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Megkezdte munkajat az uj kepviselotestulet.

A Tartalombol:
Megkezdte munkajat az uj kepviselotestulet...
Bemutatkoznak a kepviselok…
„Kozterulet”...
Kozmeghallgatas volt…
Polgarmesteri beszamolo a
2019. evrol, terveinkrol….
Palyazatokat nyert az ÖTE...
Torvenyi valtozasok az iskolakezdessel kapcsolatban…
Koszonet az onzetlen veradoknak…
A Baba– Mama klubban is jart a
Mikulas…

Megkezdte munkáját az október 13-i önkormányzati választásokon
mandátumot kapott képviselőtestület.
(ülnek: Talhammer Lászlóné, Koloszárné Varga Elvira, Botkáné Mikó
Brigitta. Álló sor: Tóth Dániel, Rédecsi Tamás, Gáspár András alpolgármester, Sellei Tamás polgármester.
(Bemutatkozásukat a 2-3. oldalon olvashatják.)

Karacsonyi csengo…

Advent az ovodaban…
Januar 4. - LAN Party
Farkas Angela: Babakalandok…

Kozmeghallgatas volt december 5-en…
tekintettel nem lévő vadmotorosok elleni fellépés

A bölcsődeépítés alatt hol fognak játszani a
szükségeségét szorgalmazták a beszámoló utáni felgyerekek?
szólalók, kérdezők.
Aggódnak a szülők a gyorshajtók miatt...
Közmeghallgatás volt a Faluházban. A képviselőtestület, az intézményvezetők mellett mintegy húsz
érdeklődő részvételével zajlott le az évenként kötelezően megtartandó közmeghallgatás, mely a vendégként meghívott Kovács József alezredes településünket érintő közrendvédelmi és közlekedésbiztonsági beszámolójával kezdődött. A közölt adatokból megállapítható volt, hogy Peresztegen jó a közbiztonság, és a közlekedési balesetek száma is kedvező tendenciát mutat. A gyorshajtók és a senkire

Kovács József alezredes Úr válaszában rávilágított,
hogy a tilosban járó, szabálytalankodó motorosok
ellen bizonyító erejű dokumentummal – kép, rendszám, személyleírás, dátum, helyszín – lehetséges a
fellépés. Ez akár a későbbi ellenőrzésekkor tetten
éréshez segítheti hozzá az intézkedésre jogosultakat. Sokat javítana a közbiztonság, a közlekedésbiztonság helyzetén a településen működő polgárőrség. Csak tíz önkéntes szükséges egy egyesület alapításához.
(Folytatás a 7. oldalon….)
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Bemutatkoznak a kepviselok
Rédecsi Tamás
Negyvenöt éves egyedülálló
vagyok, az önkormányzat
alkalmazásában dolgozom.
Érdeklődési köröm szerteágazó, hobbim a motorozás, a horgászat, de gyűjtök
bélyeget is, gombát az erdőben, szeretem a természetet, a természet védelmét. A munkámból kifolyólag belelátok a településen folyó munkálatokba,
ezáltal felmerül bennem egy-két javaslat, megoldás, amivel jobbá tehetném azokat. Szeretném elérni, hogy Pereszteg még ennél is tisztább, gondozott település legyen.
Elsődleges feladataink közé az utak, járdák karbantartását, felújítását, a külterületi utak állapotának
javítását, az önkormányzathoz tartozó épületek
állagmegóvását sorolom. Szeretnék részt venni az
egyesületek kulturális, közösségépítő munkájában.
A programszervezésben, a tájékoztatásban jelentősebb szerepet szánnék a közösségi médiának.

Gáspár András
Hatvanhat éves vagyok, pár
éve nyugdíjas. Itt Peresztegen nőttem fel, a fiam itt épített házat, az unokáim is itt
fognak felcseperedni. Büszke
vagyok erre, és jó érzéssel
tölt el, hogy évtizedek óta
látom szeretett falum fejlődését, gyarapodását. Ez a
harmadik ciklus melyben
képviselőként tevékenykedhetek. Köszönet ezért
az engem támogatóknak, és igyekszem munkámmal megfelelni az irántam tanúsított bizalomnak.
Kérem, forduljanak hozzám is kéréseikkel, észrevételeikkel, hogy együtt tudjuk megoldani problémá-

inkat. Nagyon fontosnak tartom a település közösségi, kulturális életében tevékenykedők megbecsülését, támogatását. Az egyházközséget, a civil szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat.
A vállalkozók településünk gazdasági életének motorjai, minden lehetséges módon segíteni kell tevékenységüket. Nagy álmom egy tornacsarnok megépítése. Hiányzik a településen a sport és szabadidő eltöltését mai igényeknek megfelelő módon
biztosítani tudó terem. Reménykedem, hogy egyszer majd megvalósulhat. Méhészként közel vagyok a természethez, látom a zöld környezet megóvásának fontosságát.
Feladatunknak tartom településünk természeti
környezetének védelmezését, gyarapítását, fák ültetését, az utcaképek ezáltal is barátságosabbá tételét, a falusias arculat megóvását.

Talhammer Lászlóné
1984-ben költöztem Peresztegre, abban az időben
mindenki a városba igyekezett, féltettek is szüleim,
hogy soproniként hogyan
boldogulok egy faluban.
Szeretek itt élni, szeretem
az itteni embereket, egy
percre sem bántam meg,
hogy peresztegi lettem.
Nagyfiam, Szabolcs, belenőtt a gazdálkodásba, a földek mellett az állattartást már önállóan csinálja. Náluk két kisunokám is
van. Lányom a Külügyminisztérium munkatársaként Bécsben a nagykövetségen protokollfőnök.
Kisebbik fiam Gellért középiskolásként a szárnyait
bontogatja.
Szeretném mozgalmasabbá tenni a falu kulturális
és közösségi életét, ezért is jelentkeztem képviselőnek. Sokan bíztattak is erre, és ezúton is szeretném nekik megköszönni, hogy a legtöbb szavazattal juttattak be a testületbe. Égető problémának
látom azt, hogy az iskolások, óvodások, a mozgásra
vágyó felnőttek méltatlan körülmények között
sportolhatnak. Jó lenne egy tornaterem, és egy
tűzoltószertár megépítését is fontosnak tartom.
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Botkáné Mikó Brigitta
Közel 30 éve élek Peresztegen, ide jöttem férjhez. Két
felnőtt gyermekem van. Húsz
éve dolgozom az óvodában,
mint dajka. Az előző ciklusban
is képviselő voltam, jól együtt
dolgoztunk képviselőtársaimmal, sok mindent sikerült elérnünk, már csak a munkahelyem miatt is örülök, hogy a
sikerek között egy szép és korszerű óvodafelújítás
részese lehettem. Szomorúan látom, hogy azok az
értékek, melyeket én fontosnak tartok háttérbe szorulnak. Könnyebben oldanánk meg problémákat, ha
az emberek nem egymásról, hanem egymással beszélgetnének. Tisztelnénk, megtisztelnénk a másik
embert. Korát, munkáját, tulajdonát. Nem csak
használnánk, hanem védenénk, és tisztán tartanánk
környezetünket, óvnánk a körülöttünk levő természetet, teremtett értékeinket. A képviselői munka is
könnyebbé válna, ha az emberek szemlélete ebbe
az irányba változna.

Koloszárné Varga Elvira
Születésem óta Peresztegen élek.
Férjem szintén tősgyökeres peresztegi, pontosabban sopronszécsenyi. Két tinédzser fiúnk van,
mindketten Sopronba járnak gimnáziumba. Azon szerencsés emberek közé tartozom, akiknek a
munkája a hobbija. Matematika –
fizika szakos tanár vagyok. Szeretek a gyerekekkel foglalkozni. 30
éven át tanítottam a Peresztegi Általános Iskolában,
így jól ismerem az itt lakó családok nagy részét. Hetedik alkalommal választottak meg önkormányzati
képviselőnek. Ez idő alatt sokat változott, fejlődött
községünk, amihez képviselői munkámmal egy kicsit
én is hozzájárulhattam. Az elmúlt évek fontos eredményének tartom, megépült a két falurészt összekötő kerékpárút, így több évtized után valóra vált,
hogy biztonságosan közlekedhetünk ezen az útszakaszon. A következő időszak egyik feladata lesz a

bölcsőde megépítése és fenntartása. Tovább kell
bővíteni az önkormányzat és a helyi egyesületek,
civil szervezetek kapcsolatát. Lényeges, hogy a tűzoltó egyesülettel karöltve megoldást találjunk a tűzoltószertár építésére. Ez az egyesület nemcsak biztonságot jelent az értékeink számára, hanem jelentős közösségépítő feladatot lát el a helyi fiatalok
körében. Úgy érzem az elmúlt években kevesebb
figyelem esett a szécsényi falurészre. Az infrastruktúra fejlesztése során nem szabad megfeledkezni
erről a részről sem. A teljesség igénye nélkül ezeket
a teendőket tartom a legfontosabbaknak. Képviselői
munkámmal továbbra is a falunk érdekeit és fejlődését szeretném szolgálni.

Tóth Dániel
30 éves vagyok, születésem
óta itt élek Peresztegen. Nagyon szeretem ezt a falut,
szívem csücske. Nagyon barátságosak az emberek, itt
vannak a barátaim. Ide jártam az általános iskolába és
soha nem éreztem hátrányát, hogy egy kis falusi iskolában végeztem volna.
A győri Bencések után a budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán lettem földmérő. Jelenleg
egy kisvállalkozás alkalmazottjaként építőipari kivitelezéseket végzünk. Mindig is érdekelt mi Pereszteg mozgatórugója. Kíváncsi voltam kik hozzák, mi
alapján hozzák a döntéseiket, mitől mozdul előre a
falu. Az emberekkel történő beszélgetéseim során
rengeteg kérdés megválaszolatlan maradt, és mivel
engem is érdekelt ezekre a válasz, jelentkeztem
képviselőnek. Nagyon fontosnak tartom a falu közösségi életét, támogatva a már működő programokat, újakat, új kezdeményezéseket is szívesen látnék, támogatnék. Örültem, hogy sikerült pályázati
forrásokkal számomra is fontos fejlesztéseket megvalósítani, tetszik a védőnői helység, az óvoda, a
kerékpárút, az utak, járdák felújítása, jó ez az irány,
és bízom a következő kiírások sikerességében is.
Igyekszem minden a továbbiakban felmerülő pályázati anyagot támogatni. Fontos figyelnünk arra,
hogy a lehetőségeinkhez mérten minden lehetőséget kihasználjunk. Továbbá az új tűzoltóautónknak
megfelelő helyet szeretnék biztosíttatni.
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Erdekessegek, statisztika a kepviselo-testulet 2019. munkajarol
Pereszteg Község Önkormányzat Képviselőtestületének a szervezeti és működési szabályzatról
szóló 10/2015. (VI.4.) önkormányzati rendelete előírja, hogy évente legalább 6 rendes ülést kötelező
megtartani. A képviselő-testület adott évi rendes
üléseinek konkrét számát és időpontját a képviselőtestület által határozattal elfogadott éves munkaterv tartalmazza. Az éves munkatervben a kötelezően előírt 6 alkalomnál több ülést is elő lehet írni. A
munkatervet minden év január 31-éig a polgármester terjeszti elő. A képviselő-testületet a polgármester hívja össze, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármester. Az ülésre a meghívót jellemzően 6-7
nappal az esemény megtartása előtt kapják kézhez
a testület tagjai, illetve az ügyekben érintettek,
amennyiben van ilyen személy, vagy szervezet. Az
ülést a polgármester vezeti, mely a napirendek szerint zajlik. Minden napirendhez írásos előterjesztés
tartozik, melyet jogszerűségi szempontból a jegyző
hagy jóvá.
2019. évben 21 ülés megtartására került sor, melyek között volt 14 alkalommal rendes, nyílt; 3 esetben rendkívüli nyílt; 2 ízben zárt, valamint 1-1
együttes és közmeghallgatási testületi ülés. A képviselő-testületi ülések megtartásának helyszíne az önkormányzat épületének (Ady u. 1.) hivatalos helyisége, ahol a 2018. évi felújításnak köszönhetően erre
a célra kialakított tárgyaló kapott helyet.
Fontosnak tartom megemlíteni a 2019. október 24ei alakuló ülést, mely a rendes, nyílt ülések típusába
tartozik. Ennek keretében került sor a megválasztott
képviselők és polgármester, valamint az alpolgármester eskütételére. Az ülésen a képviselők titkos
szavazással, 6 igen szavazattal Gáspár András képviselő urat választották alpolgármesterré.
Rendkívüli testületi ülés megtartására jellemzően
akkor kerül sor, mikor olyan váratlan, előre nem látható ügyet kell tárgyalni, melynek eldöntése nem

halasztható a következő rendes ülés időpontjáig.
Évente legalább egyszer a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó települések, vagyis Fertőboz/Nagycenk/Pereszteg község önkormányzat
képviselő-testületei együttes ülést tartanak. A helyszín minden évben változik, 2019. évben éppen Pereszteg volt a házigazda, és a Faluházban került sor
a megtartására. Az együttes ülésen Percze Szilvia
jegyzőasszony összegzést ad az éves hivatali munkáról, valamint döntés születik a hivatal költségvetésének elfogadásáról.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 54. §-a rendelkezik arról, hogy
évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartani, amelyen a helyi lakosság
és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Erre az ülésre 2019. december 5-én 18 órakor
került sor a helyi Faluházban. Az idei évben az eddigiekhez képest nagyobb volt lakossági érdeklődés,
mivel mintegy 30 fő volt jelen. A közmeghallgatáson
a képviselő-testület meghívására előadást tartott a
Pereszteget érintő közrendvédelmi helyzetről Kovács József alezredes Úr a Soproni Rendőrkapitányság képviselője.
Törvényi előírás szerint Peresztegen, zárt ülés megtartására jellemzően akkor kerül sor, ha a képviselőtestület a helyi kitüntető címekről dönt, vagy pályázatot (Bursa pályázat) bírál el. A zárt ülésről külön
jegyzőkönyvet kell készíteni, ugyanakkor a zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntés is nyilvános.
A megtartott 21 képviselő-testületi ülésen Pereszteg
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.
évben 6 rendeletet fogadott el, és 101 határozatot
hozott. A kihirdetett rendeletek, illetve a nyilvános
testületi ülésről készült jegyzőkönyvek elérhetőek
az
önkormányzat
hivatalos
honlapján,
a
www.pereszteg.hu oldalon.
Csigó Kornél

Jardaepítesek voltak az ev utolso beruhazasai
A Belügyminisztérium által kiírt, „Az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések” című pályázati
forrást járdafelújításra fordítottuk. A képviselőtestület döntésének értelmében a Fő utca - Kis utca
járdaszakasza újulhatott meg. A 14,7 millió Ft támogatási összeget 4,9 millió Ft önrésszel egészítettük

ki. Saját erős beruházásként történt járdafelújítás a
Temető utcában.
A Sport utcától az utca végéig tartó szakasz újult
meg 4,6 millió forintból.
A Temető előtti járda és a bejárati lépcső került kialakításra 2,3 millió forintból.
-s-
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A 2019. december 5-én megtartott közmeghallgatáson elhangzott polgármesteri beszámoló:
Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Intézményvezetők! Kedves érdeklődők!
A Közmeghallgatás nyílt testületi ülés, melyen évente tájékoztatjuk az érdeklődőket a településen történtekről. A Közmeghallgatás az idei év eseményeit, a következő év/évek terveit tartalmazó polgármesteri
beszámolóval kezdjük. A beszámolót követően lesz alkalmuk kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat
megfogalmazni. A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül.
Településünk bevételeit az államkincstár által utalt, különböző feladatainkra kapott pénzösszegek, a helyben beszedett adók, az elnyert támogatások, pályázati források, előző évi megtakarítás adja. Gazdálkodásunk stabil, kötelezően ellátandó feladataink mellett fejlesztésre is jutott pénz.
A helyben beszedett adókból 73,5 millió Ft bevételünk volt, ennek megoszlása:

iparűzési adó
építmény adó

55 millió Ft
3,4 millió Ft

telekadó

3 millió Ft

gépjármű adó

8,9 millió Ft

magánszemélyek kommunális adója

3,2 millió Ft

összesen:

73,5 millió

(ebből 24 M az M85)

Az M85-ös építésének kedvező hozadéka, hogy a Peresztegre bejelentkező építők 24 millió Ft adóbefizetéssel gyarapították kasszánkat. Adóbevételeinket egyrészt kötelezően ellátandó feladataink finanszírozására, másrészt fejlesztésre fordítottuk. Az idei évben 277,2 millió forinttal gazdálkodhattunk. Az óvodai
nevelésre 39,8 millió, a védőnői szolgálatra 8,4 millió, a közvilágításra 4,2 millió, szociális feladatokra 4,2
millió Ft-ot adtunk ki. Költségvetésünk része az ívóvízellátással, a szennyvízkezeléssel kapcsolatos kiadások és bevételek kezelése, és hasonlóan átfutó tétel a településünk gesztorságával működő Sopron Környéki Orvosi Ügyelet gazdálkodása, mely a tavalyi évhez hasonlóan 34 millió Ft állami támogatásból és a
települések 14 millió Ft összegű hozzájárulásából tevődik össze. Különböző pályázati forrásokból 81 millió
forintot nyertünk, melyet teljes egészében fejlesztésre, felújításra fordíthatunk.
elnyert támogatás összege
Fő utca Kis utca járda

15 millió Ft

megvalósult

orvosi és védőnői eszközbeszerzés

960 000 Ft

megvalósult

Mini Bölcsőde építése

65 millió Ft

folyamatban

A Magyar Falu Program több elemére további kiírások várhatók a következő évben. Szeretnénk támogatást nyerni útépítésre, temetőfejlesztésre, közterületek karbantartását biztosító gép, eszköz vásárlására. A
falugondnoki szolgálat keretében pályázható kisbusz beszerzését előző testületünk nem támogatta.
Pályáztunk az orvosi szolgálati lakás belső, és az épület külső felújítására. Ez a pályázatunk forráshiány miatt elutasításra került. Saját forrásból újult meg a Sport utca járdája, szegélyezett úttestet alakítottunk ki,
ezáltal szélesebb is lett, új aszfaltburkolatot kapott, a Kisiskola előtt 14 parkoló került kialakításra. Erre
31,1 millió Ft-ot fordítottunk. Önerőből újítottuk meg az iskolai étkezőt. A belső felújítás, fűtéskorszerűsítés, új bútorzat és konyhai eszközök beszerzése mindösszesen 9 millió Ft-ba került.
Költségvetésünk része egyesületeink alapítványaink támogatása. A sportegyesületet 900 ezer forinttal támogatjuk az épület rezsiköltségeinek vállalása mellett. Az ÖTE évi 600 ezer forintos támogatásban részesül. A Pereszteg Községért Egyesület, a Szülőfalunkért Egyesület, a Vöröskereszt, a Faluképek alapítvány
egyaránt 80-80 ezer Ft éves támogatást kapott.
(Folytatás a következő oldalon….)
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(folytatás az előző oldalról…)
Támogatjuk a felsőoktatásban tanuló nappali tagozatos hallgatókat a Bursa Hungarica pályázat keretein
belül. Kilenc fő részesülhet évi tíz hónapon át havi 5-7 ezer Ft támogatásban, melyet az állam 5 ezer Ft keretig megdupláz. Ez évi 500 ezer Ft költséget jelent önkormányzatunknak. A napokban is tart az időskorúak részére juttatott támogatás kiosztása. Minden 65 év feletti 10 000 Ft-ot kap. Ez 2,5 millió Ft költséggel
jár. Továbbra is fontos feladatunk településünk komfortjának növelése, a szolgáltató település erősítése.
A megyei könyvtárral kötött működési szerződés keretében kialakítandó könyvtár átadása a megyei szervezet pályázata miatt csúszik. Településünk megtartó ereje múlik a szolgáltató jelleg, a lakosság komfortérzetének erősítésén. Ennek egyik fontos eleme a telekalakítás. Ez egyrészt fiataljaink helyben maradását
segíti, másrészt a növekvő gyermeklétszám az óvoda, az iskola, a hivatal, és egyéb intézményeink pozícióját erősíti. A Kis utca végén kialakítandó telkek iránt már most nagy az érdeklődés, a telektömb kialakítása
van folyamatban, ezután kezdhetünk neki a tömbfeltárásnak, az építési méretű telekkialakításnak.
Az október 13-i választásokon a szavazók többsége megerősített tisztségemben. Ezzel jóváhagyták azt az
irányt, amelyet képviselek, és sikeresnek könyvelték el az elmúlt évek munkáját. A választási program jó
alapja lehet az újonnan felállt, megfrissült képviselőtestület által megalkotandó következő ciklusra szóló
gazdasági programnak. Mit szeretnénk elérni a következő öt évben? Milyen feladatokat kell megoldani?
Miben változtassunk az eddigiekhez képest? Hogyan ütemezzük a ránk váró feladatokat? Hogyan gazdálkodjunk a meglévő forrásainkkal? Már a jövő évi költségvetést ennek a koncepciónak alávetve kell megterveznünk. Út- és járdafelújítások, Tűzoltószertár építése, Sportöltöző felújítása, Egészségház külső felújítása, temetőfejlesztés, telekalakítás, ezek nem egy év alatt megvalósítható feladatok, ezeket rangsorolni
kell, és forrásokat biztosítani a megvalósításukhoz.
Egyik kötelező feladatunk a településrendezési terv felülvizsgálata, az új megalkotása lesz. Ennek fontos
eleme a Szabályozási terv, melyben a telekalakítás részleteit, az övezetek kialakítását, besorolását, a településképet meghatározó elemeket kell újra gondolni, a mai kor követelményeihez és saját településre vonatkozó jövőképünkhöz igazítani. Ehhez a képviselők véleménye mellett az Önök, a széles lakosság közreműködését is ki fogjuk kérni.
Tisztelt Olvasóközönség!
Amennyiben nem tudott részt venni a közmeghallgatáson, véleményét, kérdését, panaszát, javaslatát későbbiekben is megteheti személyesen, a hivatalban, telefonon, levélben, képviselőinken keresztül is. Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal!
Megtisztelő figyelmüket köszönve:
Sellei Tamás
Polgármester

95. szuletesnapjan koszontottuk Irenke nenit
Pontosan a születése napjára, november ötödikére kérte családja Ilosfai Józsefné, Irénke néni köszöntését. Virággal, pár Pereszteghez kötődő ajándékkal, édességgel, és a miniszterelnök Úr aláírásával ellátott
emléklappal érkeztünk hozzá. Már napok óta nagy izgalommal várt
minket, minden a hétköznapokból kimozdító esemény jó kedvvel töltötte el. Évek óta lánya gondoskodása mellett teltek napjai. Bár nem
panaszkodott, és csillogó szemekkel elevenítettük fel a régmúlt, egy
szép hosszú élet eseményeit, arra a kérdésre, hogy hogyan érzi magát. mosolyogva felelte: - „Ramatyul”. Tisztességgel tűrte a sors által
rámért viszontagságokat, életörömét még a test gyengesége, fáradtsága sem törte meg. Így búcsúzott tőlünk; mosolyogva, lelkében köszö- Gáspár András alpolgármester úrral
nettel az élet csodája iránt. Szomorúan, de a tőle tanult megnyugvással 95. születésnapján köszöntöttük
kísértük utolsó útjára. 2019. november 26-án elhunyt. Hamvait az ur- Ilosfai Józsefnét.
nafal ötödik fülkéjében helyeztük örök nyugalomra.
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Közmeghallgatás volt december 5-én
(folytatás az 1. oldalról...)
A gyorshajtók elleni fellépésre több megoldás létezik. A mérés, a korlátozó tábla, a fizikai védelem –
pl. az úttestbe építhető különböző akadályok. Ezek
hatékonysága, eredményessége különböző, ezt az
elhelyezés előtt kell mérlegelni.
Sellei Tamás polgármester megköszönte alezredes
úr közreműködését, emellett kiemelte, hogy a körzeti megbízottal élő és rendszeres a kapcsolat, folyamatos egymás tájékoztatása, az információcsere,
ezúttal is kifejezte háláját és köszönetét az együttműködésért.
Ezek után a polgármester éves beszámolójához kapcsolódó felvetésekre, kérdésekre került sor.
Az óvodás gyermekek szülei a szülői munkaközösség
által megfogalmazott és aláírt levél tartalmát személyesen is megerősítve jelezték aggodalmukat; a
bölcsőde építése során keressünk megoldást az
óvodaudvar használatára. A gyermekek nagy mozgásigénye miatt nem támogatják a játéktér, az udvar teljes lezárását.
Sellei Tamás válaszában elmondta, hogy egy biztonságos mobil kerítés felállításának nincs hatósági

Torvenyi valtozasok ovodai eletunkben

akadálya. A később kiválasztásra kerülő kivitelezővel egyeztetni fognak erről. Mivel a bölcsődés korúaknak elkülönített játszóterük lesz, mely a mostani
hivatal udvarából kerítünk le, érdemes lenne első
ütemben megépíteni a bölcsődei játszóteret, melyet az építés alatt is biztonságosan használhatnának az óvodások. Az óvoda felújítása alatt nem volt
udvaruk a gyerekeknek, a Sportpálya és a Csörgető
park játszóterét használták nap, mint nap, - nagy
kedvvel és problémamentesen.
Az ingyenes gázbekötés problémáit jelezték a Petőfi
utcai érdekeltek. A gázmű útfelbontás nélkül nem
tudja a bekötéseket műszakilag megoldani ezért
leállította a csatlakozásokat, visszatemette a munkagödröket.
- Felénk ezt nem jelezték. – mondta el válaszában a
polgármester. A terveket is útfelbontás, járdafelbontás nélkül adták be engedélyeztetésre. A nemrég felújított utak védelmében ehhez mindaddig
ragaszkodunk is, amíg más szakértők bevonásával
meg nem bizonyosodunk arról, hogy valóban csak
az útfelbontás az egyetlen megoldás. Rossz tapasztalatink vannak a felbontott aszfaltburkolatok helyreállításának minőségével, tartósságával kapcsolatban.
-sFarkas Angéla:

/ tanköteles korú gyermekek beiskolázásával kapcsolatban/

Babanéző

A kormány szeptember elsejével változtatott a tankötelezettség megkezdésének halasztásával kapcsolatban.
Érinti ez azokat a gyermekeket akik az adott év augusztus 31-ig hatodik életévüket betöltik, és további egy
évig óvodai nevelésben vennének részt.

Mikor engem februárban meghozott a gólya
minden ember kíváncsi volt, mit takar a pólya.

Ez a döntés váratlanul érintette és nagyon megijesztette a szülőket. Fejlesztő pedagógusainkkal folyamatosan konzultálva, a hatályos rendelkezéseket értelmezve
és szem előtt tartva sikerült minden érintett kisóvodásunkról a szükséges vizsgálati anyagot elkészíteni és
eljuttatni a Pedagógiai Szakszolgálathoz. Az ott dolgozó szakemberek készségesen segítették munkánkat,
próbálták nyugtatni az óvodapedagógusokat és a szülőket. Minden gyermekünk időpontot kapott vizsgálatra,
megelőzve azt, hogy a szülő magára maradjon a gyermekét érintő határidős feladatok sokaságában.
Bízunk abban, hogy a vizsgálatot végző szakemberek
kisóvodásaink érdekeit szem előtt tartva hozzák meg
felelős döntéseiket.
Hosszú Margit óvodavezető

Rokonok és jó barátok jöttek hozzánk sorra
mindenféle ajándékot hoztak nekem sorba.
Kaptam tőlük sok szép ruhát, süteményt és tortát,
plüss állatot, mesekönyvet és sok-sok pelenkát.
Csodálkoztak milyen hosszú, fekete a hajam,
megbámulták, hogy nem sírok, jól viselem magam.
Szüleimmel beszélgettek, minden jót kívántak,
fényképeztek, gratuláltak, mikor nálunk jártak.
Látogatás végeztével elköszöntek sorra,
köszönjük, hogy nálunk voltak, jöjjenek el újra!
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Köszönet az önzetlen véradóknak
November 27-e a véradók napja. E
jeles ünnep alkalmából községünkben 2019. november 29-én
került megrendezésre önkéntes
véradóinak tiszteletére megrendezett véradó ünnepség. Az ünnepség apropója, tisztelgés azok előtt,
akik hosszú idők óta személyes
tettel bizonyítják az emberséget,
az önzetlenséget. A véradók adománya, a szervezők munkája nagy
értékű cselekedet, pótolhatatlan a
betegek gyógyításában, az életek
megmentésében.
Ez az ünnepség az emberség, a
felebaráti szeretet ünnepe volt. A
véradás önkéntes, önzetlen segít-

ségnyújtás, amit nem lehet elégszer megköszönni; a véradók emberségéért, segítőkészségéért hálánkat kifejezni. Szerencsére sokan
vannak, akik köszönetet sem várnak, hívás nélkül is nyújtják karjukat. Elismerés nélkül is átérzik,
hogy egész évben, és mindig szükség van rájuk. Az idei évben is úgy,
mint már évek óta három alkalommal szerveztünk véradást, ahol
összesen 87 önzetlen ember nyújtotta karját, hogy másokon segíthessen. Ez 153 véradószámot jelent.
Az ünnepségre meghívást kapott
minden véradó, aki az idei évben

Adventi unnepeink
Mikulasvaras az ovodaban.

vért adott.
A jubiláló véradók, - az idei évben
24-en voltak-, akik 10, 20, 25, 30,
40, 50, 60, 70-szer adtak vért, a
megyei Vöröskereszttől emléklapot, - amit mi kiegészítettünk 1
üveg borral- a 25, 50-szeres véradók emlékérmet és bort is kaptak. Az 5, 15, 35, 45, 55, 65-szörös
véradókat a helyi szervezetünk a
nőket desszerttel a férfiakat 1
üveg borral köszöntötte.
A rendezvény zárásaként az Önkormányzat támogatásának köszönhetően megvendégeltük a
megjelent véradókat. Köszönetet
mondunk Vöröskereszt tagjainknak és támogatóinknak, akik segítségével megajándékozhattuk véradóinkat.
Kaltsits Józsefné VK titkár

tottan várják a gyerekek az apró meglepetéseket.
Boldogan mutatja meg az aznapi szerencsés a saját
kis kincseit, akinek jelét kisorsoltuk. Már tudják,
hogy karácsonyig mindenkire sor kerül..
Az előkészületeket a csoportok dekorálásával kezd- A közelgő ünnep hangulati előkészítését megfelelő
tük, ablakdíszeket, adventi koszorút, adventi naptárt versekkel, dalokkal, mesékkel, barkácsolással teszszük színessé.
készítettünk.
Kiscsoportosaink a sok-sok apró meglepetéssel, kis Mindennap a mese előtt meggyújtjuk az adventi koajándékkal s az ezeken való türelmes osztozáson szorú gyertyáját, varázslatos hangulatot teremtünk
óvodai életükben talán először találkoznak. Izga- ezzel a választott meséhez. A várakozással teli időszakban visszafogottabbak gyermekeink, jobban
rácsodálkoznak a
csillogó fényekre,
színekre, az ünnep
hangulatára.
Évről-évre ellátogat hozzánk a várva-várt Mikulás.
Ezúton köszönjük
meg azoknak szülőknek a munkáját
és segítségét, akik
szebbé, emlékezetesebbé teszik kisóvodásaink
Az igazság pillanata: — „rosszcsontok” a Mikulás előtt.
számára ezt az ünnepet.
Virgács vagy szaloncukor?
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Karácsonyi csengő
A faggyal érkező decemberben számadást készítünk
a végéhez közeledő esztendőről, ez az iskolában
sem történik másképp. S hogy mi minden történt
intézményünkben, ebbe szeretnénk egy kis bepillantást nyújtani.
Elkezdődtek a tanulmányi versenyek. Történelem-,
informatika- és sportversenyeken, mesevetélkedőn
adhattak számot tudásukról tanítványaink. A szorgos hétköznapokat érdekes és vidám programok
színesítették: Márton-nap, halloween buli, színházi
előadások és koncertek.
Budapesten a Fővárosi Nagycirkusz: „Hófödte álom”
című előadásán, a Peresztegi Iskola Tanulóiért alapítvány támogatásával vettek részt a 2018/2019-es
tanévben kimagasló tanulmányi eredményt elért,
illetve a megyei versenyen dobogós helyezést szerzett tanulóink. Továbbá a programon részt vettek a
kimagasló közösségi munkát végző diákjaink is, azaz
a 4. osztályosok, akik az őszi papírgyűjtési versenyt
nagy fölénnyel megnyerték.
Októberben kedves vendégek, az óvó nénik látogatták meg az 1. osztályosokat. Horváth Erika tanító
néni pedig iskolaelőkészítő foglalkozásokat tartott
leendő elsőseinknek. Iskolánk harmadik és negyedik
osztályos tanulói idősek napi műsorukkal kedveskedtek a nagyszülőknek.
Ökoiskola címet kapott intézményünk. A sikeres
Ökoiskola pályázat benyújtását követően, 2019. október 18-án került sor a hivatalos címátadó ünnepségre Budapesten, a Balassi Intézetben. Novemberben rajzversennyel, a soproni Muck Endre Erdészeti
Erdei Iskola által meghirdetett "Az őszi erdő színe"

A gyermekek által gyűjtött plüssjátékokat a Soproni
Kórház gyermekosztályának adományozták.

fotópályázattal, " Maci Kórház - Menjünk együtt haza" akcióban való részvétellel csatlakozott ökoiskolánk a hulladékcsökkentési héthez. Átadtuk a
"Peresztegi madáréttermet". Köszönjük szépen
Gerti néninek a felajánlást.
November 21-én Pályaorientációs napot tartottunk
iskolánkban. Alsó tagozatos tanulóink a kapuvári
Mentőállomásra, valamint a Cserpes sajtműhelybe

A Budapesti Nagycirkuszba látogattak a jutalomkirándulás résztvevői
látogattak. Az ötödik osztályosok Gavajda Kitti keramikussal agyagoztak, Fogarasi Katalin pedig érdekes
kutyás bemutatót tartott nekik. A hatodik osztály
Juhászné Szántó Csilla cukrászdájában, valamint a
Polgármesteri Hivatalban járt. A Peresztegi Napközi
Otthonos Óvodában nagy szeretettel várták az óvó
nénik és a kicsi ovisok a hetedikeseket. A pályaválasztás előtt álló nyolcadik osztályos diákok Sopronban a Pályaválasztási Kiállításon vettek részt. Köszönjük mindazoknak, akik tanulóink részére egy kis
ízelítőt adtak munkájukról.
Diákönkormányzat számára papírgyűjtést, és iskolánk udvari játszóterének kialakítása céljából jótékonysági bált szerveztünk a szülői munkaközösséggel. Szeretnénk megköszönni a kedves szülőknek és
minden támogatónak, aki adományával, részvételével hozzájárult a jótékonysági bál és a papírgyűjtés
sikerességéhez.
Az adventi időszakban, péntekenként a felső tagozatos osztályok elénekelnek egy-egy karácsonyi dalt,
és meggyújtjuk a gyertyákat az adventi koszorún.
December 6-án a Mikulás manójával érkezett a gyerekekhez. A negyedik adventi gyertya meggyújtásával és a karácsonyi ünnepéllyel zárjuk a 2019-es
évet.

Meghitt, szeretetteljes karácsonyt kívánok a falu
lakóinak az iskola diákjai és dolgozói nevében:
Horváth Anita
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„Babakalandok”
címmel jelentette meg verseskötetét Farkas Angéla. A húsz illusztrációval kiegészített verset gyermeke
születésével kapcsolatos életese-

mények ihlették, és mivel lesz még ebből sok-sok
élmény, a következő kötethez is gyűlik már az
anyag.
A Peresztegi Hírek aktuális számában most két versével ismerkedhetnek meg: a „Babanéző” (7. oldal)
és a „Karácsony” cíművel. (10. oldal)

A Baba-Mama klubot is meglátogatta a Mikulás és Manója december
6-án. Verssel köszöntötték Őket. A
bátortalanabbak távolról figyeltek
anyuka ölének biztonságából, a bátrabbak a Mikulás ölében ülve vették
át a csomagocskájukat.
Ajándékosztás és fotózás után folytatta útját
a Télapó. A gyerekek,
szüleik és nagyszüleik
még maradtak egy kicsit
játszani, nasizni.
-s-
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A Szobatisztasagra szoktatasrol
A szobatisztaságra szoktatás módja és időpontja kulturálisan igen nagy különbségeket mutat.
Középkorban a gyermekek, gyakran a felnőttek is ott
és akkor végezték el a dolgukat, amikor a szükséglet
megjelent. A XX. század első felében pedig a szigorú
szobatisztasági tréning volt jellemző. Széles körű
tapasztalatok alapján mondhatjuk, hogy a szobatisztaságra szoktatás legalkalmasabb ideje a 24-36 hónap. Ebben az időszakban konfliktusmentesen kialakítható ez a szokás. Kialakításához nem csak arra
van szükség, hogy a gyermek vissza tudja tartani a
vizeletet és székletet: sokszor az okoz neki nehézséget, hogy kiengedje akkor, ha bilire ültetik. Megfelelő módszerek, bátorítás és dicséret esetén 2-3 éves
kor körül a szobatisztaság néhány hónap alatt kialakul. Kisebb nagyobb lelki megrázkódtatások /testvér
születése/ gyakran váltanak ki alkalmi visszaesést. A
szokás kialakításával párhuzamosan a gyermekek
undorodni kezdenek a piszoktól, szólnak, ha maszatos a kezük, ruhájuk. Bár ezek még felületes szoká-

sok, mert a sárba, pocsolyába ugrálást ki nem hagynák… de ezek hatással vannak a későbbi higiénés
szokások kialakulására. Egy 2 éves gyermekkel már
el lehet beszélgetni a szobatisztaságról, érzékeltetni
kell velük, hogy szeretnénk, ha ez elkövetkezne. Kerülni kell az erőszakoskodást, fenyegetést vagy
szemrehányást. Herman Alice szerint a szoktatás fő
mondanivalója az legyen, hogy a felnőttek nem tesznek ilyet. Fontos, hogy a szülők bevonják a gyermek
akaratát, hiszen ők azok, akik utánoznak, szeretnének olyanok lenni, mint a felnőttek. Nagyon fontos,
hogy a szülő bízzon a gyermekben, és ha több alkalommal száraz a pelenka minél előbb szüntessék
meg a pelenkázást. Egyesek szerint az is helytelen,
ha a gyermeket állandóan kérdezgetik, kell e vécére
mennie. A gyermeknek nemcsak az ingert kell felismerni, hanem azt is éreznie kell, hogy ez az ő dolga.
A szobatisztasági tréning halogatása 3-4 éves korig
értelmetlen és felesleges. A záróizmok szabályozásának képessége 2- 2,5 év körül alakul ki. Ha a szülő
nem ragadja meg az alkalmat, konfliktusos mezővé
alakulhat a szobatisztaság. (H. H. Krisztina)

A 2019-es evben az Önkentes Tuzolto Egyesulet tobb palyazaton is
eredmenyesen szerepelt
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által közösen kiírt pályázaton 1.140.452 Ft értékű támogatásban részesültünk.
Kedvezményezettként szakmai tanfolyamokon
történő részvételi lehetőséget, illetve védő- és
technikai felszereléseket nyertünk. Így gazdagodtunk több garnitúra tűzoltó bevetési védőruhával, tűzoltó védőkesztyűkkel és egyéb szakfelszerelésekkel.
A központi beszerzést követően november végén került sor az ünnepélyes átadásra a GyőrMoson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi
Talhammer Szabolcs, a Pereszteg ÖTE parancsnoka veIgazgatóságon, Győrben.
Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttmű- szi át a felszereléseket Galumba Lajos tűzoltó alezredes,
ködési Alap Mobilitás és alkalmazkodás kollégi- megyei tűzoltósági főfelügyelőtől.
uma által meghirdetett, NEA-MA-19-EG kódszámú pályázati felhívásra. A támogató döntése
alapján eszközfejlesztésre 195.453 Ft-ot nyertünk. Ebből a forrásból osztót, tömlőket és mászóöveket vásároltunk.
B.L.
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Minden kedves olvasónknak kívánunk

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt!
Pereszteg község intézményei, egyesületei és alapítványai nevében:

Pereszteg Község Képviselőtestülete

Farkas Angéla:
Karácsony

Megérkeztünk
Németh Emili
Küstel Mirabella

2019.09.26.
2019.11.25.

A Szentestén mi hozzánk is eljöttek az angyalok.
Szép fenyőfát hoztak nekem, mert mindig jó gyerek vagyok.
A fán voltak színes gömbök, kis harangok, mézeskalács.
Csak ámultam és bámultam, hogy az egész milyen csodás.
Csengőszóra énekeltünk, a kis Jézust ünnepeltük.
Örültem az ajándéknak, a sokféle földi jónak.
Sapka, pulcsi és tricikli, diós, mákos finom bejgli.
Sárga foltos kis hintaló, amin ülni oly csudajó.
Szeretetben, békességben ünnepeltük a Karácsonyt.
A kis Jézus eljött közénk, hogy megváltsa a világot.

Elhunytak
Kuslits Márkné
Horváth Jenőné
Ilosfai Józsefné
Varga Ferencné

1922
1937
1924
1945

Peresztegi Hírek
Pereszteg Község Önkormányzat ingyenes,
hivatalos lapja.
Megjelenik negyedévente.
Szerkesztik: Sellei Tamás, Csigó Kornél, Horváth Anita, Hosszú Margit, Holczmann Zsuzsanna, Horváthné Holczmann Krisztina,
Breidenbach László, Békési István, Kaltsits
Józsefné.
Elérhetőségeink: 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1.
tel.: 99/532-040
mobil: 20/919-7972
e-mail: polgarmester@pereszteg.hu

