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A Tartalomból:

Ön a Peresztegi Hírek első számát tartja kezében. Képviselőtestületünk válaszolva az egyre többször felvetődő
igényre, támogatja e helyi újság megjelenését. Terveink
szerint negyedévente juttatnánk el minden családhoz, lehetőséget biztosítva a nem településünkön élők számára
is a hozzáférhetőséget. Tapasztalatunk szerint a házhoz
vitt írásos információ jut el legbiztosabban mindenkihez.
Célunk a hivatalos információk közlése mellett a településünkön működő intézmények mindennapjainak bemutatása, s lehetőséget biztosítunk bármely közérdeklődésre
számot tartó dolog közlésére is. Kellemes és hasznos időtöltést kíván a szerkesztők nevében is:
Sellei Tamás
polgármester
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KÖZTERÜLET
A Peresztegi Hírek Közterület rovatába az első alkalommal
olyan ismereteket, érdekességeket szánok a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal, és legfőképp
annak Peresztegi Kirendeltségével
kapcsolatban, melyekről lehet,
hogy hallott már a tisztelt olvasó,
de talán írásos formában, első kézből is szívesen informálódik.
Egy kicsit szeretnék visszakanyarodni a kezdetekhez, egészen 2013. január elsejéhez, mikor
is megalakult a Nagycenki Közös
Önkormányzati Hivatal. A hivatalhoz három település tartozik, Fertőboz, Nagycenk és Pereszteg. A
közös hivatal létszáma 10 fővel indult, melyből 6 fő Nagycenken, 4
fő Peresztegen látta el feladatát,
mert alapvető cél volt, hogy Pereszteg lakossága ne szenvedjen
hátrányt abból, hogy a hivatal
székhelye Nagycenken van. Peresztegen kirendeltség jött létre, a
Peresztegi Polgármesteri Hivatal

jegyzője a továbbiakban, mint aljegyző látta el feladatát, és vezette
a kirendeltséget. Az aljegyző-aszszony nyugdíjba vonulása után,
2014. évben kerültem a hivatalhoz, és mint kirendeltség-vezető,
majd 2015. évtől, mint aljegyző látom el a feladatomat Peresztegen.
Jelenleg a kirendeltségben 3 fő
köztisztviselő dolgozik. Az adóügyi-és igazgatásügyi előadó kollégáimmal látjuk el a település közigazgatási feladatait, segítjük a Pereszteg Község Önkormányzat
mindennapi ügyeit.
A közös hivatal életében
ezalatt a pár év alatt több személyi
változás történt. Két nagycenki
kollégánk nyugdíjba vonult. Egy
peresztegi kollegina az év első felében adott életet egészséges kislányának, két várandós munkatársunk pedig remélhetőleg már
gyermekáldással ünnepli a karácsonyt. A Hivatal mindenese, Ge-

cse Imréné december 31-vel nyugdíjas lesz. A tapasztalt kollégák
pótlása mindig nagyon nehéz, de a
mai világunkban ez hatványozottan igaz. Igyekszünk olyan munkatársakat alkalmazni, akik emberileg is megfelelnek a legfontosabb
feladatnak, a köz érdekének ellátása, szolgálata. A Peresztegi Kirendeltségen tapasztalom, hogy
az ügyfelek szívesebben keresik a
régóta ismerős ügyintézőt, még
akkor is, ha ügyükben nem ő a
kompetens. Ez érthető, hiszen a
bizalom, a régi ismeretség nagyon
fontos dolog, de kérem legyenek
bizalommal az újak felé is. Bátran
kérdezzenek, jöjjenek hozzánk,
bármi kérdésük van, ha tudunk segítségükre leszünk.
Tisztelt Peresztegi Lakosok, kérem
engedjék meg, hogy karácsony közeledtével kellemes ünnepeket, és
sikeres, szerencsés újévet kívánjak
Önöknek!
Csigó Kornél aljegyző
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Egyesületi élet
A Pereszteg Községért Egyesület 2011-től működik, jelenleg 20 taggal.
Egyesületünk célja a község lakosságának összefogása – életkortól függetlenül –a közös programok és a falu érdekében.
Ennek tükrében alkotjuk meg éves programjainkat is. Rendszeres programjaink a minden év június első szombatján
megrendezésre kerülő „Juniális”, és karácsony előtt az iskolával közösen megrendezendő „Karácsonyt váró „ünnepség.
Mindkettő célja, hogy kicsik és nagyok esetleg saját közreműködésükkel is jól érezzék magukat! Természetesen ezek
megrendezésére támogatókra is szükségünk van, akiknek itt is szeretnék köszönetet mondani! Traktorosok, süteményt
sütők, bort, kenyeret felajánlók, főzők, szervezők, pénzbeli támogatók, akik mind hozzájárultak, a rendezvények sikeréhez!
A megalakulást követő évben az egyesületen belül megalakult a nyugdíjas klub. Jelenleg 32 tagunk van. Kéthetente
tartjuk összejöveteleinket, illetve programjainkat. Kirándulunk, előadásokat szervezünk, megünnepeljük születésnaposainkat, ünnepeinket, ha kell, részt veszünk a közösségi munkában. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki
a NYME Soproni Nyugdíjas Egyesülettel. Közös kirándulásokat és programokat is szervezünk. Akinek felkeltettem
érdeklődését, szeretettel várjuk közénk!
- Visegrádon voltunk. –

Baba Mama rovat
A gyermekek megszületése után, az anyává vált nők egy része kiszakad a megszokott heti, napi baráti,
- munkatársi stb.… életből és egy ideig „elzártan él a világtól”. Egy csecsemővel, kisgyermekkel
elindulni nem könnyű feladat, ugyanakkor szinte természetes, hogy az édesanyák is vágynak társas
kapcsolatokra. Ezért jó, hogy eljönnek, és időt szakítanak a községünkben havonta működő baba mama
klubba. A foglalkozások során ismeretségek, barátságok kötődnek, információk cserélődnek
különböző: gondozási, ápolási, táplálási témákban.
Amellett, hogy az anyák jól érzik magukat, az édesanyák egyre jobban bővülő mondóka-, énektudásával
a beszédfejlődést is segítjük.
Felelevenítjük az éppen aktuális ünnepekhez kapcsolódó dalokat, (Mikulás, Karácsony, Farsang) ölbeli
játékokat, mondókákat tanulunk - sokszor egymástól is.
Az itt kialakuló emberi kapcsolatok, ismeretségek segítik azt is, hogy a gyermekek szülei már itt
megismerheti egymást, hiszen óvodába, iskolába gyermekeik később együtt fognak járni. Ugyanakkor
a gyermekek is kevesebb szorongással léphetik át az intézmény/ek/ küszöbét, ha már van egy, vagy pár
olyan gyermek, akit a klubból ismer.
Sok -sok szeretettel várunk Mindenkit, hogy megtapasztalja milyen örömet is jelent ez a kis program
mind az anya, mind a baba számára, ahol észrevétlenül tanulunk, fejlődünk.
Horváthné Holczmann Krisztina
védőnő
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ISKOLAI ÉLET
A Peresztegi Általános Iskolában a szorgalmas tanulás
mellett eseménydús közösségi munka folyik. Szeptember második szombatján hagyományőrző nap keretében ismerkedtünk a falu múltjával, jelképeivel.
Az elmúlt tanévben legjobb tanulmányi eredményt
elért tanulóink az alapítványunk jóvoltából egy sárvári kiránduláson vettek részt.
Októberben megemlékeztünk az aradi vértanúkról és
az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. A papírgyűjtés alkalmával együtt dolgoztak szülők, gyerekek, pedagógusok. Ezúton is köszönet minden résztvevőnek. A 3. osztályosok az erdei iskola keretében a
Fertő-Hanság Nemzeti Park szépségeivel ismerkedtek meg. Iskolánk szinte valamennyi tanulója vásárolt színházbérletet, így a Soproni Petőfi Színházban élvezhették az első előadást
Nem lehet elég korán elkezdeni gyermekeket a pályaválasztásra felkészíteni. Egy pályaorientációs nap keretében
különböző szakmákat mutattunk be diákjainknak, a 7-8.
osztályosok pedig pályaválasztási kiállításon vettek részt.
Alsósaink a Márton napon a hagyományos felvonuláson kívül vidám interaktív foglalkozáson részesei voltak. Novemberben vidám műsor keretében köszöntöttük az idős embereket. Számos versenyen vettek részt diákjaink így a Simonyi helyesírási és a Marót Rezső matematika versenyen,
fogászati, logikai vetélkedőn, valamint a legkisebbek mesevetélkedőn. A következő nagy esemény a karácsony lesz iskolánk életében, most erre készülnek diákjaink.

Kerékpárút épül
Végleges lett a Nagycenk-Pereszteg kerékpárút
műszaki tartalma. A kerékpárút nagycenki szakasza a Szent Imre úttól indul – csatlakozási lehetőséget biztosítva a Fertő part kerékpáros nyomvonalához. A Vízálló földútja három méter széles aszfaltburkolatot kap, olyan pályaszerkezettel, hogy a
vegyes használatra is alkalmas legyen. A Peresztegi szakaszon a Kis utcában, a Fő utca buszfordulóig tartó szakasz elején és végén kerékpáros jel
felfestése történik, a Fő utca közúti szakaszán nyitott kerékpársáv (mindkét oldalon szaggatott vonal) kijelölése, míg a Pereszteg-Szécseny közti szakaszon 2,75m széles aszfaltborítású kerékpáros és

gyalogos út készül az Ikván különálló híddal. A Szécsenyi útszakaszon ismét nyitott kerékpársávval
csatlakozik a 85 sz. úthoz. A beruházás építési engedélyezése folyamatban van, az azt követő közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező várhatóan március elején kezdheti és október végéig be
is fejezi a munkát. Az elnyert támogatás 298 millió
Ft, mely az építés mellett a tervezés, a közbeszerzési eljárás, a műszaki ellenőrzés, a sajtónyilvánosság, a szemléletformáló rendezvény megtartásának
költségeit is tartalmazza.
-s-
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A november 23-i közmeghallgatáson elhangzott polgármesteri beszámoló kivonata.
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 közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül.
Költségvetési főösszegünk 261 millió Ft, melyből az
óvodai kiadások 38 millió Ft-t, a védőnői szolgálat
4,6 millió Ft-t tesz ki. Ebből a keretből működtetjük
épületeinket, köztemetőinket, gondozzuk közterületeinket, biztosítjuk a közvilágítást, támogatjuk
egyesületeinket, alapítványainkat, szervezzük rendezvényeinket.
Költségvetésünk részét képezik a nem közvetlenül
településünket érintő, de hozzánk tartozó beruházások átfuttatása is. Ilyenek a vízkezeléssel, a
szennyvízkezeléssel kapcsolatos térségi beruházások tulajdonosi hányadként ránk eső részei. Pl.: a
nagylózsi szennyvíztisztító megépítésével, működtetésével kapcsolatos kiadások ránk eső része, és
ilyen átfutó tétel a gesztorként általunk kezelt Sopron környéki orvos ügyelet pénzforgalma.

önkormányzatoknak juttatott 20 millió Ft-ból valósítottunk meg.
A kamerarendszer első lépcsőjének kialakítására 6
millió Ft-ot költöttünk. Telket vásároltunk a Temető utcában egy későbbi lehetséges utcanyitás
biztosítására, s testületi döntés van a Kis utcai telkek kialakításához szükséges földterületek megvásárlására.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület összegyűjtött megtakarításaiból egy korszerűbb autót vásárolt, Önkormányzatunk pedig a közterületkezelés megkönnyítésére egy platós furgon beszerzéséről döntött.

Az önerőből vásárolt platós gépjármű a közterületfenntartók munkáját könnyíti.

Az idei év a pályázati kiírások, beadások és az elbírálások jegyében telt.
Beadott pályázataink közül a kerékpárút és az
energiakorszerűsítés témájú nyert, az orvosi rendelő felújítására beadott elutasításra került. Ezek a
TOP (Területfejlesztési Operatív Program) keretében kerültek elbírálásra. A Vidékfejlesztési Program keretében beadott külterületi utak karbantartását segítő eszközbeszerzés (traktor és tartozékok) valamint a Faluház felújítására beadott pályázatainkról még nincs döntés.
Érdeklődők a közmeghallgatáson

Beruházásaink között a Szabadság utca újra aszfaltozása, az urnafalak építése volt jelentősebb, melyeket az adósságkonszolidációban nem érintett

(A két elnyert pályázatunk részleteiről az 3., és a 6.
oldalon külön cikkekben olvashatnak.)
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A következő év nagy feladata lesz ennek a két pályázatnak a megvalósítása. Annak ellenére, hogy
100%-os támogatottságúak, szükség lehet saját
erejű kiegészítésre. A kerékpárút építése kapcsán
célszerű lenne a Kis utca aszfaltjának megújítása is,
melyet a pályázat nem tartalmaz, saját forrást kellene hozzá biztosítani. Az óvoda energetikai korszerűsítése nem tartalmazza, - mert nem volt a támogatható elemek között - a vizesblokk megújítását, a felújítás során ennek kivitelezése is indokolt
lenne. Ezeknek a tételeknek a biztosítására a jövő
évi költségvetés elkészítésekor kerülhet sor a képviselő-testület döntése szerint.
Nem nyertünk forrást az egészségház felújítására.
Az épület fűtésének korszerűsítése, az akadálymentesítés már elengedhetetlen feladat. Az orvosi
szolgálati lakás felújítása egy második ütemben
történhet. Az épületben kap helyet a védőnői szolgálat is, és a testület döntésének függvényében a
gyógyszertár vagy egy fogorvosi rendelő.
A gyermekétkeztetés biztosítása önkormányzati
feladat. Az óvoda melegítőkonyhája a felújítás során megújul, az iskolai viszont nem kapta meg az
elégséges minősítést, felújítása soron kívül szükségessé válik.
Ezek a költségek módosítják, késleltethetik korábban már célként kitűzött feladataink megvalósítását, (mint pl. a Temető utcai, Sport utcai járdák felújítása) de nem feledkezünk meg azokról sem.
Költségvetési bevételeink függvényében a következő években valósítjuk meg őket.
Éppen a tavalyi közmeghallgatáson jelzett lakossági észrevételek miatt döntött a testület az Ady E.
utcai közvilágítási lámpák számának növeléséről,
minden oszlopon lesz lámpatest. Szerződésünk
szerint ezt november 30-ig felszereli a vállalkozó.
Testületünk támogatja egy negyedévente megjelenő helyi lap kiadását. A minden háztartáshoz eljutó újság első megjelenését karácsony előtti hétre
tervezzük.

Testületünk a megkezdett úton halad. Továbbra is
településünk komfortjának növelése a cél. Ezért elsődleges az utak, járdák állapotának folyamatos fejlesztése. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Pereszteg-Szécseny közti kerékpárút megépítésével évtizedes célt sikerül megvalósítani. Ehhez a pályázathoz kapcsolódóan épül aszfaltburkolatos közúti
kapcsolat Pereszteg és Nagycenk között is.
Céljaink és faladataink között vannak olyanok is melyek megvalósítására még nincsenek forrásaink, hiányoznak feltételeink.
Ilyen a bölcsődei férőhelyek kialakítása. Nincs megfelelő helyünk, épületünk akár a legkisebb mini bölcsőde elindítására sem. Az óvoda bővítése pályázati
forrás nélkül meghaladja erőnket, a szóba került
Tűzoltó szertár és a védőnői rendelő alapterülete
mérnöki szakvélemény szerint nem elég a törvényi
feltételeknek megfelelő átalakításra.
Ilyen a csapadékvíz elvezető árkok lefedése. A
Közút kezelésében lévő utakhoz tartozó árkok (Fő
utca, Széchenyi utca) lefedése csak útszélesítéssel,
szegély és víznyelők beépítésével és az útburkolat
teljes vagy részleges újra aszfaltozásával engedélyetethető. Járulékos költségként jelentkezik a parkolók kialakításának igénye. Ez pályázati forrás nélkül meghaladja erőnket. A saját kezelésű útjaink
melletti árkok lefedésére alkalmazható a szegély
nélküli lefedés, mint pl. a Temető utcában, ennek a
hasznosságának a megítélése a lakosság részéről
vegyes. (A víz nem mindig talál bele a víznyelőbe, az
út szélén folyik.)

Tisztelettel:
Sellei Tamás
polgármester
2017. november 23.
Peresztegi Hírek Pereszteg Község Önk. hivatalos lapja.
Megjelenik negyedévente. Szerkesztik: Sellei Tamás,
Csigó Kornél, Koloszárné Varga Elvira, Hosszú Margit,
Horváthné Holczmann Krisztina, Kaltsits Józsefné
Elérhetőségeink: 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1.
tel.: 99/532-040
mobil: 20/919-7972
e-mail: polgarmester@pereszteg.hu
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Új tűzoltóautóval gazdagodott a Peresztegi Tűzoltó Egyesület
Régen várt álma vált valóra a Pereszteg ÖTE tagjainak. A 2017-es évben sikerült Ausztriából,
Obersdorfból, egy 2000 l-es víztartállyal és gyorsbeavatkozó egységgel felszerelt használt gépjárműfecskendőt vásárolni. A gépjármű több személyt és
több felszerelést tud egyszerre szállítani, mint az
egyesület korábbi autója. A Steyr 590.132 típusú
jármű univerzalitásának köszönhetően többfajta
védelmi és kárelhárító feladatot képes ellátni. Az
autó ünnepélyes avatására október 28-án, az ünnepi szentmisét követően került sor a helyi templom előtt. Ezt követően az ÖTE tagjai és vendégei
átvonultak a Faluházba, ahol a szolgálati érdemérmek átadására került sor. Horváth Miklósnak köszönhető ízletes ebéd elfogyasztása után kötetlen
beszélgetéssel folytatódott a program. Örömünkre
szolgált, hogy az Obersdorf-i Tűzoltó Egyesület is
képviseltette magát egy rajjal az avatáson. Közös
reményeink szerint egy hosszú távú együttműködés
alakulhat ki egyesületeink között. Egyesületünk taglétszáma 66 fő. Amire büszkék lehetünk, hogy van
gyermek- és ifjúsági tagozatunk, melynek létszáma

Naptár 2018

egy kép a naptárból – nagycsoportosok a Kálváriánál
Tisztelt Érdeklődők!
A 2018-as évre is tervezünk A/4 méretű falinaptár kiadását. Képanyaga az Óvodával és a Baba mama
klubbal kapcsolatos. A naptár előzetesen megrendelhető a Hivatalban az 1200 FT/db ár megfizetésével.

17 fő. Önkénteseink közül szaktevékenységet 14
fő láthat el. Az ő képzésük fontos, hiszen az új autóval bonyolultabb, sokkal összetettebb feladatok
megoldása is várhat a Peresztegi Tűzoltó Egyesületre, ahol meghatározó lesz az állomány felkészültségi szintje.

Az egyesület lelkes tagjai sok óra önkéntes
munka keretében csinosították ki az autót, hogy
az méltó díszében ragyogva vegyen részt az ünnepségen. (kép: Talhammer Gellért)
Breidenbach László

Energetikai korszerűsítés az Óvoda és a
Hivatal épületeiben
Hatvannégy millió forint pályázaton elnyert forrásból újul meg az Óvoda és a Hivatal épülete.
Mindkét helyen tetőfelújítás, külső szigetelés,
fűtéskorszerűsítés, akadálymentes WC és parkoló kerül kialakításra. Napelemes áramtermelés kiépítésével válik korszerűvé és fenntarthatóvá az energiafelhasználás. A kivitelezés az építési engedélyezési eljárás, és a közbeszerzés lefolytatása után tavasszal indul és október végére
be is kell fejezni a munkálatokat.
A beruházások eredményeként jelentősen csökkennek az épületek rezsiköltségei, az átalakításokkal az óvoda helységkínálata is a mostani igényekhez igazodik, a hivatali módosítások emellett az ügyfélforgalom célszerűsítését, az épület
funkcionalitását fogják erősíteni.
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Karácsonyvárás óvodánkban
Az adventi időszakot az óvodánkban csoportjaink
díszítésével kezdjük. Óvodásainkkal adventi koszorút, teremdíszt készítünk. Sok kedves szülő otthonról hozott dísze teszi szebbé óvodánkat

- Karácsonyfa az oviban Mindkét csoportunkban óvó nénik ötletei alapján
meglepetés ajándék adventi kalendárium kerül a
faliújságokra a gyermekek nagy örömére. Izgatottan várják nap mint nap, hogy az ő kis jelük mikor
kerül kihúzásra az adventi zsákocskákból. Boldogan
mutatják társaiknak az előkerült kis kincseket.
Az ünnep hangulatának megfelelően bensőséges
hangulatban tanulgatják a karácsonyi dalokat, verseket. Az óvó nénik nagy gonddal kiválasztott érzelmes, szívmelengető, tanulságos mesékkel, versekkel készítik fel a gyermekeket a karácsony várására s apró barkácsolt ajándékokkal teszik még boldogabbá a gyermekek ünnepét.
Karácsonyi hagyományainknak megfelelően mézeskalácsot szaggatunk és sütünk a gyerekekkel, s
az óvoda falait átjárja a finom szegfűszeg a fahéj és
a méz selymes illata. A mézeskalács tésztájának titkos receptjét egy meghívott vendégünktől kaptuk,
aki a Népművészetek Ifjú Mestere.
A kész finomságokat az Adventi játszóházunkon díszíthetik tovább a vállalkozó kedvű apróságaink.
Játszóházunkat hagyományainknak megfelelően a
karácsonyt megelőző héten szervezzük, ahol az
otthonról hozott mézeskalácsot is díszíthetik. A cukorhabbal való dekoráláshoz új ötleteket kaphatnak.

Elkészíthetik karácsonyi asztaldíszüket, apró ajándékot készíthetnek, mellyel szebbé tehetik a család otthoni ünnepét.
Szeretettel ajánljuk a titkos receptünket a sütni
vágyó anyukáknak, nagymamáknak és mindenki
másnak!
A karácsony a szeretet a család legbensőségesebb
ünnepe. Szeretnénk, ha a gyermekek családjukkal
élnék meg a rácsodálkozás első élményét, ezért
ezt tiszteletben tartva az óvodai karácsony a téli
szünet utáni első napokban várja a kicsiket. Ezen
a napon izgatottan várakozunk folyosónkon míg
mindenki megérkezik. Megszólal a csengő és a
gyermekek végre megpillanthatják a hőn áhított
ajándékokat. A fát körbe járva elmondjuk karácsonyi verseinket, elénekeljük dalainkat. Az ő boldogságuk a mi boldogságunk.

Minden kedves olvasónak kívánunk áldott, békés ünnepet és boldog új esztendőt!
Mézeskalács recept
25 dkg mézet és 5 dkg vajat langyosítsunk
meg! Egy másik edénybe tegyünk 4 egész tojást, 10 dkg porcukrot, 1 evőkanál fahéjat, egy
kávéskanál szegfűszeget és 2 dkg szalakálit!
Turmixgéppel jól összedolgozzuk össze, majd
öntsük bele a langyos mézbe! Újból dolgozzuk
össze. Gyúrjunk bele kézzel 70 dkg sima lisztet! Takarjuk le és pihentessük szobahőmérsékleten egy napig! Nyújtsuk ki kb. 4 mm vékonyságúra, formázzuk, és tegyük alufóliával
bélelt sütőlemezre! Forró – 170 C° fokos sütőben süssük mogyoróbarnára! (kb. 4-5 perc)
Tetejét felvert egész tojással kenjük be sütés
után, hogy szép fényes legyen!
A díszítő cukormáz
1 tojásfehérjéhez adjunk annyi jól átszitált
porcukrot (kb. 17dkg), hogy összekavarva
igen sűrű anyagot kapjunk! (Habverővel nem
szabad keverni!) Kanállal rakjuk kicsi nejlonzacskóba! Kicsi lyukat vágjunk a sarkába és
mint egy ceruzával rajzolhatunk vele!
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Idei újszülöttjeink:

Gecse Luca: Karácsony

Kész van már a Karácsonyfa,
díszekkel van teli rakva,
gyöngyökkel és szép díszekkel,
csodálatos szép égőkkel!
A konyhában főzőcskézés,
vacsorára meglepetés,
mindenki csak ezt várja,
hogy mit kap ajándékba!
A faluban énekelnek,
ezzel örömet szereznek,
azt énekli itt a kisded,
vidáman csak rád tekintek!
(Megjelent a „Kopogtató” c. verseskötetben, 2017.)

Filátz Gergely Zalán
Horváth Dorina
Bencsik Botond
Horváth Korina
Gasztonyi Tamás
Hernitz Hunor
Tarjányi Nimród István
Németh Dominik
Szép István

(január 12.)
(február 22.)
(március 02.)
(március 24.)
(június 16.)
(július 11.)
(szeptember 01.)
(október 04.)
(október 08.)

Elhunytak:
Molnár Tibor
Kardos Gyula
Horváth Andrásné
Pajtás Zoltán
Bindics István
Czuppon Zoltán
Somogyi József
Török Jánosné
Kondor Józsefné
Németh István
Czákler Antalné
Horváth Ferenc
Erős Antalné

(1964)
(1935)
(1941)
(1940)
(1942)
(1952)
(1958)
(1935)
(1932)
(1947)
(1934)
(1949)
(1951)

Adventi - Karácsonyi gondolatok
Az egyházi év első nagy ünnepe: a Karácsony, Urunk, Jézus Krisztus születésének örömünnepe. A Karácsonyra
való lelki felkészülés ideje pedig: az Advent. Amikor azt ünnepeljük, hogy Jézus hozzánk érkezett (és érkezik!),
mi is azzal a lelkülettel készülünk az Ő (be)fogadására, mint a Kis Herceg rókája: „Ha tudom, mikor jössz, addigra feldíszítem a szívemet!”
Adventben azokra az évezredekre gondol lélekben az Egyház, amelyekben az emberiség várva várta az (el)Jövendőt, a megígért Megváltót, az emberi élet „Megoldását”.
Az adventi szent időszak erre a várakozó – és Jézus után vágyakozó – lelkületre hív meg mindnyájunkat: készülünk Annak eljövetelére, Aki életünk végső megoldását: a rossznak és a szeretetlenségnek a jóval és a szeretettel való legyőzését hozta el nekünk. Az Úr Jézus maga hív meg minket az ő követésére: „Jöjjetek hozzám
mindnyájan, akik az élet terhét hordozzátok, én felüdítelek titeket!” … „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.
Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam.”
Az adventi koszorú négy gyertyájának meggyújtása az Ő születése idei megünneplésének közeledését mutatja,
de arra is kér, hogy engedjem meggyulladni lelkem adventi gyertyáját, hogy e kicsiny fény hirdethesse a magam
és környezetem számára az Üdvözítő, Jézus Krisztus, a mi közös Mennyei Atyánk „nagy karácsonyi Ajándéka”
elérkeztét! Ha ezt megtesszük és lelkünkben Jézust hordozva élünk, jobbá fog válni a világunk, hiszen „nem a
sötétség miatt kell panaszkodni, hanem egy kis fényt kell gyújtani!” – tartja egy bölcsmondás.
Áldott, kegyelemteljes ünnepeket kívánok Mindnyájuknak!

Tisztelettel: Ferling György plébános.
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