vállalt feladataik hozzájárulnak településünk, intézménye-

ink zavartalan működéséhez, közösségi eseményeink lebonyolításához, színesítéséhez. 

Képviselőtestületünk és intézményvezetőink nevében kívánok minden kedves olvasónak, min-

den településünkért dolgozónak, közösségeink minden tagjának 

Kellemes karácsonyt, 

és sikerekben, örömökben gazdag új esztendőt! 

           

Sellei Tamás 
polgármester   

 

Peresztegen régi építésű, bútorozatlan 

ház, hosszú távra albérletbe kiadó. 

Érdeklődni (német nyelven): 

0043/6765541363 


