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Sellei Tamás

KÖZTERÜLET
A csendháborításról
Az elmúlt időszakban több lakossági panasz is érkezett
az önkormányzati hivatalhoz csendháborítás témakörében. Ezzel kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot az alábbiakról.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
alapján, a tulajdonos a dolog használata során köteles
tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását (pihenéshez
való jog) veszélyeztetné.
Elterjedt tévhit, miszerint csak este 22:00 óra után számít csendháborításnak a nagy zaj. Ez tévedés, mert jogilag bármilyen zaj, ami megzavarja a közvetlen környéken élők nyugalmát az csendháborításnak minősül, akár még napközben is. A megfelelő hozzáállás az
lenne, ha mindenki az „Élni, és élni hagyni” elvét alkalmazná, azaz figyelembe venné, hogy az általunk keltett zajhatás fordított esetben zavarná-e a saját nyugalmunkat? A csendháborítással szemben a szabálysértésekről szóló törvény nyújt védelmet, mely biztosítja számunkra a lakásunk, házunk rendeltetésszerű
használatát, ami az otthonunk csendes, pihenésre alkalmas hangviszonyait is jelenti. A szabálysértésekről

szóló 2012. évi II. törvény 195. §-a értelmében, aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz
tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá
természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el. A csendháborítás szabálysértés elkövetője 5.000 – 150.000,- Ft-ig
terjedő pénzbírsággal büntetendő. Ahány szabálysértési eljárás indul az elkövető ellen, annyiszor lehet ellene pénzbírságot kiszabni.
Ha a csendháborítást többszöri, személyes felszólítással sem sikerült megakadályoznunk és a zaj mértéke
akadályoz minket pl. az éjszakai pihenésben, akkor értesíthetjük a rendőrséget. Gyakran előfordul, hogy a
hangoskodók – mintha megéreznék – pont akkor
hagyják abba a lármázást, amikor a hatóságok kiérkeznek a helyszínre. Ha a kiérkező járőr csöndet is tapasztal, megkérhetjük, hogy figyelmeztesse a zajongókat.
Az első alkalommal szóbeli figyelmeztetés történik
ám, ha a rendőr távozásakor újra felerősödnek hangos
tevékenység zajai, a másodszorra kiérkező rendőr bírságot szabhat ki.
Mindezek ismeretében kérem, hogy a békés egymás
mellett élés szabályait maradéktalanul szíveskedjenek
betartani.
Csigó Kornél
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Gyommentesítés és parlagfű elleni
védekezés
Az országos sajtóban, ebben az időszakban, felhívják a
figyelmet a parlagfűvel- és egyéb allergén növényekkel kapcsolatos tudnivalókra, illetve az ellenük való védekezés fontosságára. Üdvözlendő az ilyen jellegű
kampány, általa talán egyszer országos szinten is felismerik, hogy az asztmában, és vagy allergiában szenvedőknek a minél szélesebb körű gyomirtás sokat javíthat az életminőségén. Sajnos ezekben a figyelemfelhívásokban a legtöbbször a parlagfű a főszereplő, holott
lehet, hogy az emberek többsége, - tisztelet a kivételnek – pontosan nem is tudja, hogy melyik növény az,
amelyet parlagfűnek neveznek.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény 17. §-a szerint a földhasználó
köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani. A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben a megyei
kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatósága
növényvédelmi bírságot szab ki. A növényvédelmi bírság legkisebb összege 15.000 Ft.
Külterületen a terület fekvése szerint illetékes megyei
kormányhivatal növény-és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala, belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli
el a közérdekű védekezést.
Amikor elhanyagolt, gyomos területeket, lát az ember,
felvetődik, jogos-e az, hogy mindig csak a parlagfűről
beszélnek? Az emberek szemét szúrja az egyéb gyomokból álló gaztenger is. Véleményem szerint tehát
először oda kellene eljutni, hogy a lakosságban tudatosuljon, hogy a saját ingatlant gondozni kell, ez mindenkinek a kötelessége, a saját és a köz érdeke. Ha ez
megvalósulna, akkor nem is kellene parlagfűről beszélni, hiszen egy rendszeresen karbantartott területen nem vethetné meg a lábát ez a növény.
Általánosságban elmondható, hogy Peresztegen nem
jellemző a gondozatlan, gazos ingatlan, a legtöbb helyen a lakosság szépen rendben tartja a telkét és telekhez tartozó közterületet. Minden évben többnyire
ugyanazt a pár ingatlantulajdonost kell felszólítani a
gyommentesítésre. Ilyenkor bevett szokás, hogy a fel-

szólító levél mellett telefonon is felkeressük a renitenseket, akik általában megdöbbenéssel fogadják a hírt,
és csodálattal hallgatják a számukra „új” információkat. A témával kapcsolatban legnagyobb visszaesők
valószínűleg azért nem gondozzák megfelelően a tulajdonukat, mivel csak haszonszerzés céljából tartják
fenn azokat. A kötelezettségük alól azonban ez sem
mentesíti őket, annak is gondoskodnia kell az ingatlanáról, ahol nem valósul meg az állandó lakhatás.
Fontosabb helyi jogszabályi rendelkezések:
A közterület használatáról szóló helyi rendelet 13. §
(1) bekezdése szerint:
Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz, illetőleg, ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedő széles terület gondozásáról,
a.) tisztántartásáról, szemét-és gyommentesítéséről,
b.) járdaszakasz menti nyílt árok, ennek műtárgyai tisztántartásáról,
c.) beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről.
Kérünk minden helyi, és nem helyi ingatlantulajdonost, valamint ingatlanhasználót, hogy óvja, és tartsa
tisztán ingatlanát és lakókörnyezetét, a gyommentesítésről mindig időben gondoskodjon.

Tűzgyújtási tilalom van!
Helyi rendeletünk szerint belterületen szeptember 15ig mindennemű égetés tilos. Ez alól a tilalom alól egyik
tűzvédelmi hatóság sem ad felmentést. A tavasszal keletkezett kerti hulladék, nyesedék elégetésére május
15-ig volt lehetőség, a nyári szárazabb időszak tűzveszélyességi kockázatai miatt korlátoztuk a belterületi
tűzgyújtás szabályait. Legközelebb tehát szeptember
15-e után lesz lehetőség belterületi égetésre.
A kerti partik, a grillezés természetesen nem esnek tilalom alá, de a tűzbiztonságra, környezetünkre ebben
az esetekben is figyelni kell.
A külterületek tűzgyújtási szabályai szigorúbbak, a
megengedő időszakban is több előírást tartalmaznak.
Az írásos bejelentési kötelezettség mellett a tűzgyújtás, pl. tarlóégetés feltételeit, módját is külön megszabják.
Csigó Kornél
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Költözés a Faluházba…
Pereszteg Község Önkormányzata óvodánk korszerűsítésére pályázatot nyert. A projekt során megvalósul az
épület külső homlokzati és a padlás szigetelése, sor kerül nyílászáróink cseréjére, fűtés korszerűsítésére,
napelemes rendszer kiépítésére. Megvalósul az épület
külső akadálymentesítése, megtörténik a tetőszerkezet megerősítése, azbesztmentesítése, szellőztetés kiépítése.
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy hagyományos ünnepeinket a szülők legnagyobb örömére
még kedves óvodánkban tarthattuk. Nevelési évünket
gyermeknapunkkal lezárva nagy izgalommal készültünk a költözésre.
Óvodai bútoraink, tárgyi eszközeink költöztetéséhez
kollektívánk óriási segítséget kapott kisóvodásaink
szüleitől. Egy apuka frappáns szervezésével és irányításával a költözés a vártnál rövidebb idő alatt megoldódott. A tér kialakításában, a csoportok tagolásához
gyermekbútorainkat használtuk. Így rögtön kialakult a
két viszonylag tágas csoportszobánk. Ideális helyet
biztosítottunk az ábrázoló tevékenységeknek, babaszobának, babakonyhának. Nagy örömünkre akváriumunk is velünk költözhetett. Menet közben felmerült
apróbb problémákat szülői felajánlással sikerült megoldanunk. (sötétítő függönyök, szúnyoghálók felhelyezése)

A gyermekek az első naptól kezdve otthonosan érezték
magukat a családias légkörben, a sok játékkal szabadon tevékenykedhettek, boldogan belakták a teret. A
szülői aggodalmak, félelmek az újtól, hamar szertefoszlottak.
Az udvar hiányát sétával, kirándulásokkal pótoljuk. Köszönet a szülőknek a szükséges eszközök biztosításáért. Ebédünket az iskola ebédlőjében fogyasszuk, gyermekeink rendkívül jól alkalmazkodtak a kialakult helyzethez és a rájuk váró feladatokhoz. Nagyon büszkék
vagyunk rájuk.
A Faluház kellemes klímája segíti a gyermekek nyugodt
délutáni pihenését.
Bízunk abban, hogy a sok befektetett energia, munka
meghozza gyümölcsét és az ősz végére visszaköltözhetünk a korszerűen felújított, szeretett kis óvodánkba.
(Hosszú Margit)

- Ovisok a Faluházban a babakonyha sarokban -

Baba-mama rovat
Az elmúlt időszakban az anyukákkal közösen megbeszélve séta, túra alkalmaival került sor a Baba-mama klub megszervezésére. A jelenlévők nagy
kedvvel, igaz, a végére kipilledve, de nagyon jó hangulatban élvezték a sétát. Természetesen több alkalommal megálltunk ahol a csöppségek a napirendjüket tartva, elfogyasztották tízóraijukat. A túra, a játszótéren ért
véget, ahol a gyermekek labdázhattak, hintázhattak és játszhattak.
Mind e közben az anyukák kérésére a KULLANCS csípés megelőzéséről, tüneteiről, kiszedéssel kapcsolatos teendőkről tájékoztattam a jelenlévőket.

- kismamák és babáik a Csörgető parkban -

A kullancs egy pár mm nagyságú
rovar, vérrel táplálkozik. Rossz hírét, a két betegség terjesztésének
köszönheti.
Egyik a Lyme-kór mely a kullancs
által hordozott baktérium okozta
fertőzés, antibiotikummal kezelhető.
Másik a kullancsban levő vírus
okozta agyvelő, agyhártyagyulladás. Védekezni védőoltással lehet
ellene.
Ha kullancs a bőrünkbe fúródott
minél hamarabb szükséges eltávolítani. Fertőtlenítsük le a kullancskiszedő kanalat vagy csipeszt, és a
rovart megfogva határozott mozdulattal távolítsuk el. Ezután a bőrfelületet fertőtlenítsük le.
(Horváthné Holczmann Krisztina)
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TAVASZ AZ ISKOLÁBAN
Iskolánk bővelkedett eseményekben a tavaszi hónapokban is. Márciusban megemlékeztünk az 1848-as
forradalom és szabadságharcról. Az alsó tagozatosok
nemzeti színű zászlót készítettek és helyeztek el a falu
emlékművénél. A felsősök ünnepi műsor keretében
idézték fel a szabadságharc eseményeit.
Folytatódott az „Iskolakóstolgató” sorozat, ahol a
nagycsoportos ovisok szüleik kíséretében ellátogattak
hozzánk és játékos foglalkozások keretében ismerkedhettek meg az iskolával, a tanító nénivel. A jövő tanév
első osztályába 9 kisdiák kezdi meg a felfedezést a számok és betűk világában.
Számos versenyen vettek részt és értek el eredményt
diákjaink:
- A nagycenki „Agypárbaj” Körzeti Matematika
versenyen Bindics Botond 4. osztályos tanuló
III. helyezést ért el.
- Az Országos Honismereti Tanulmányi versenyen Kocsis Boglárka, Imre Kata, Horváth Ágnes I. helyen végzett.
- A Barsi Ernő Megyei Népdaléneklési verseny
soproni területi fordulóján Csóka Bíborka és
Kocsis Kristóf arany, Kocsis Boglárka ezüst minősítését szerzett.
- Fiú labdarugóink a III. korcsoportban a körzeti
döntőben a III. helyen végeztek. A III-IV. korcsoportos lányok ugyanitt II. helyet szerezve
továbbjutottak a megyei elődöntőbe ahol 4.
helyen végeztek.
- Halmai Iringó a körzeti atlétikai versenyt megnyerve jutott a megyei fordulóba.
A versenyzőknek ezúton is gratulálunk és köszönjük a
felkészítő tanárok munkáját.
Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink megismerjék és betartsák az egészséges életmód szabályait, mozogjanak
sokat és étkezzenek tudatosan. Ennek jegyében egészségnapot szerveztünk.
A zenei nevelés keretében rendszeresen ellátogat iskolánkba a Camerata Artissima. Diákjaink helyben vehetnek részt életkoruknak megfelelő témában rövid
előadásokon. Iskolánk zenebarát szakkörösei a tavasz
jegyében tartottak koncertet, ahol bemutatták tudásukat, hallhattuk mennyit fejlődtek egy év alatt.
Anyák napja alkalmával műsorral köszöntöttük az
édesanyákat, nagymamákat. A megható köszöntők
örömkönnyeket csaltak a szülők szemébe.
A május a felmérések hónapja, a 6. és 8. osztályosaink
először német nyelvből adtak számot tudásukból,

majd szintén az országos szintű kompetenciamérés
keretében szövegértésből és matematikából bizonyítottak.
Május utolsó péntekén a gyereknapra került sor. Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk. Néhány
program ugyan elmaradt, de így is egy vidám, élvezetes napot töltöttünk el, élvezhettük a lufihajtogatást,
az agyagozást, a tűzoltóbemutatót és a birkaterelést.

- a gyermeknapi agyagozókJúnius a tanévzárásról, a 8. osztályosok búcsújáról
szól. Ebben a tanévben 16 nyolcadik osztályos diák
mondott búcsút iskolánknak. A hagyományos ballagásra június 15-én került sor, ahol diákok, pedagógusok elérzékenyülten emlékeztek vissza az elmúlt 8 év
eseményeire.

- Ballagás 2018 Ebben a tanévben az évzáróval nem ért véget az iskola. Egy héten át 33 diákunk egyhetes nyári táborban
vehetett részt, ahol érdekes, játékos programok várták őket.

- a végzős diákok Ballagási műsorának zárójelenete -
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Elindultak a felújítási munkálatok…
Mint korábbi számunkban már beszámoltunk róla településünk sikeres pályázatinknak köszönhetően
jelentős fejlesztéseket valósíthat
meg.
A Nagycenk-Pereszteg kerékpárút
projekt kivitelezőjét közbeszerzési
eljárás során választottuk ki, melynek nyertese a helyi VIAT kft. lett. A
kivitelezés két fő szakaszra oszlik, az
egyik a Nagycenk Pereszteg közötti
kerékpárút megépítése (Vízálló). Itt
három méter széles vegyes használatú aszfaltozott út kerül megépítésre mintegy 1400 m hosszon. A
másik eleme a Pereszteg infrastruktúra nevet viseli, tartalma szerint
kerékpárút kialakítása a Kis utca, Fő
utca szakaszon felfestett jelzéssel,
gyalogos és kerékpárút építése
2,7m szélességben a két településrész között, valamint az új kerékpáros és gyalogos közlekedést biztosító híd az Ikván.
(Itt kell megjegyezni, hogy a jelenlegi híd felújítási munkálatai nem a
pályázat részeként történnek, annak megrendelője és finanszírozója
az Ikva-patak kezelője, a Vízügyi
Igazgatóság. A munkálatok során
burkolt meder kialakítása, a hídelemek homokszórós tisztítása és festése valósul meg.)
Az első szakasz munkaterület átadása megtörtént, a munkálatok jó
ütemben folynak. A második szakasz munkaterület átadása június
18-án történt meg, munkálatai a
nyilatkozó közműszolgáltatók, szakhatóságok nyilatkozatai függvényében indulhatnak.
Az Óvoda és Hivatal energetikai fejlesztése pályázathoz kapcsolódó
közbeszerzési eljáráson a legkedvezőbb ajánlatot a szintén helyi
Czákler kft. adta. A kivitelezést a

munkaterület átadása után már
meg is kezdte. Első ütemeként az
óvoda átalakítása kezdődött meg,
mely az óvoda teljes átköltöztetésével járt. A Hivatal munkarendjét
csak a legszükségesebb mértékben
igyekszünk korlátozni, a teljes leállás idejét a lehető legrövidebbre
csökkenteni. Ez a feszes határidő
miatt - október 31-ig kell fizikailag
lezárni a pályázatot – kemény
kompromisszumos egyeztetéseket
sejtet.

A munkálatok során külső és padlásszigetelés, fűtéskorszerűsítés,
tetőmegerősítés és cserépfedés,
napelem felszerelése és kismértékű
belső átalakítás valósul meg. Az
óvodában akadálymentes WC és
parkoló is kialakításra kerül.
Az orvosi rendelő belső felújítási
munkálatai a végéhez közelednek.
Befejeződtek a burkolási munkák, a
fűtési és vízszerelvények beépítése,
és a festés után veheti birtokba a
védőnői és a háziorvosi szolgálat.
Az épület külső, és az emeleti szolgálati lakás felújítására újabb forrást kell találni, biztosítani.
-sellei-

Tűzoltóverseny Nagycenken
Május 26-án Nagycenk adott otthont a Soproni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén közreműködő és beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek I. fokozatú versenyének. A megmérettetésen 10 egyesület 17 csapata indult.
A Pereszteg ÖTE 4 rajjal képviseltette magát. Ezt, mint a legtöbb csapatot indító egyesületet a Tűzoltó szövetség külön ajándéktárggyal,
felszereléssel jutalmazta.
A négy kategóriában indított csapataink közül, a gyermek fiúk és lányok, valamint az ifjúsági fiúk is első helyezést értek el. A felnőtt férfi
kategóriában induló rajunk a 3. helyet szerezte meg a 12 csapatos
mezőnyben. Stafétában az egész mezőnyben ők futották a legjobb
időt, melyért egy serleget kaptak.
A kategóriájukban nyertes csapatok jogot szereztek arra, hogy Győrben, a megyei versenyen indulhatnak. Hagyományosan erre a megmérettetésre majd szeptemberben kerül sor.
A résztvevő csapatok számára délutánra a Nagycenk ÖTE szervezett
egy focitornát. A házigazdák mögött a második helyet szereztük
meg.
(Breidenbach László)

- a nagycenki tűzoltóverseny peresztegi résztvevői -
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A viharos időjárás adott munkát a
Peresztegi ÖTE tagjainak
Június 12-én délután az ország nyugati részén átvonuló zivatarrendszer községünket sem kímélte. A vihar
nyomán kidőlt, forgalmi akadályt jelentő fákhoz, kettéhasadt, balesetveszélyesen lógó faágak eltávolításához riasztották egységünket. Egyesületünk összesen
hat káresetnél dolgozott a község területén. Egyik
ilyen volt a Széchenyi utcai temető ravatalozójára rádőlt akácfa eltávolítása, de az iskola udvarán kettétört
fa is adott munkát a raj tagjainak.

- beavatkozás a Sportpálya játszóterénél -

₼₼₼₼₼₼₼₼₼₼₼₼₼₼₼₼₼₼₼₼₼₼

A Szécsenyi ravatalozó tetejére tört rá egy ág,
szerencsére jelentősebb kárt nem okozott. Egy
kúpcserép és az ereszcsatorna sérült meg. A fiatal
tűzoltók parancsnokuk - Talhammer Szabolcs irányításával gyorsan eltávolították a sérült fát. A szél
erejét mutatja két másik eset. Egy magánház
kéményét, a fuvarozócég vontatmányát is eldöntötte.
- fent a parancsnok, lent a legénység -

Közérdekű információk, hibabejelentések
Többeknek okoz gondot a kábeltelevíziós rendszer hibája. El-eltűnik egy-egy csatorna, nem megfelelő a kép, szakadozik az adás stb. A hibabejelentést előfizetőhöz kell rendelnie a szolgáltatónak, ezért a hivataltól, vagy polgármestertől érkező általános bejelentést nem tudják kezelni. A hibát közvetlenül a szolgáltatónak (Vidanet) kell bejelenteni a 1203 ingyenesen hívható számon.
A hulladékszállítás napja minden esetben hétfő, akkor is, ha az ünnepnapra esik. A szelektív zsákos (sárga) gyűjtési
időpontok minden hónap 2. hétfőjén lesz, kivétel az április 16-i (3. hét), és az augusztus 06-i (1. hét). A gyűjtési
napokról minden ügyfél értesítést kapott, és a hivatali hirdetőkben is olvasható. Zöldhulladék zsákos gyűjtésére
áprilistól novemberig van lehetőség, a gyűjtés időpontjait a szolgáltató honlapján teszik majd közzé: www.stkh.hu
A közvilágítási hibabejelentés az ingyenesen hívható 80/533-533 telefonszámon lehetséges. Az egyedi lámpahibák
javítási ideje 24 nap, a szakaszhibákat 48 órán belül kell helyreállítani a szolgáltatónak. A hivatalunkban jelzett
hibákat minden esetben továbbítjuk, regisztráljuk.
A Vízmű ügyeletei szolgálata 0-24 órában keresztül hívható a 99/519-276 számon
Kérdéseivel, jelzéseivel forduljon hozzánk is bizalommal a 99/532-040 számon.

6

Peresztegi Hírek

Dalriada
Először csak a mikrobusz oldalán látható logójuk keltette fel a kíváncsiságomat, aztán belehallgattam zenéjükbe is, aztán egyre többször adódott alkalom személyes beszélgetésre, mely legutolsón idei turnéterveikről szólt Ficzek András, a Dalriada együttes vezetője. Peresztegen, az Ady E. utcai otthonukban él immáron öt éve feleségével, Laurával és gyermekükkel,
az óvodás Andrással. Itt kerestem fel Őket. Laura nem
volt otthon, a két fiú éppen zöldbabot tisztított…
- Kertészkedsz?
- Soproni születésem és faipari technikusi végzettségem ellenére lelkes kertművelő vagyok, magam termelem zöldségeimet, teljesen puritán módon, egyszál
kapával, gereblyével, mindent a saját két kezemmel,
úgyhogy a boltban semmi ilyesmit nem kell vásárolnom, megtermelem, a mélyhűtőben tárolom, konzerválom, a bab is oda kerül…
-És mióta zenélsz?
- Diákkoromban énekkari tagként szereztem zeneelméleti alapokat, gitározni magánúton és autodidakta
módon tanultam. A zenekaromat 1998-ban alapítottam, feleségem – Laura – 2001 óta énekel velünk. A
tagság folyamatosan változott, talán száz zenész is
megfordult már nálunk, a munka mellett a koncertezés fáradalmait nem mindenki tudja összeegyeztetni,
emiatt nagy a zenekarban a mozgás, a dobosunk 18 év
után vált el tőlünk. A zenekar a személyi változások
mellett is folyamatosan fejlődik. Képzett, magas minőségi tudású zenészekkel dolgozhatok együtt, azt kell,
hogy mondjam, én vagyok a legképzetlenebb, ennek
ellenére én írom a zenét és a szövegeket is. Ezáltal az
én mondanivalómat, gondolatvilágomat, világszemléletemet közöljük, közvetítjük elsősorban, és úgy tűnik
ez piacot talált, sikeres és egyre sikeresebb. Idén, a hazai koncertek mellett Japánban turnéztunk. Több zenekarral kaptunk oda meghívást, három koncertet adtunk ott az öt nap alatt. Közel hatvan zenekar részvételével zajlott a Karib tengeri luxushajóra szervezett
fesztivál tavaly, melynek négy napja alatt mi két koncertet adtunk a nyílt óceánon. A hajó Miamiból indult
és oda is tért vissza. Ennek az útnak a szórakoztató
eleme volt a fesztivál. A hajó maga hatalmas, 15 emeletes, a Floridai öbölből saját csatornán jut ki a tengerre.
Az idei évben öt európai országban tíz koncertre kaptunk meghívást. Mindenütt magyarul játszunk, a saját
dalainkat, a közönségünk nem elsősorban magyar

nyelvű, úgy néz ki tehát, hogy a zeneiségünk talált magának piacot.
- Honnan ered a zenekar neve?
-A Dalriada az első skót királyság területének a neve,
ma is létezik, még rögbicsapatuk is van, magyar vonatkozásának balladai homályból előtűnő magyarázata
csatadal, valamiféle harci ének, nekünk meg egyszerűen csak tetszik, és használjuk immáron tizenöt éve.
Dalainkban az egyetemes magyar kultúra elemei jelennek meg, történelmi eseményei, monda és mesevilága, népzenei alapjai, történelme, irodalma. Lemezeink anyaga is ez. Eddig tíz lemezünk jelent meg, nyolc
a nemzeti ébredés XIX. századi folyományaként felidéződött ritkán használt ősi hónapneveket kapta. Az első
a „Fergeteg” hónap (január), a nyolcadik a „Nyárutó”
(augusztus), és van egy Arany János műveit feldolgozó, és van egy akusztikus lemezünk is. Legújabb lemezünk megjelenése hetében a legtöbbet eladott lemezként a MAHASZ listájának élén állt megelőzve többek között a Tankcsapdát, Rúzsa Magdit…
- Mennyire változott a zenétek a kezdetekhez képest?
- Tény, hogy első számaink valamelyest karcosabban
szóltak, mára ez valamelyest finomodott, de még mindig kemény metálzene. A zenekari tagok tudásának
köszönhetően a fejlődés folyamatos.
- Hogyan érzitek magatokat Peresztegen?
- Soproniként azt gondoltam ott fogok megöregedni
is, aztán szinte menekülnöm kellett az ottani környezettől. Pereszteg a nyugalom szigete, jó ide hazatérni
a koncertek, bulik mozgalmassága után, nem vágyom
már innen sehova.
- Mikor hallhatjuk a zenekart Peresztegen?
- A zenénk brutális hangerővel szól, nem biztos, hogy
ez a környezet a legalkalmasabb a befogadására, az
akusztikus koncertünkre sokkal többet kellene próbálnunk, amire most nincs elég időnk, de szívesen megmutatjuk magunkat itt is, ha találunk rá megfelelő módot, alakalmat.
- Előre is köszönjük, további sikereket kívánva köszönöm a beszélgetést!
(sellei)
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Jutalmazott az alapítvány
Dr. Gulyás Zoltán édesapja munkásságának tiszteletére, szülőfaluja megbecsülésének jeleként hozta létre
a Gulyás Mihály alapítványt, melynek célja, hogy a legkiválóbb diákok teljesítményét elismerje, jutalmazza.
Az elismerés rangját mutatja, hogy nem minden évben
van díjazottja. Az idei évben azonban ketten is kiérdemelték. A felső tagozatban végig jeles bizonyítványt
produkáló Imre Anna és Gager Enikő nyolcadikos tanulók személyesen az alapítótól vehették át a kiváló
tanulmányi munkáért járó oklevelet és pénzjutalmat.

Imre Anna meglepődött
az elismerés hallatán.
Azért hajtott éveken át,
mert jó középiskolába
szeretett volna bejutni, a
Berzsenyiben folytatja.
Hosszú távú terveiben az
állatorvosi pálya szerepel.

Gager Enikő tudott
ugyan a díjról és nagyon
örül az elismerésnek, de
nem befolyásolta szorgalmát. Érettségizni a
Széchenyiben szeretne a
természettudományok
szakán. Gyógytornásznak készül.

Megérkeztünk:
Széll Krisztofer Nikolász
Varga Zsófia
Küstel Anabella
Balogh Noel
Kovács Zoé

2018 02.22.
2018 03.11.
2018 04.05.
2018 05.01.
2018 05.23.

Juniális
Ismét a nagy sikernek örvendő traktoros felvonulással
vette kezdetét a juniális. A gyerekek és kísérőik végiglátogatták a település utcáit és boldogan integettek ismerőseiknek, egymásnak. A Sportpályán gulyásleves
és palacsinta várta a „Kalandorokat”.

- indul a traktoros felvonulás A kora délutáni órákat családi vetélkedő színesítette,
a kicsiket ugrálóvár fárasztotta, de volt lehetőség pónilovas sétakocsikázásra, és népszerű volt a csillámtetkó is.

- a tréfás vetélkedő győztesei Az esti órákban nótaest szórakoztatta a sátor vendégeit, majd a legkitartóbbak a hajnalig tartó diszkóban
táncolhattak.
Köszönet a Pereszteg Községért Egyesület tagjainak
és fiatal aktivistáinak a közösségépítő esemény megszervezéséért!
A Juniálisról készült teljes képanyag honlapunkon is
www.pereszteg.hu megtalálható.

Eltávoztak:
Horváth Kálmánné
Söveges István Gyuláné
Tujmer József
Szilvási József
Balassa Tímea Ibolya
Gáspár János
Bán Károly

1930
1953
1936
1947
1968
1929
1965
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Megjelenik negyedévente.
Szerkesztik: Sellei Tamás, Csigó Kornél, Koloszárné Varga Elvira,
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