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A perenyei önkormányzat lapja

2010. december hó

Megjelenik 235 példányban.

A tartalomból:
Köszöntő

Decemberi Ízelítő
December 3. 17-20 óra: Mézeskalácssütés
Plébánia

Szerkesztőség

December 5. 15 óra: Várjuk együtt a Mikulást!
Művelődési ház

Agrár-Infó
Kulturális
örökségünk
Egyházközségi hírek
Aranyhíd Óvoda

Egészség, életmód
Sporthírek
Eleink eledelei
Felhívás, hirdetés,
apropó

Melléklet:
Önkormányzati
közlemények
Jubileumi programok

December 8. 10-17 óráig: Ingyenes szemvizsgálat
Művelődési ház
December 11. 14 órától: Karácsonyi ajándékok készítése,
Művelődési ház
December 18. 16 óra: MINDENKI KARÁCSONYA,
Művelődési ház

Polgármesteri Köszöntő
Tisztelt Olvasó Közönség!
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy elsőként köszöntsem a falu lakosságát abból a
várva várt alkalomból, hogy kezünkben tarthatjuk a megújult Perenyei Hírlevél első számát.
Az egyik legfontosabb és leggyorsabban megoldandó problémának - már polgármester
jelöltként is - a helyi információ áramlás hiányosságainak kiküszöbölését tartottam. Nagy
öröm számomra, hogy polgármesterként, a megválasztott új testületben és a falu lakóiban is
ilyen gyorsan támogatókra találtam a helyi írott sajtó ügyének felkarolásában. Szinte
hihetetlen, de az első hívó szóra összeült az új szerkesztőbizottság. A jelenleg tíz főt
számláló szerkesztőség élére Imre Viktória alpolgármester került, az ő koordináló szerepe
kiterjed a honlap szerkesztésére is. A sokoldalú, különböző érdeklődési körrel és
végzettséggel rendelkező válogatott keret, úgy gondolom nem csupán egy száraz
hírgyűjtemény összeállítására lesz képes. Sajtótermékünkkel szemben az én elvárásom az
olvashatóság, sokoldalúság, aktualitásokban és kulturális értékekben egyaránt bővelkedő,
értékteremtő lap létrehozása és hosszan tartó működtetése. A publikálók felé nyitottak a
kapuk, szeretném, ha egyre többen lennénk a lap munkatársai. Az apróhirdetés rovattal a
helyi piac élénkítése a cél, természetesen minden helybéli térítésmentesen élhet a hirdetési
lehetőséggel. Azt remélem, sok helyi tehetség mutatkozik majd be oldalainkon, így a
tudományos és művészeti élet bölcsője is lesz újságunk.
Az utókor számára
felbecsülhetetlen értékkel bír egy írott dokumentáció, mely falunk minden szóra érdemes
eseményét megörökíti a jövő számára. A népművelés, hagyományőrzés terén szintén
korlátlan lehetőség van a kezünkben. Úgy gondolom, sokunk vágya teljesülne, ha
elmondhatnánk, hogy egy hagyományaira büszke, élő örökséggel rendelkező, aktív kulturális
életet élő falu lakói vagyunk. Biztosan állítom, hogy az előbbiekben felsorolt szegmensei
közösségi életünknek, a szerkesztőség aktív munkájának csírájaként új életre kelnek, innen
már falunk tágabb közösségi munkáján múlik, hogy élvezhetjük-e összefogásunk
értékgyümölcseit.
Végezetül szeretném megköszönni mindazok értékes munkáját, akik a hírlevelünk eddigi
történelmében szerepet vállaltak annak megírásában, szerkesztésében, kiadásában. Évekig
Füzesi Tamás és felesége, majd a Rétfalvi család több tagja és Pothárn László látták el a
nehéz és időrabló feladatot.
A jövőben mindenképpen a feladatok megosztása a cél, egymás segítésével egy nívós,
olvasott lapot szeretnénk lakóközösségünk számára kiadni.

Hírlevelünk olvasásával kellemes időtöltést kívánok mindenkinek!
Tisztelettel:

Biczó Barnabás
Polgármester

Szerkesztőség
Tisztelt olvasó Közönség, kedves Perenyeiek!
Ismét elérkezett december, a várva vár Karácsony, a szeretet és ünneplés hava.
Ennek apropóján köszöntöm Önöket most, amikor a Perenyei Hírlevél megújult
változatának 1. számát olvassák!
Először is szeretnék köszönetet mondani a rovatok Szerkesztőinek azért, hogy az
első hívó szóra vállalták a szerkesztői feladatot. Azt, hogy a segítségükkel,
munkájukkal biztosítják, hogy minden 2. hónapban meg tudjon jelenni az újság.
A célunk egy, az ötletek tárháza pedig széles. Ezt szeretnénk bővíteni a
továbbiakban is a közös találkozásaink révén, vagyis a Hírlevél Szerkesztői
Értekezleteken, továbbá az Önök észrevételei alapján!
Az információk, újdonságok rajtunk keresztül jutnak el Önökhöz. Ezért kérek
mindenkit, hogy ha bármilyen ötlete, hirdetése, rovata, verse, illetve egyéb saját
munkája van, azt a Szerkesztőknek bátran továbbítsa!
Az újság olvasásához kellemes időtöltést kívánok!
Az ünnepek közeledtével pedig békés, boldog, bejgli-illatú Karácsonyi Ünnepeket az
egész Szerkesztőség nevében!
Imre Viktória
főszerkesztő

(A Hírlevél 1. száma megtekinthető december 1-től a megújuló honlapon, azaz a
www.perenye.hu-n).

Agrár-Infó
Decemberben lejár a nitrát-adatszolgáltatás határideje!
Az 59/2008 (IV. 29.) FVM rendelet értelmében 2009. szeptember 1. – 2010. augusztus 31.
közötti időszakra vonatkozóan (ez egy gazdálkodási év) december 31.-ig kell a nitrátadatszolgáltatási (szerves, és műtárgya-kijuttatás alapján) kötelezettségnek eleget tenni a
területileg illetékes talajvédelmi hatóság felé a rendelet 6. sz. melléklete szerinti nitrát
adatlapon!
Kik érintettek? A jogszabályi részek nemcsak a nitrát érzékeny területen mezőgazdasági
tevékenységet folytatókra, hanem a nem nitrát érzékeny területen a magánszemélyek
háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző gazdálkodókra is vonatkoznak!
Háztartási igényt meg nem haladó mértéknek minősül az állattartás, ha baromfi esetében 3
számosállatot, vegyes állattartás esetében 5 számosállatot nem haladja meg az
állatállomány nagysága. (Számosállat = Állategység (ÁE): 500 kg élőtömegű állategyed vagy
csoport.)
Állategység számítási táblázat
Állatfajok megnevezése
Szarvasmarha/bivaly
borjú 6 hónapos korig
6-24 hónapos korú növendék
24 hónaposnál idősebb állat
Juh (vegyes korcsoport)
Kecske (vegyes korcsoport)
Sertésfélék
tenyészkosa malacok nélkül
malac 25 kg-ig
hízósertés 25-110 kg
kan
Baromfifélék
pecsenyetyúk és kakas (vegyes korcsoport)
tojótyúk és kakas (vegyes korcsoport)
pulyka (vegyes korcsoport)
lúd (vegyes korcsoport)
kacsa (vegyes korcsoport)

Mennyiség (db)

Állategység (ÁE)

1
1
1
1
1

0,4
0,6
1
0,15
0,15

1
1
1
1

0,5
0,03
0,2
0,5

1
1
1
1
1

0,01
0,02
0,03
0,03
0,02

A nitrát érzékeny területek listáját a 43/2007 (VI. 1.) FVM rendelet tartalmazza blokkok
szerint. A perenyei érzékeny területek listáját a hirdető táblára is kifüggesztettem!
A december 31.-ig beküldendő nitrát adatlap beszerezhető a falugazdásztól, melyet kitöltve
az alábbi címre kell postázni: Vas Megyei MGSZH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,
9762 Tanakajd, Ambróczy sétány 2.
Az adatlapot akkor is be kell küldeni, ha nem történt szerves, szervetlen eredetű
trágyakijuttatás az adott gazdálkodási évben.

Az érintetteknek gazdálkodási évre vonatkozóan (minden év szeptember 1. és azt követő év
augusztus 31. között) az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást is kell
vezetni a Gazdálkodási Napló tápanyag gazdálkodásra, trágyázásra, parcellaművelési
adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain. Ezt nem kell sehova sem elküldeni, ám
ellenőrzés esetén fel kell tudni mutatni. A Gazdálkodási Napló szintén beszerezhető a
falugazdásztól, ill. letölthető az internetről a http://www.umvp.eu/?q=akg-kiadvanyokdokumentumok-egy-helyen címen.

Néhány fontos szabályt említenék:
•

•
•

•

•
•

Mennyiségi korlátozás: Évente mezőgazdasági területre szerves trágyával
kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha
értéket. Ez a mennyiség 21,7 t/ha szarvasmarha, 25 t/ha sertés, 5,5 t/ha pulyka és
7,3 t/ha csirke trágyának felel meg! Ellenőrzéskor nézik!
A kijuttatott istállótrágyát haladéktalanul, egyenletesen a talajba kell dolgozni.
A kijuttatandó műtrágya hatóanyag mennyiséget a rendelet szerint talajvizsgálatokra
alapozottan kell meghatározni, az érintett táblákból talajmintát kell venni és
beküldeni a tanakajdi laboratóriumba, aki még ennek nem tett eleget, pótolja! Szántó
tápanyagvizsgálatát legalább 5 évente, gyepek esetében legalább 10 évente kell
elvégeztetni! Ellenőrzéskor kérik.
Trágyázási tilalmi időszakok: Tilos kijuttatni trágyát (szerves, mű) november 15-től
február 15-ig, kivéve az őszi kalászosok fejtrágyázását, ahol február 1-től a
trágyakijuttatás megengedett. Ellenőrzéskor nézik!
Istállótrágyát szivárgásmentes, szigetelt alapú, a trágyalé összegyűjtésére is
alkalmas gyűjtőcsatornákkal és aknával ellátott trágyatárolóban kell tárolni.
Ideiglenes trágyatárolásra vonatkozó követelmények: Elszivárgás elleni védelem
nélküli ideiglenes trágyakazal nem létesíthető és nem tartható fenn:
a) vízjárta, pangó vizes területen,
b) november 15.-április 1. között mezőgazdasági művelés alatt álló táblán.
Az adott évben felhasználandó mennyiségnél több istállótrágya ideiglenes
trágyakazalban a mezőgazdasági művelés alatt álló táblán nem tárolható. Az
ideiglenes trágyakazlat minden évben más helyszínen kell kialakítani. Ideiglenes
trágyakazalban a trágya maximum 2 hónapig tárolható.

A kötelezettség teljesítése azért is kiemelten fontos - a hivatkozott rendeletben foglalt
szankciók megelőzésén túl -, mert 2009. évtől a kölcsönös megfeleltetés követelmény
rendszere – melynek része a nitrát adatszolgáltatás is -, a HMKÁ (Helyes Mezőgazdasági és
Környezeti Állapot) szabályaival együtt a támogatások igénybevételének általános feltételét
képezi. Az ellenőrzések során megállapított meg nem felelés a jogszabályon alapuló
szankciók mellett a tárgy évi támogatások százalékos csökkentését is eredményezi.
Tehát amennyiben adott be területalapú támogatást, illetve az állatállománya
meghaladja a háztartási igényt, érintett lehet!

Baumgartner András
szerkesztő

Kulturális örökségünk
200 éve született a Himnusz dallamának szerzője, Erkel Ferenc
(Gyula, 1810. november 7. – Budapest, 1893. június 15.)
Erkel Ferenc a magyar zenei romantika egyik legnagyobb mestere volt, aki
nemcsak zeneszerzőként, hanem közéleti emberként is hatalmas feladatot
vállalt magára.
magára. Magyar történeti tárgyú operáival egy hiányzó zenés
történeti „eposz” nagyszabású fejezeteit hívta életre. Kölcsey Ferenc
Hymnus című költeményének megzenésítésével a reformkori magyarság
legbensőbb hangján szólalt meg. Zongoraművészként és a Nemzeti Színház,
majd a Filharmóniai Társaság karnagyaként az európai rangú magyar
hangverseny és operaélet egyik megteremtője, az Országos Daláregyesület
hangversenyélén pedig a kiegyezés utáni hazai kóruskultúra tevékeny előmozdítója volt.
Idős korában sem pihent. 65 évesen
éves lett a Zeneakadémia igazgatója,
igazgatója s
ebben
a
minőségében
számos
utódot,
muzsikust
nevelt.
Nagyon termékeny szerző volt tíz történelmi operát írt, és számos zenekari művet, dalt és
zongoradarabot. Leghíresebb operája a Bánk bán c. opera, amely középkori történetbe
tör
ágyazva az
örök magyar sorskérdéseket feszegeti.
A himnusz zenéjét 1844-ben
1844
szerezte egy zenei
pályázat keretében, amelyen első díjat nyert, a többek közt
Vörösmarty Mihály és Szigligeti Ede
E által is megtisztelt zsűri
döntésének köszönhetően. A Himnuszt a budapesti
Nemzeti Színház mutatta
tatta be 1844-ben.
1844
1903 előtt az állami
himnusz Joseph Haydn „Gott
Gott erhalte”
erhalte című műve, az
osztrák császári himnusz volt. A magyar himnusz az
egyetlen állami himnusz a világon, amelyet 1990-ig
1990
semmilyen törvény, sem uralkodó, kormány vagy
országgyűlés nem tett kötelező
ötelező érvényűvé. Maga a magyar
nemzet tette saját himnuszává. 1903-ban
1903
az országgyűlés
csak elismerte hivatalosságát. Kölcsey műve előtt a
katolikus magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk
és az Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű
ének, míg a református
us magyarságé a Tebenned bíztunk, elejétől fogva (90. Zsoltár) volt. Népszerű
volt – a hatóságok által többször betiltott – ún. Rákóczi-nóta is. Ez utóbbit Hector Berlioz és Liszt
Ferenc is megzenésítette.
Ajánló
1. Az Erkel-év hivatalos oldala: http://erkel.oszk.hu/
2. Zsigray Julianna, A Sugár úti palota c. könyve Erkel Ferenc életéről írt izgalmas és fordulatos regénye.
(Megyei Könyvtárban: Z 85 jelzet alatt)
3. Bánk bán-operafilm 2001. 116 perc. Zsigmond Vilmos Oscar-díjas
díjas operatőr gyönyörű felvételeivel, és a
legkiválóbb magyar operaénekesekkel, mint pl. Marton Éva, Gertudisz, és Rost Andrea,, Melinda szerepében.
A youtube-on angol felirattal: http://www.youtube.com/watch?v=jSw62SZHqvA
4. Simándy József előadásában: http://www.youtube.com/watch?v=tsoMeuyJE5o&feature=related

LUCA BÚZA KARÁCSONYRA
A Luca búzát december 13-án, Szent Lúcia napján kell elültetni, amely
Karácsony estéjére 8-10 cm-es friss, zöld búzává sarjad ki.
A többi karácsonyi szokáshoz hasonlóan, a Luca búza képzetkörének is
sok archaikus gyökere van. Az 1582-es Gergely-féle naptárreform előtt
ugyanis december 13-a volt a téli napforduló időpontja, amelyhez ősidők
óta számos szokás kötődött. Ezek közé tartozott a gyorsan kikelő, zöldellő
és virágzó növények ültetése, amely a kezdet és a vég, a sötétség és a
fény találkozásának szimbólumai voltak. Az ókori görögök például a nyári napforduló idején egy kis
edényben ún. Adonisz kertecskét készítettek. A nap forróságától pár nap alatt kihajtott, majd
elhervadt virág a fiatalon elhunyt, mitológiai királyfira, Adoniszra emlékeztetett. Az egyiptomiak a
holtak istenének, Osirisnak a tiszteltére az istenséget formázó kerámiákban csíráztattak búzát,
amellyel Osiris örök megújulását szimbolizálták.
A Luca búza hagyománya hozzánk az Adria tájáról érkezett, amelyet katolikus horvátok,
bunyevácok, sokácok honosítottak meg. Elsőként azokon a déli vidékeken tűnt föl, amelyek a török
hódoltság idején a ferencesek szellemi hatása alatt álltak. A ferences szerzetesek helyezték ugyanis
az ősi megújulás-jelképet a karácsonyi oltárra, így emelve be az ősi szimbólumot a keresztény
szokások közé. Idővel a Luca búza Oltáriszentség-szimbólum lett, s mint ilyen a karácsonyi asztal
ékessége. A kizöldellő búzaszem pedig a megtestesült Igének, az emberré lett Jézusnak a jelképe. Itt
meg kell említeni azt a sokak által ismert régi hagyományt is, miszerint a búzaszemen rajta van az élő
kenyérnek, Krisztusnak a képmása.
A Luca búza növekedéséből a termésre is következtettek: ha magasra nőtt a Luca búza, akkor
Isten jó szalmás termést fog adni. Ilyenkor szalaggal kötötték át a zsenge hajtásokat, egyes helyeken
kékkel. A zöld szín a földet, a kék pedig az eget, az átkötött Luca búza pedig a kettő találkozását
jelentette. Az ünnepek után a Luca búzát a jószágnak adták, vagy vízkereszt napján a földeken szórták
szét, hogy megszentelje azokat.

A Luca búza elkészítéséhez vegyünk egy közepes méretű cserepet, majd a háromnegyedét
töltsük meg virágfölddel, és jó sűrűn szórjuk be búzamaggal, végül egy centi vastagon fedjük
le virágfölddel. A cserép alá helyezzünk egy tálkát a fölösleges víz számára. Jó alaposan
locsoljuk meg, és tegyük egy nem túl világos helyre. Ne legyen neki se túl meleg, se túl hideg.
A konyha vagy valamelyik szoba ablaka kiválóan megfelel ennek a célnak. Ha jól dolgoztunk
napokon belül kibújnak a kis zöld hajtások. A cserepet kedvünk szerint díszíthetjük.

SOÓS TIBOR
Karácsonyi gondolatok
Apa! Anya! Oly boldog vagyok,
közeleg karácsony napja,
A kért ajándékot remélem,
Jézuska meghozza.
Ráncolod homlokod, nem értem!
Rosszat cselekedtem,
Hogy Istenemtől kértem?
Nem fiam, rosszra nem gondoltál,
Mikor Istentől kértél, és térdeden álltál.
Gondolkodjál! Mindig csak mi kérünk?
Mikor Isten mi mindent megtett már miértünk.
De még soha nem kérdezted meg ŐT,
Azt kell hinnem, Istenem! Mit tegyek,
Hogy egyszer örömödet leljed bennem?
A sok jóból, amit Tőled sikerült kapnom,
Csak egy kicsit, de jó lenne egyszer visszaadnom.
Imádkozzál és dolgozzál! Szolgáld az Istent,
Így továbbra is megkapsz Tőle mindent,
Ó EMBER! Gondolkodjál! Mielőtt hamis tanok,
És hamis próféták mellett kiállnál!
Mi lenne velünk HIT nélkül?
Mi lenne velünk REMÉNY nélkül?
Ó EMBER! Gondolkodjál!
Mi lenne velünk SZERETET nélkül?

Rétfalvi Balázs

Szerkesztő

Angyalka /fenyőfára
Kellékek
11 pálcika
ragasztó
kicsi, kör alakú keményebb papírlap
madzag a felaggatásához

1. Először ragassz össze két--két pálcát! 2. Az ötödikkel ragaszd össze őket!
három-három
három pálcát a szárnyaihoz!

3. Használj

4. Ragaszd hátra a szárnyait a testéhez! Közéjük ragaszthatod az akasztóját!
5. Már csak a feje van hátra!

Karácsonyi rejtvény kicsiknek
1.
2.
3..
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
1 1.
1 2.
1 3.
1 4.
1 5.
1 6.
1 7.
1 8.
1 9.

1. Mi annak az édességnek a neve a karácsonyfán, amelyet csak Magyarországon
ismerünk?
2. A hagyományos karácsonyi asztalról nem hiányozhat ez a minden kertben megtalálható
fa csonthéjas termése. Belsejéből, hogy szép, hibátlan, vagy hibás, barna, - következtettek
a családtagok egészségére. Mi is volt ez a termés?
3. Hogy hívják a Mikulást kísérő ördögszerű figurát, aki ijesztget és büntet?
4. Holiday magyarul?
5. Mikulást ilyen néven is ismerjük. Neve? (Az 50-es években honosodott meg az orosz gyed
moroz tükörfordításaként)
6. Hogyan hívjuk egy szóval a november 30-ától induló négy hetet, amely a karácsonyi
készülődés időszaka?
7. Mi a neve annak a német eredetű, jellegzetesen karácsonyi süteményünknek, amelyet
cukros dióval, vagy mákkal töltenek meg?
8. Mi a neve annak a népszokásnak, amelyben a fiatalok énekelve házról házra járnak és
megelevenítenek egy dramatikus játékot, közben ajándékokat fogadnak el? (Tárgyi kellékük:
egy játék jászol)
9. A XIX. sz. végétől Miklós szlovák nevén hívjuk azt a piros kabátos, nagy szakállú jóságos
öreget, aki december elején megajándékozza a gyerekeket. Ki is Ő?
10. Régen almával-dióval feldíszített faág állt a parasztszobákban a karácsony tiszteletére.
Ma mi áll a lakásokban a karácsony ünnepén?
11. A karácsonyi vacsora legelterjedtebb fogása. A népi hiedelem szerint, aki ezt eszi
karácsonykor, annak sosem lesz üres a pénztárcája a következő évben. Miből készül ez az
étel?
12. December 13-án kezdik készíteni ezt a bútordarabot, és 24-én fejezik be. Elkészülve,
tulajdonosa magával viszi a karácsony éjszakai misére, ott rálépve, mágikus képességeknek
lesz birtokosa, mert meg fogja látni a falu boszorkányait. Hogy hívják ezt a bútordarabot?
13. Mágikus erőt tulajdonít a néphit ennek a gyümölcsnek. Úgy tartották, és helyesen, hogy
aki ezt fogyasztotta, az, szép és egészséges lesz. Karácsonykor a családfő annyi felé vágta
ezt a gyümölcsöt, ahányan voltak a családban. Mindenki kapott belőle, hogy összetartson a
család. Mi ez a gyümölcs?
14. Vidáman búcsúztatjuk el az év utolsó napját. A nap neve?
15. Hogyan hívjuk azt a népszokást, amikor fiatalok énekelve járták a falut, meg-megálltak
egy háznál, és engedélykérés után karácsonyi dalokat énekeltek? Ezért a háziaktól valami
ajándékot kaptak.
16. Tojásfehérjéből és cukorból készül ez az édesség a karácsonyfán. Mi a neve?
17. December 28-ához, az Aprószentek Napjához kötődő népszokás. Az a hiedelem fűződik
hozzá, hogy aki átesett ezen a szertartáson, azt az ártó szellemek nem bánthatják, továbbá
testét nem lephetik el kiütések. Mi volt ez a népszokás?
18. A borhoz kapcsolódik ez a népszokás. December 27-én, János napján mit végeztek a
borral? Az ilyen bort aztán gyógyszerként használták.
19. Mi volt az a népszokás, amelyet Szilveszter éjjelén a lányok végeztek? Hideg vízbe
öntötték a felforrósított anyagot, és a kapott figurából jósoltak jövendőbelijük foglalkozására.
Mi volt ez a művelet?

Egyházközségi rovat
TEMPLOMUNK 250. JUBILEUMI ÉVE
Gondolatok a templomról, a mi templomunkról…

A templom

találkozás helye az Oltáriszentségben jelenlévő Úr Jézussal és
találkozás helye egymással, akik itt együtt élünk ebben a kis faluban.

A templom

összekötő kapocs az Isten és ember, ember és ember között.

A templom

bárka, mely menedéket nyújt az élet nehézségeiben.

A templom

sziget, ahol jó kikötni egy kis időre és feltöltődni.

A templom

nemcsak egy ház, a templom Isten háza.

A templom

ahol a békesség, a lelki békesség kiárad.

A templom

a csend, a sokat mondó csend helye.

A templom

a nyugalom, a meghallgatásra találás.

A templom

az Istenközelség megtapasztalása.

A templom

az Istenkeresés és megtalálás.

A templom

az imádság háza.

A templom

élő lelkiismeret.

A templom

újjászületés.

A templom

életerő forrása.

A templom

égbe mutató jel.

A templom

a falu szíve, lelke.

A mai ember utazásai során sok helyre eljuthat, csodálatos katedrálisokat, csodatévő kegytemplomokat
kereshet fel, de szívéhez mégis az otthoni – legyen az egyszerű kicsi falusi templom – áll a
legközelebb, mert az nemcsak egy szép látvány, hanem közösségünk életének, az Úr Jézussal való
gyakori találkozásaink színtere.
A Perenyében élő embereknek mindig fontos volt, hogy legyen templomuk. Ezt tanúsítja a
250 éves jubileum. Elődeink az elpusztult templom helyett építettek újat közös
összefogással. Nem kisebb azok érdeme sem, akik a történelem viszontagságai között
gondját viselték, a szükséges javításokat becsületesen elvégezték és így nekünk, ma élő
perenyeieknek megőrizték. Ez számunkra azt is bizonyítja, hogy erre azért voltak képesek,
mert a szívükben a hit fénye, Isten szeretete lakozott, és arra késztette őket, hogy a
legnehezebb körülmények között is fenntartsák és élettel töltsék meg a kőből épült
templomot.

A mi feladatunk sem több, sem kevesebb, mint az Övék volt! Tudnunk és akarnunk kell
teljesíteni, hogy utódaink úgy emlékezzenek ránk, ahogy most mi emlékezünk a
templomépítőkre és megtartókra.

Figyeljünk Reményik Sándor biztató verssoraira:
„ Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.

A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükben biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”

Csire Lenke
az egyházközség világi elnöke

Kedves Perenyeiek!
A jövő évben ünnepeljük műemlék templomunk építésének 250. évfordulóját. A jubileumi év
során szeretnénk régi vallási hagyományainkat és az egyházi szertartásokat a maguk
teljességében a perenyei templomban megünnepelni.
A hírlevél mellékletében megtalálják az ünnepi emlékév programját, amelyből szeretnék
kiemelni néhány eseményt és gondolatot.

1. Pályázati felhívás
Az ünnepi emlékévhez kapcsolódóan az egyházközség rajz- és fotópályázatot hirdet a
falu lakóinak, négy korcsoportban: 7 éves korig óvodás, 12 éves korig gyermek, 18 éves
korig ifjúsági és 18 év felett felnőtt kategóriában. A pályázat címe: „Az én templomom”. Ezzel
kapcsolatban várunk saját készítésű rajzokat és fényképeket, max. A/4 méretben.
A rajzok lehetnek színes ceruzás munkák, festmények, vagy bármilyen képzőművészeti
technikával készített művek. A pályaműveket borítékban kérjük leadni a templomban
bármelyik szentmise előtt vagy után a sekrestyében, illetve a polgármesteri hivatalban,
fogadási időben. Az óvodások rajzaikat az óvodában, az óvó néniknél is leadhatják. A
pályázó nevét, címét és életkorát a pályamunka hátsó oldalára kérjük felírni. A beadási
határidő 2011. május 31.
A pályázatot az egyházközségi képviselőtestület tagjaiból felállított bizottság bírálja el, akik a
pályázaton természetesen nem vehetnek részt. A bírálat szempontjai: szépség, ötletesség,
egyediség, önálló munka. Minden csoportból 3-3 pályaművet díjaznánk ajándékkal. A
pályaműveket a plébánián kiállítanánk, az eredményhirdetést és a díjátadást a falunapon
terveztük megtartani.

2. Kiállítás a templomról

Szeretettel várunk a perenyeiektől minden olyan régi fényképet, tárgyi emléket, amely a
templommal vagy a perenyei hitélettel kapcsolatos. Lehet pl. régi elsőáldozási,
bérmálkozási-, keresztelési-, esküvői-, újmisés fénykép, ruha, énekeskönyv stb. Ezenkívül
várunk bármilyen régi fényképet is, amelyeken régi perenyei emberek láthatók régi
viseletben.
A leadott anyagokat a plébánián kiállítanánk és a kiállítás után természetesen
visszaszolgáltatnánk, vagy akár megőriznénk. A tárgyakat névvel és címmel ellátva a
templom sekrestyéjében kérjük leadni.

3. Roráte misék
Amióta Perenye a gencsapáti plébánia filiája lett, vágyakozunk arra, hogy legyenek adventi
roráte miséink Perenyében is. A tavalyi adventben szombatonként járhattunk hajnali misére,
idén a szombati alkalom mellett már szerdán is lesznek roráték. Éljünk a lehetőséggel, és
vegyünk részt a szerdai alkalmakon is minél többen, így talán az ünnepi év után is
megmaradhat a heti két hajnali mise…
A szombati hajnali miséket követően a résztvevőket szerény reggelire várjuk a plébániára.
4. Bujtás László kiállítás
A községünkben született képzőművész-tanár vallási élettel és Perenyével kapcsolatos
munkáinak válogatott anyagából kiállítást szervezünk a plébánián.
A kiállítás megnyitását a húsvét előtti böjti időszak lelkigyakorlatához kapcsolódóan
tervezzük.
5. Húsvéti vigília és körmenet

A nagy heti szertartások csúcspontjaként 2011-ben Perenyében vehetünk részt a
húsvéti vigílián és körmeneten. A vigília kezdési időpontja húsvétvasárnap hajnali fél
6 lesz. Reméljük, hogy a korai időpont ellenére sokan döntenek majd a perenyei
részvétel mellett, mert egy nagyon különleges és felemelő élményben lehet részünk.
A mise sötétben kezdődik a tűzszenteléssel, majd a felkelő nappal megérkezik a
Világ Világossága, a feltámadt Krisztus. Ennek a gyönyörű szimbólumnak a
misztikáját csak egy hajnali szertartáson lehet átérezni igazán, és e miatt az élmény
miatt érdemes lesz az innen hazavitt szentelt sonka és tojás elfogyasztásával a
vasárnap reggelt kivárni. Lehet, hogy a hajnali időpont sokaknak kissé megerőltető,
és szívesebben vennének részt a megszokott szombat esti gencsi vigílián, de ez egy
olyan ritka alkalom, amely méltó a jubileumi évhez és a község hagyományaihoz (a
Szent Vid zarándoklat is korán indul, és erre már nemcsak Gencsről, hanem
távolabbi helyekről is érkeznek emberek, csak hogy részt vehessenek rajta…).
6. Úrnapi körmenet
A jubileumi emlékév fő eseménye lesz a püspök úr által vezetett Úrnapi körmenet. Úgy
tervezzük, hogy a körmenet oltárai számára a régi időket visszaidézve, az ünnep méltóságát

emelve ismét sátrakat építenénk. A négy sátor elkészítése nem kis feladat, ezért kérünk
mindenkit, aki képes bármilyen módon segíteni a sátrak elkészítésében, és akinek fontos,
hogy a faluközösség az ünnep fényének megfelelő körülményeket tudjon teremteni, az
vegyen részt a munkában. A fontosabb teendőkről az ünnep előtti hetekben részletesen is
kell majd beszélni.
7. Jubileumi kiadványok
Az egyházközség a 2011-es évet a templom történetéről szóló könyv kiadásával tenné
emlékezetessé. A könyv melléklete cd lemezre írt hanganyagot is tartalmazna a Perenyében
énekelt népénekekből, a világhírű budapesti Zeneakadémia növendékeinek előadásában.
A 2011. emlékévről falinaptárt készítettünk két változatban, amelyeket a templomban lehetett
megtekinteni és a megvásárlásukra előjegyzéssel feliratkozni. Az igényes kivitelű naptárak
ára 1100 Ft/db, akár ajándékozásra is kiváló. A naptárak megvásárlásával a könyv kiadását
támogatjuk.
8. Emlékkő avatás
A templom jubileumáról való megemlékezést szeretnénk az utókor számára is maradandó
módon megörökíteni, ezért a templom előtti téren emlékkő elhelyezését tervezzük, az
alkalom és az időpont feltüntetésével (hasonlóan a már ott meglévő évszámos kövekhez,
amelyek a templomharangoknak állítanak emléket). Az emlékkövet Bujtás László
képzőművész készítené, és az úrnapi körmenet előtt a püspök úr avatná fel.
Végül még egy dolog említést érdemel, ami csak közvetve tartozik az ünnepségekhez.
A templomba járó híveknek talán már feltűnt, hogy a szentély belső fala milyen rossz
állapotban van. Málló vakolatú szentéllyel templomot ünnepelni nem túl felemelő érzés.
Elhatároztuk, hogy a fő rendezvényekre a vakolatot lehetőségeink szerint rendbe hozatjuk,
hogy méltó környezetben tudjunk fogadni mindenkit, aki templomunkba érkezik.
Rengeteg a teendőnk, de bízunk benne, hogy a falu vallási közösségi életének fő helyszínét,
a falu legrégibb szimbólumát, a templomot nagyon sokan érezzük magunkénak. Itt a
lehetőség, hogy őseink örökségének megbecsülése az utódok számára példa legyen.
Kérjük, hogy segítsenek a programokon való részvétellel, az ünnepi rendezvényekbe való
bekapcsolódással, lelki és anyagi támogatással.

Pothárn László

Aranyhíd Óvoda
Márton-hét az óvodában
A néphagyományőrzés óvodai nevelési programunk szerves része. November második
hete Szent Márton jegyében zajlott. Képek alapján elmeséltem a róla szóló legendát.
Szent Márton kardjával kettévágta köpönyegét, és a koldusnak ajándékozta. Jó cselekedetei,
melegszívűsége miatt püspökké választották. Egyszerűsége, szerénysége nem engedte,
hogy ilyen magas pozícióba helyezzék, ezért a libák óljában keresett búvóhelyet. De a libák
gágogásukkal elárulták, és így püspök lett belőle. Innen ered az elnevezése a „Márton-napi
libák”-nak.
A gyerekekkel közösen liba formájú süteményeket készítettünk. Közben énekekkel és
mondókákkal tettük színesebbé a délelőttöt. Felidéztük, hogy a libák tolla nem csak Szent
Mártont rejtette el, de sok hasznos tevékenység része is volt a múltban, úgymint írtak vele,
illetve dédszüleink tollfosztások alkalmával párnákat töltöttek meg vele.
Később Zoli bácsi kertjébe élőben is meglátogattuk a gyerekek számára is oly kedves
állatokat.
Mai rohanó világunkban kiemelkedő hangsúlyt kellene fordítanunk arra, hogy a legfiatalabb
generációnk megismerje és tisztelje népének hagyományait.

Perenye, 2010. november 16.
Imre Kálmánné
Óvónő

Iskola hírei
A Gróf Apponyi Albert Általános Iskolában 2010. december 16-án 18 órától kerül
megrendezésre a Karácsony Koncert, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Egészség, életmód
EGÉSZSÉGÜNKRE!
Kedves Olvasóim!
Egy perenyei bölcs azt mondotta, hogy ”Nem baj fiam, ha beteg vagy, csak egészséged
legyen!”. E gondolat jegyében hívom Önöket kéthavonta egészségmegőrző rovatunkba. Ezt
azzal a céllal tesszük, hogy hasznos tanácsokkal lássuk el Tisztelt Olvasóinkat, hogy minél
kevesebb alkalommal találkozzanak a háziorvosunkkal, már, mint orvos-beteg kapcsolatban.

Arra is gondoltunk, hogy lehetőséget adunk Önöknek, hogy kérdezzenek, és mondják el,
milyen egészségügyi gondról, problémáról szeretnének hallani. A kérdés feltevése és
megválaszolása természetesen név nélkül történne. Bátran kérdezzenek, mert bizony
nagyon sok megválaszolatlan kérdés van, és mindenkinek a saját baja, a világ legnagyobb
problémája. A kérdéseket feltehetik írásban az önkormányzat postaládájába bedobva, vagy
a 320-441-es telefonon, napközben 08 órától 18 óráig.
Az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsainkat ne vessék el azonnal, gondolják át,
próbálják meg, és csak azután mondják el tapasztalataikat, véleményüket. Azt mondják,
hogy az ember életének első ötven évében mindent megtesz, hogy egészségét tönkre tegye,
a második ötven évében, pedig minden pénzt meg ad, hogy helyre állítsa.
A késő őszi és téli hónapok jellegzetes „betegsége”: MEGHŰLÉS, MEGFÁZÁS
Alapvető feladatunk a szervezet aránytalan lehűlésének megakadályozása. Ezért
öltözködjünk rétegesen, de, ha fizikai munkát végzünk, számítsunk arra, hogy munka közben
emelkedni fog testünk hőmérséklete. Ha túl melegen öltözünk fel, akkor megizzadunk. Az
izzadság párolog, ami hőelvonással jár, lehűlhetünk, kész a nátha. A téli hónapok
jellegzetesen nehéz étkei (hurka, kolbász, töltött káposzták, karácsony, szilveszter stb.) is
hozzájárulnak ahhoz, hogy szervezetünkben vitamin és nyomelem hiány lépjen fel. Ezen
gondok kiküszöbölésére az alábbi tanácsokat fogadják meg:
-

reggel két pohár langyos vizet igyunk meg éhgyomorra, ami elindítja a szervezetet a
napi munkára
napi egy marék savanyított káposztát fogyasszunk el nyersen a C vitamin és a
rostanyagok bevitele céljából
fogadjuk el az angolok mondását, miszerint naponta egy alma, és az orvos távol van
tartva
ebéd előtt fél órával igyuk meg a pohár vizünket az ebéd megemésztésének
segítésére, és este lefekvéskor is igyunk egy pohárral, hogy nyugodtabban teljen az
éjszakánk
ha náthásak vagyunk, naponta akkor is sétáljunk a friss levegőn legalább fél órát,
közben ne felejtsünk el orvosunkkal konzultálni.
tea, forró tej mézzel segíti a gyógyulást, de, ha hasmenéssel társul betegségünk,
napi 2,5-3 liter folyadék bevitele kötelező a kiszáradás elkerülése végett. Ja, és
vigyázzunk, hogy ne legyünk náthásak!
Soós Tibor
edukátor

Sporthírek
Kedves Sportrajongók!
Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy Én szerkeszthetem a Hírlevél „sportrovatát”,
melyben nem csupán eredményeket szeretnék egyszerű módon összevágni és becsatolni.
Célom, hogy a falu lakói közelebbről is megismerjék falunk tehetséges sportolóit. Itt nem
csak a focistáinkra, és tekéseinkre gondolok, hiszen vannak még rajtuk kívül is tehetségeink!
Birkózó,
Kick- boxos fenegyerekek, nagyszerű táncosok, akikkel hónapról hónapra
megismerkedhetünk!

Addig is, hogy mindenki felvehesse csapataink rohanó ritmusát, itt is vannak az Ősz
eredményei!
Kezdjük talán kis falunk nagy focicsapatával, ahol csapatkapitány: Bejczi András
Forduló Dátum

Hazai csapat

Vendég csapat

Eredmény

1

Cák SE

Perenye SE

2--2

4--1

2010.08.15

2

2010.08.22

Perenye SE

Kőszeghegyalja
SC

3

2010.08.28

Acsád-Meszlen
SE

Perenye SE

4--0

4

2010.09.05

Perenye SE

Gencsapáti KSE

0--4

5

2010.09.12

Vasasszonyfa SE

Perenye SE

1--3

6

2010.09.19

Perenye SE

Vassurány SE

1--4

7

2010.09.26

Bozsok SE

Perenye SE

0--6

8

2010.10.03

Perenye SE

Arborétum-Herény
SE

1--1

9

2010.10.10

Vát SE

Perenye SE

5--0

10

2010.10.17

Perenye SE

Vasszilvágy SE

2--1

11

2010.10.24

Bucsu KSK

Perenye SE

4--2

12

2010.10.31

Perenye SE

Horvátzsidány SC

5--1

13

2010.11.14

Nemesbődi SE

Perenye SE

2--1

14

2010.11.21

Perenye SE

Csepregi SE

4--2

A fiúk jelenleg a 9. helyen állnak, úgyhogy HAJRÁ PERENYE!!!!
És akik az országot nagy lendülettel járják: a tekés perenyei lányok! Az akarás megvan, a
tudásban sem kételkedem, talán csak egy kis önbizalom hiányzik a lányok győzelmi
mutatójához! Becses csapatunk kapitánya: Bejczi Józsefné
Forduló

Dátum

Hazai csapat

Vendég csapat

Eredmény

1

2010.09.04

PerenyeTK

Köszolg SC

0--8

2

2010.09.12

Sztáda'92 PTSE Perenye TK

5--3

3

2010.09.18

BKV-ELŐRE SC Perenye TK

7--1

4

2010.09.26

PerenyeTK

2,5--5,5

Köfém SC

5

2010.10.03

Ferencvárosi TC Perenye TK

7--1

6

2010.10.16

PerenyeTK

ZTE-ZÁÉV TK

2--6

7

2010.10.23

PerenyeTK

Horváth TKSE

7--1

8

2010.11.06

Rákoshegyi VSE Perenye TK

6--2

9

2010.11.13

PerenyeTK

Tatabánya SC

2--6

10

2010.11.21

Köszolg SC

Perenye TK

2--6

Mindent bele csajok, messze még a Tavaszi forduló vége, és persze még rájátszás is lesz,
úgyhogy a jelenlegi 9. hely még módosulhat!
És akikről ritkán esik szó, pedig csak jó hírünket viszik szerte szét, drága férfi tekések,
akiknél a csapatot egyengeti: Nika Norbert
Forduló

Dátum

Hazai csapat

Vendég csapat

Eredmény

1

2010.09.05

Kőszegi SK

PERENYE TK

8--0

2

2010.09.11

Perenye TK

Balogunyom TK

2--6

2010.09.18

Zalalövő
TK

PERENYE TK

7--1

4

2010.09.26

Felsőmarác
Bol.Trans

PERENYE TK

5--3

5

2010.10.02

Perenye TK

Zalakaros SE

7--1

3

Romantik

6

2010.10.16

Perenye TK

Csákánydoroszló
II.

SE

7

2010.10.23

Vonyarcvashegy SE

PERENYE TK

elhalasztva

8

2010.10.30

NÉRÓ TC Nárai

PERENYE TK

6--2

9

2010.11.06

Perenye TK

Gellénháza Olajm. SE

5--3

10

2010.11.13

Rum TTE

PERENYE TK

3--5

11

2010.11.20

Lenti Termál TK

PERENYE TK

6--2

7--1

Most pedig nagy lélegzetet véve, mindenki felzárkózott a csapatinformációk terén. A
következő számtól pedig nekiindulunk a tehetségek felkutatásának, és bemutatásának!

Mindenképpen tervezzük a falu apraja- nagyja megmozgatását, akár közös túrákkal,
tornával, kerékpározással, és amire igény van. Én nagyon szívesen fogadok minden sporttal
kapcsolatos észrevételt, pozitív és negatív megjegyzést, és a kívánságokat is!
Ami biztos, hogy az asszonytorna jövő évtől újra elindul Varga Martina tolmácsolásában. A
pontos időpontról a következő számban tájékozódhatnak az érdeklődők!
Kívánok minden kedves olvasónak kellemes készülődést az Adventi időkre, Békés
ünnepeket, és persze Boldog Új Évet! Sportolóinknak pedig eredményekben, gólzáporban és
„üres gurítás mentes” tavaszi szezont!

Üdvözlettel:

Domján Tímea
szerkesztő

Eleink eledelei
Mottó: nincs rossz kaja, csak keveset kaptunk. Nem a győzelem, hanem a készétel a
fontos. 2010. december.
Tisztelt Olvasóim!
Szeretettel köszöntöm Önöket gasztronómiai rovatunkban. Ezután kéthavonta szívesen
találkozom az érdeklődőkkel, akik színesebbé szeretnék tenni az ünnepeket, a
hétköznapokat, és fogékonyak minden új iránt.
Segíteni szeretnénk mind a kezdő, mint a gyakorló háziasszonyoknak, házi embereknek
abban, hogy az egészséges életmódra neveléssel óvjuk meg nehezen megszerzett, és
drága egészségünket. Természetesen az itt leírtakat alapnak kell tekinteni, a fűszerezésen
és arányokon mindenki a maga és családja ízlése szerint változtathat.
Ezeket a sorokat karácsony előtt olvashatják. Minden családban kialakultak már az
ételsorok, a sütemény költemények, abba nem akarunk igazán beleszólni. De, ha van egy
kis idejük, a két ünnep között vagy az újévre készítsenek egy házi májkrémet, tegyék
változatossá a reggeli és uzsonnai – uram bocsá – az esti étkezéseiket.
A megszokott sós sütemények közé csempésszenek be – a borozgatáshoz éppen jó lesz –
egy nagyon finom pogácsát, meg fogják dicsérni Önöket.
Jó sütést-főzést, jó kísérletezést, és jó étvágyat kíván az Önök híve

HÁZI MÁJKRÉM
Hozzávalók: fél kiló sertésmáj, fél kiló vöröshagyma, fél kiló zsírszalonna, só, bors
majoránna.
A májat, a vöröshagymát és a zsírszalonnát külön-külön kislyukú darálón ledarálom. Egy
lábasban kis zsíron és fél deci vízen folytonos keverés mellett kisütöm a szalonnát, sózom.
Mikor már egy kis színe van, beleteszem a vöröshagymát, kicsit sózom, borsozom, és
színesedésig megpirítom. Akkor teszem bele a májat, sózom, borsozom, és bele teszek egy
evőkanál majoránnát elmorzsolva. Csupán 4-5 percig pirítom, majd még melegen
összeturmixolom. Dobozokba rakom, ha kihűlt hűtőbe tárolom.

MARIKA POGÁCSÁJA
Hozzávalók: 1 kiló liszt, 3 darab tojás, 10 deka élesztő, 1 evőkanál kristálycukor, 1,5 deci
langyos tej, 1 nagy pohár tejföl, 25 deka margarin, 1 evőkanál só, 10 deka trappista és 5
deka füstölt sajt.
A hozzávalókat összegyúrjuk, és 40-45 percig kelesztjük. Kiszaggatjuk, megkenjük, forró
sütőben sütjük.

Soós Tibor
a haspárt elnöke

Felhívás, hirdetés, apropó
Mozogjunk az egészségünkért!
A mozgás alapvető szükségletünk. Ahhoz, hogy szervezetünk egészséges maradjon,
rendszeresen, egyenletes terhelés mellett kell sportolnunk.
Egyéntől függ a mozgásigény, de körülbelül napi 40 perc mozgás javasolt. Először annyit
mozogjunk, amennyi jólesik, majd egy-két hónap alatt növeljük az adagot. Kétnaponta fél óra
többet ér, mint egy nap egy kétórás edzés.
Fontos, hogy megfelelően kell kiválasztanunk a mozgásfajtát. Mindenki olyan mozgást
válasszon, amiben a testtartás eltér attól, amibe testét egész nap kényszeríti. Így a sport,
amit választunk, kiemel a napi rutinból. Érthető, hogy aki egész nap ül, annak nem jelent
nagy változatosságot a szobabicikli. A pincér pedig érthető módon nem szívesen fut még a
munkáján kívül is. Nagyon fontos, hogy élvezzük azt a mozgást, amit választottunk. Hiszen a
sport testi-lelki jólétünkért van. Utána könnyűnek, energikusnak érezzük magunkat. Jobban
fogunk kinézni, anyagcserénk felgyorsul, emésztési problémáink megszűnnek. Megelőzzük,
az un. népbetegségeket: magas vérnyomás, kóros elhízás…

A gyógytorna a fiziotherapia része, a mozgást használja fel a gyógyításra. (Nem azonos a
fizikoterápiával, ami köznyelven villanykezelést jelent.) Célja a mozgásszervek épségének
megőrzése, tehát a prevenció, működésének helyreállítása, gyógyítás.
Segíti a gerinc és az ízületek mozgását, erősíti az izmokat, megvédi a sorvadástól,
zsugorodástól.
Az asszonytorna kisebb nagyobb megszakításokkal öt éve működik. Speciális tréning,
melynek rendszeres gyakorlásával olyan életminőségbeli javulást érhetünk el, amelynek
során elkerülhetjük a gerinc és az egyéb ízületek túlterhelését. A torna 60 perces, 10-15 perc
bemelegítéssel indul, ezután körülbelül 30 percig gerinctorna gyakorlatok következnek, majd
nyújtással, relaxációval végződik. A résztvevők általában, testtartásukat szeretnék javítani,
ülőmunkát, egyoldalú fizikai munkát végeznek, kisebb súlyfeleslegük van, gerinc- és/vagy
ízületi panaszoktól szenvednek, mozogni szeretnének, de egészségük maximális megóvása
mellett tennék ezt.
Az órák januárban heti egy alaklommal, a Perenyei Művelődési Házban, hétfőn 18- órától
kezdődnek. Minden érdeklődőt szeretettel várok.

Varga Martina
gyógytornász

S-K-I.MARATON
I.MARATON SHOTOKAN KARATE KLUB

KARATE OKTATÁST INDIT

HELYSZIN:
ÉRDEKLŐDNI:

Gencsapáti Általános Iskola
Telefonon 0670-9483397
0670

vagy gyere el csütörtökönként 16:45 -18:15-ig
ig arra az edzésre ahol
lehetőséged van kipróbálni! Esetleg nézd meg a klub honlapját.
www.maratonkarate.hu

FELHÍVÁS

A balesetek elkerülése végett a perenyei autótulajdonosok tisztelettel kérik a
kerékpárosokat és a gyalogosokat, hogy a két falu közötti kivilágítatlan útszakaszon
viseljenek láthatósági mellényt. A mellény megvásárolható
megvásárolható a szombathelyi
bevásárlóközpontokban, de a beszerzésben készségesen segít az önkormányzat is, ahol
várják a rendeléseket.
A mellények legolcsóbb áron 600 Ft-ért
Ft
kaphatóak.

TANULJON ÖNVÉDELMET KUNG-FU ISKOLÁNKBAN!
Hölgyek, Urak, Gyerekek 10 éves kortól
SZOMBATHELYEN: kedden és csütörtökön
Vendéglátói Szakképző Iskola, Nagykar u. 1-3.

18-19.30-ig,

Kereskedelmi

és

Oktató: Wagner György, 3. mesterfokozat
További információ: 06-20/347-22-78.
Nagyszámú jelentkezés esetén megpróbálunk Perenyében is edzési lehetőséget
biztosítani!

Zöld Nyugat Klaszter
Tisztelt Lakosság!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy Perenye Község Önkormányzata és a Zöld Nyugat
Hulladékkezelő Nonprofit Kft és Tagjai (Borostyán Rec Kft, Creato 2005 Kft, Green
Papír Kft) együttműködési megállapodást kötöttek a hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás
területén.
2011. január hónaptól az együttműködés keretében a lakosság:
1.

Ingyenesen veheti igénybe:
• a szelektíven gyűjtött papír, PET palack, TETRA PACK, aludoboz,
stb. folyamatos elszállítását (zsákokat adunk)
• bizonyos elektromos és elektronikai hulladékok meghatározott időpontban
történő elszállítását (általában lomtalanításkor)
2. Átvételi díjat fizetünk:
• vas, fém hulladékokért, valamint bizonyos elektromos és elektronikai
eszközökért
(Átvételi díjakat kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatalnál)
3. Lakosság fizet térítést:
• a konténeres hulladék szállításért (pld. építési és bontási törmelék, stb.)
megrendelés alapján
( Szolgáltatási díjakat kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatalnál)

Hamarosan szórólapokon tájékoztatjuk Önöket a részletes tudnivalókról!
Mindenkiben felvetődhet a kérdés, hogy miért van szükség a szelektív hulladékgyűjtésre?
Célja, a Föld erőforrásainak a kímélése, például, hogy kevesebb fát kelljen kivágni a
papírgyártáshoz.
A szelektíven begyűjtött hulladékok újrahasznosíthatók.
Az anyagok környezettudatos körforgásáról van szó: nyersanyag – késztermék – hulladék,
mely hulladék megfelelő eljárással újra nyersanyaggá alakítható.
Ahhoz, hogy ez a körforgás megvalósulhasson, a keletkező hulladékokat elkülönítetten,
szelektíven kell gyűjteni.

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSSEL
KOMMUNÁLIS HULLADÉK MENNYISÉGE!
KÉRJÜK, ÖN IS
PROGRAMUNKBAN !

VEGYEN

RÉSZT

JELENTŐSEN
A

SZELEKTÍV

CSÖKKENTHETŐ

A

HULLADÉKGYŰJTÉSI

AKTÍV RÉSZVÉTELÉT ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK!

Zöld Nyugat Nonprofit Kft.
Perenye, 2010-11-23.

Programajánlat
Perenye Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt a 2010.
decemberi rendezvényeire!
December 3. 17-20 óra: Mézeskalácssütés,
Plébánia:
Előre elkészített mézeskalácsok díszítésével és frissen sült mézeskalács-illattal,
teával, forralt borral várjuk Önöket! Célunk, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a Fiatalokat
és a „Szépkorúakat”. Továbbá, hogy egy kötetlen beszélgetés keretében megtudjuk azt,
hogy nagyszüleink hogyan ünnepelték a Karácsonyt!

December 5. 15 óra: Várjuk együtt a Mikulást!
Művelődési ház
Sürgés-forgás, az Ovisok versei és énekei, közös Mikulás-csalogató dalok közepette
várjuk együtt, hogy megérkezzen az Őszszakállú!
Sok meglepetéssel várunk Mindenkit, kicsiket és nagyokat, gyermekeket és szüleiket,
perenyeieket és nem falubelieket egyaránt!
A perenyei gyerekek 2-9 éves korig névre szóló csomagot kapnak a Télapótól, illetve azok a
gyerekek, akik bár nem falubeliek, de a perenyei Aranyhíd Óvodába járnak.
Ha az Ön gyermeke ebbe a korhatárba még vagy már nem esik bele, illetve, ha nem
perenyeiek, de szeretnék, hogy gyermekük csomagot kapjon, erre is van lehetőség! Kérjük,
hogy „a Mikulással beszéljék meg”, hogy egy névvel ellátott csomagot a Polgármesteri
Hivatalba, nyitvatartási időbe küldjön el a Manóival! (hétfő-csütörtök: 8-16 óra, pénteken 8-13
óráig).

December 8., 10-17 óráig: Ingyenes szemvizsgálat
Művelődési ház
Korhatártól függetlenül várunk minden Perenyeit a Művelődési Házban tartandó
INGYENES szemvizsgálatra! Akinek már van szemüvege, a kontrollra nyugodtan hozza
magával!
Az Idősek napján már szép számmal feliratkoztak! Az Önök nevével ellátott lista a Hivatalban
van. Erre bárki feliratkozhat! Kérjük az előzetes igényfelmérés miatt, hogy aki még szeretne,
az munkaidőben telefonon vagy személyesen jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban! Ha
erre nincs lehetősége, de a vizsgálaton részt tud venni, akkor is számítunk a megjelenésére!
(Egyéb szűrő vagy kontroll vizsgálatokkal kapcsolatos ötleteiket várjuk! Amennyiben
lehetőség van rá, igyekszünk ezeket helyben megvalósítani!)

December 11., 14 órától: Karácsonyi ajándékok készítése,
Művelődési ház
Rendezvényünkre elsősorban az ovisokat és az iskolásokat várjuk. A cél, hogy a
szüleiknek,
nagyszüleiknek
közösen
készítsünk
Karácsonyra
meglepetéseket!
Természetesen bárki jöhet! Várjuk az idősebbeket, szülőket is!
Továbbá az ötleteket, amelyeket előzetesen átadhatnak az Óvónőknek, vagy ha hívják a
20/355-7370-es telefonszámot!
Megkérünk mindenkit, hogy bármilyen otthon megtalálható kelléket, ötletforrást,
anyagdarabokat, saját fotókat, kemény héjú vagy egyéb terméseket, gyöngyöket… –
természetesen ezt a saját ajándékhoz – hozzák magukkal!

December 18. szombat, 16 óra: MINDENKI KARÁCSONYA,
Művelődési ház
Terv szerint a Karácsonyi ráhangoló programsorozatunkat, amelyek az Adventi hétvégékhez
vannak igazítva, a „Mindenki Karácsonyá” –val szeretnénk „megkoronázni”!
Azt szeretnénk, hogy ez egy nagyon színvonalas, közös ünnep legyen, ahol együtt élhetjük
meg a közeledő Karácsony meghittségét, szeretet-élményét. Reméljük, hogy a rendezvény a
falu minden családjából érdeklődőket vonz a Közös Karácsonyfa köré!
Azt szeretnénk kérni, hogy ha bárkinek van kedvenc karácsonyi verse, éneke, meséje, illetve
egyéb produkciója, amit megosztana a falu apraja-nagyjával, az jelentkezzen a 20/355-7370es telefonszámon december 10-ig!
A műsor után Mindenkit szeretettel várunk egy teával, forralt borral, a Mézeskalács-sütésen
készült finomságokkal!
ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényeinkre a következő
idézet jegyében:

„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De MI
azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját,
mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken!”
Kodály Zoltán
Tisztelettel:

Imre Viktória
rendezvényfelelős

Mi történik a szomszédban? Gencsapáti Község Rendezvényei

KARÁCSONYI KONCERT
„Olyan meleg van itt,
hogy sok egymagamnak,
juttatok belőle,
aki fázik, annak!”
(Móra Ferenc)

Tisztelettel meghívjuk és szeretettel várjuk Önt, családját és kedves barátait
2010. december 16-án (csütörtökön) 18 órára
a Gróf Apponyi Albert Általános Iskola karácsonyi koncertjére.
A műsorban közreműködnek:
Lezsák Vilmos – gordonka
Máté Mihály – zongora
Pulay Teréz – fuvola
Vitályosné Lasics Andrea – zongora
Gyöngyössy Anna - fuvola
Az iskola tanulói és gyermekkara.
Vezényel: Bencsicsné Hajkó Gyöngyi

Gencsapáti Nemzetközi Betlehemes Találkozó
2009. december 18. szombat 16.30 órai kezdettel
Helyszín: Gencsapáti templom
2004-óta folyamatosan megrendezzük a betlehemes találkozót Gencsapátiban és a
térségünkben. A törekvésünk, hogy a szokás valóban élő maradjon a településen, azt
gondolom, a legjobb úton halad, hiszen több generáció (a gyermekektől a
hagyományőrzőkig) járja a házakat Adventben hirdetve az örömhírt.

2009. december 18-án, a találkozó Gálaműsorát tekinthetik meg az érdeklődők a gencsapáti
templomban, amelyben felvidéki, vajdasági, és a régió hagyományőrző csoportjai
mutatkoznak be. Láthatják az érdeklődők, hogy különböző vidékeken milyen formában
maradt meg a szokás. A csoportok nagy örömmel jönnek Gencsapátiba, oda ahol még él a
hagyomány, és ők is bemutathassák településük talán legszebb dramatikus szokását.
Kérem Önöket, tiszteljék meg a messziről érkező vendégeket. Örüljünk együtt december 18án Gencsapátiban!
Információ:
Művelődési Ház és Könyvtár, 9721 Gencsapáti Szentegyház u. 5.
Tel.: 94/508-522, 30/560-5099, e-mail: gencsmuvhaz@gpinet.hu

Lázár Ervin: ZSIGA FÖSTŐ FEST – a Mesebolt Bábszínház bérletes
előadása a Művelődési Ház és Könyvtárban
Dátum: 2010. december 8. 10 órai kezdettel
Az előadást létrehozta: Badacsonyi Angéla, Rumi Zsófia, Sipos Katalin, Sisak Péter
Játssza: Törőcsik Eszter/Badacsonyi Angéla
Előadásunkból megtudható, milyen élete van Zsiga föstőnek egy hófehér világban. Látható
továbbá két szín (a Kék meg a Sárga) veszekedése. Bemutatunk egy fura figurát: a zöld
Lificet. Kiderül, hogy hét különböző kék virág közül ki hasonlít leginkább Varga Julcsa
szemére. Végezetül pedig a Feketerigóról mesélünk, aki azt hiszi: ő a legrútabb madár a
ligetben.
2010. december 14-én, kedden a Tóth család bábelőadására hívjuk az érdeklődőket 16
órai kezdettel a Művelődési Ház és Könyvtárba

Karácsonyi kézműves kiállítás és vásár a Könyvtárban!
2010. november 27- és december 20-között rendezzük meg a könyvtárban a
hagyományos karácsonyi kézműves kiállítást és vásárt, amely megtekinthető lesz a
könyvtár nyitvatartási idejében, kedd- szombat 14: 00 -19:00 óráig.

A testület ezt követően zárt ülés keretében meghallgatta a falugondnoki állás betöltésére
jelentkező pályázókat, melynek eredményeként Szőke Krisztián lukácsházi lakos
kinevezése mellett döntött.
Pejkó András
szerkesztő

Önkormányzati Melléklet
1. A legutóbbi testületi ülés összefoglalója:
A 2010. év október 3-i önkormányzati választásokat követően Perenye község Képviselőtestülete 2010. október 11-én megtartotta alakuló ülését az alábbi napirendi pontok
megtárgyalásával:
1. A helyi önkormányzati választás eredményének ismertetése
Előterjesztő: A HVB elnöke nevében Rozner Lászlóné választott tag
2. Polgármester és képviselők eskütétele
3. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Rétfalvi Attila korelnök
4. Alpolgármester-választás
Előterjesztő: Biczó Barnabás polgármester
5. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Biczó Barnabás polgármester
6. A polgármester éves programjának megvitatása
Előterjesztő: Biczó Barnabás polgármester
7. Perenye Község Gazdasági Programja és ellenőrzésének stratégiai terve
Előterjesztő: Biczó Barnabás polgármester
8. Vagyonnyilatkozatról, összeférhetetlenségről tájékoztatás, Ellenőrző és
Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: dr. Deák Mariann jegyző
9. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata

Előterjesztő: dr. Deák Mariann jegyző
10. Egyebek
Zárt ülés:
1. A falugondnoki állás betöltésére érkezett pályázatok elbírálása.
Szóbeli előterjesztő: Biczó Barnabás polgármester
(A nyilvános testületi ülésről készült jegyzőkönyv a polgármesteri hivatalban megtekinthető).
Perenyében a választásra jogosultak száma: 588 Fő, szavazáson megjelentek száma: 384
Fő (65,3%).
A polgármester-választás eredménye: leadott szavazatok száma: 383, érvénytelen
szavazat: 5 db, érvényes: 378 db. (Biczó Barnabás: 260, Bodorkós István 38, Nika László
Antal 80). A megválasztott polgármester Biczó Barnabás lett.
A képviselő-választás eredménye: leadott szavazatok száma: 383, érvénytelen: 4, érvényes:
379.
Kapott szavazatok:
Bodorkós István:

159

Füzesi Tamás:

141

Guttmann József:

172

Hollósi László:

105

Hollósi Norbert Gábor:

40

Imre Viktória:

248

Pothárn László Péter

227

Rétfalvi Attila:

222

Varga Kornél:

114

A leadott érvényes szavazatok alapján a megválasztott képviselő-testület tagjai:
Imre Viktória, Pothárn László Péter, Rétfalvi Attila, Guttmann József
A megyei listás szavazás eredménye: leadott szavazatok száma: 383, érvénytelen: 10,
érvényes: 373. (SZOLIDARITÁS: 22, FIDESZ-KDNP 270, MSZP: 52, JOBBIK: 29)
Az eredmények ismertetése után a polgármester és a képviselők letették esküjüket, és
átvették megbízóleveleiket.
Ezt követően a testület 4 igen, 1 tartózkodással Imre Viktóriát választotta meg
alpolgármesternek. Majd a képviselők elfogadták a társadalmi megbízatású polgármesteri,
illetve alpolgármesteri tiszteletdíjakat.

Ezután a testület a polgármester éves, illetve az önkormányzat 4 éves gazdasági
programját fogadta el az alábbi fő szempontok szerint:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az önkormányzat anyagi biztonságát és függetlenségét
Helyi óvoda megtartása, működtetése
Minőségi, nyugodt, természet közeli falusi élet
A település közbiztonságának megtartása
Turizmusfejlesztés
A falu közösségi életének felpezsdítése
Anyagi források felkutatása: pályázat figyelés hivatali központtal és irányítással,
pályázatírás helyi kiterjesztése tehetséges, képzett helyi fiatalok segítségével
A helyi vállalkozók bevonása a falu működtetésébe
Szociális érzékenység: rászorultak felkarolása, családsegítés, gyermekvédelem
Igényes tájékoztatás a helyi közügyekről és életünkről
Innováció, a költségek csökkentése az (energiatakarékosság) jegyében
Belterületi utak felújítása, állapotuk szinten tartása
Buszmegállók rendezése (esőbeálló épület, le- és felszállást segítő járdasziget
kialakítása)
Szélerőmű park létesítésének helyi támogatása
Külterületi megújuló erőforrásokkal történő folyamatos, felelősségteljes gazdálkodás
Külterületi utak karbantartása, javítása
Civil szervezetek támogatása.

2. Biczó Barnabás polgármester köszönetnyilvánítása:
Szeretném megköszönni a Perenyei Választópolgároknak a nagyarányú részvételt az
októberi helyhatósági választásokon.
Köszönöm, hogy bizalmat szavaztak személyemnek. Úgy érzem a nagyszámú
szavazat pozitív visszajelzése az elmúlt ciklusban végzett alpolgármesteri
munkámnak, és egyben erőt adó alap a jövőre nézve a feladatok megoldásában.
Helyi szülőkkel büszkélkedhetek, így törzsgyökeres pernyeiként szülőfalum
felvirágoztatásáért, polgárainak boldogulásáért és egy élhetőbb vidékért fogok
küzdeni, legjobb tudásom szerint munkálkodni.
Köszönöm a megtisztelő bizalmat!
Tisztelettel:
Biczó Barnabás
Polgármester
3. Felhívás útszélek tisztításával kapcsolatban:
Polgármesteri Felhívás!
Kérem a tavasszal meghirdetett önkormányzati útszélek tisztítási munkálataiban
résztvevő családokat, hogy a kisorsolt szakaszokon a tisztítási, égetési munkálatokat
legkésőbb 2011. február 28.-ig végezzék el!
Köszönettel:

Biczó Barnabás
Polgármeste

Fontos címek,, elérhetőségek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

MENTŐK: 104, TŰZOLT
ŰZOLTÓSÁG: 105, RENDŐRSÉG: 107 és 112
Polgárőrség, Benkő
ő Tibor: 06-70/387-9137
06
Körzeti megbízott rendőr,
rendő Fuchs Balázs: 06-20/344-7759
Polgármesteri Hivatal: 511-843
511
(telefonszám és fax szám is egyben)
Óvoda: 316-826
Posta: 312-634
Nyitva tartás: de. 8-11
11 óra, du. 14.30-16
14.30
óra,
Pénzfelvétel 15 óráig.
Felnőtt
tt háziorvosi rendelő
rendelő: 318-326
Dr. Varga József: 06-30/226
30/226-7174
Gyermekorvos, fogászat, védőnő:
véd
313-010
Állatorvos, Dr. Lőrincz
őrincz Jószef: 06
06-70/331-0618
Szőke
ke Krisztián falugondnok: 06-30/311-0819
06
Perenyei orvosi rendelés:
Kedd: 16-17.00
Csütörtök: 8-11.00
Gyermekeknek: Dr. Szolnoki Judit
Szerda: 10-12.00
Gyógyszertár: Gencsapáti, Hunyadi u. 193.
Hétfő, Kedd: 8-16.30
Szerda: 8-12.00 és 14-18.00
18.00
Csütörtök: 8-18.00
Szombat: Zárva
VASIVÍZ ZRT. : 313-745
745
Gázzal kapcsolatos bejelentések: 06-80/820-141,
06
06-80/4440-141
E-ON ZRT: 06-40/220-220
220
MÁV, IC Jegyrendelés: 06-40/494-949
06
VASI VOLÁN: 312-054
Kábeltévé, GERANT Kft, Szombathely, Söptei u. 30/a
Ügyfélszolgálat
olgálat (ügyelet): 330-554
MINDEN NAP: Hétfő-Péntek:
Péntek: 9-11
9
óráig
Hétfőtő. 14-16.00
Szerda: 16-18.00
Perenyei Hírlevél – kiadja a perenyei Polgármesteri Hivatal.
Honlap: www. perenye.hu
A szerkesztőbizottság
bizottság tagjai: Baumgartner András, Biczó Barnabás, Csire Lenke,
Domján Tímea, Imre Kálmánné,
Kálmánné, Imre Viktória, Pejkó András, Pothárn László, Rétfalvi
Balázs, Soós Tibor
Az
újsággal
kapcsolatos
kérdéseket,
írásokat,
véleményeket
a
perenyepolgarmester@gpinet.hu vagy az iwiki@freemail.hu e-mail
mail címekre, vagy a
Polgármesteri
eri Hivatal postaládájába várjuk.
Egyházközség elérhetősége
elérhető
Plébános: Molnár Szabolcs atya, Gencsapáti. Telefon:321-370, 06-30
30-35-46-863.
Kórházi lelkész: Molnár Árpád Telefon: 06-30-61-95-474.
474. A kórházban lévő
lév betegeinkhez
őtt kell hívni. A helyi plébános otthonaikban látja el a betegeket.
betegek

•
•

Egyházközség vezető: Csire Lenke, Perenye. Telefon: 330-249.
Karitászvezető: Csire Zsuzsanna, Perenye. Telefon: 330-218

