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A perenyei önkormányzat lapja
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Húsvéti versike
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Mámor nélkül az élet mit sem ér,

Egyházközségi rovat
Perenyei Aranyhíd Óvoda
Egészség, életmód
Sporthírek
Eleink eledelei
Zöld oldal
Felhívás, hirdetés, apropó
Programajánlat

Bor nélkül nem pezsdül a vér.
Tudod-e
e mi a jó bor diadalma?
A vén issza magát fiatalra.
Gondról gondoskodik úgy is az élet,
Mi meg gondozzuk a venyigéket.
Kapálással, kaszálással én még kivárok,
Kellemes Húsvéti ünnepeket
ket kívánok!

Melléklet:
Önkormányzati
közlemények

Soós Tibor

EGY KIS ÍZELÍTŐ…

Április 5.: Általános lomtalanítás
Április 16-17.: elektromos és elektronikai hulladékgyűjtés a Perenyei
Aranyhíd Óvoda udvarán
Április 24., 20:00-tól: Feltámadási Örömtűz a Perenyei foci pályán
Április 29-től május 18-ig: A II. János Pál pápa tiszteletére szervezett
kiállítás, Perenye. Művelődési Ház
Április 30-án, szombaton 14:00-tól: Májusfaállítás
Május 21-én, 14:00-tól: Egészség nap, Perenye, Művelődési Ház
Május 29-én 14:00-tól: Gyermeknapot tartunk a templom mögött található
játszótéren
Május 31-én (kedd) 18:00-tól: Májusfák kitáncolása

Agro Infó
Tisztelt Gazdálkodók!
Megnyílt a lehetőség a 2011-es földalapú támogatási igények benyújtására. A támogatási kérelmet az előző
évhez hasonlón elektronikus formában, az MVH (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) kérelemkezelő
felületének használatával adhatják be, ügyfélkapun keresztül. Ezt megtehetik falugazdászuk közreműködésével.
A kérelem benyújtási határideje idén május 15. !!! Mivel 2011-ben ez a nap munkaszüneti nap, ezért
késési szankció nélkül még május 16-án is benyújtható a kérelem.
A gazda adott évi összes területigénylésének el kell érnie az 1 ha-t, függetlenül attól, hogy ez a
területnagyság hány táblából tevődik össze. Ezen felül az egyes tábláknak külön meg kell lennie 0,25 ha-nak, ez
a minimális támogatható táblaméret.
A területalapú támogatásra egy adott földterület - bel- és külterület is támogatott - esetében az a gazdálkodó
jogosult, aki 2011. június 9. nappal a fölhivatali nyilvántartásba földhasználóként be van jegyezve. Tehát a
földhasználati bejelentések történjenek meg, annál is inkább, mivel erről támogatásigényléstől függetlenül a
termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 25/B. § (2) bekezdése is rendelkezik, amely a következőt írja elő:
„Aki termőföldet használ, s annak területe – a földrészletek számától függetlenül – az egy hektárt
meghaladja, köteles a használatot annak megkezdésétől számított harminc napon belül az ingatlanügyi
hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából – a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében
meghatározott formanyomtatványon (bejelentési adatlapon) – bejelenteni.” .

Az említett MVH kérelem felületen, műholdas
m holdas felvételeken történik az igényelni kívánt területek berajzol
berajzolása,
ezzel kapcsolatban hívnám fel a figyelmet egy fontos dologra: A rajzolás során csak a fizikailag megművelt
(ténylegesen használt) területüket rajzolják be,
be, ez ugyanis eltérhet (általában el is tér) a földhasználati
nyilvántartás szerinti területüktől. Hiába van például valakinek bejegyzett földhasználata 10 ha-ról,
ha
hogyha ebből
1 ha-tt elvonnak a tábla szélét benövő
benöv bokrok, fák. Az MVH ugyanis nem a földhivatali nyilvántartás szerinti
területük után fizet, hanem a valóságban ténylegesen művelt
m
részt fogják
ják figyelembe venni. (Ezt helyszíni
ellenőrök fel is mérhetik GPS-el).
Az is fontos, hogy megfelelőő helyre történjen a rajzolás, ne a harmadik szomszéd táblájára rajzoljunk rá, mert
akkor kettőss igénylés lép fel. A tájolásban segítséget nyújt a térképfel
térképfelületen levő kataszteri (helyrajzi szám)
fedvény, amely mutatja a helyrajzi számok hollétét-határait,
hollétét határait, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy ez csak
tájolásra jó, a valóságban művelt
velt terület ettől
ett l eltérhet! Meg kell adni melyik táblába milyen kultúra van,lesz vvetve.
Egy táblában nem lehet 2 fajta növény, ha mégis előfordul,
el
meg kell bontani a táblarajzot.
Aki az idei évben először
ször szándékozik igényelni a támogatást, az alábbi procedúrák, feltételek teljesítése
szükséges:
Először is váltania kell egy őstermel
őstermelői igazolványt, ennek birtokában regisztrálja magát az MVH-nál,
MVH
mint
támogatást igénylő természetes személy. A regisztráción túl szintén az MVH
MVH-nál
nál igényel egy jelszót, amivel a
falugazdász el tud járni a nevében. Rendezi névre szóló földhasználati bejelentéseit,
bejelentéseit, és a földeket ténylegesen
mezőgazdasági művelésben
velésben tartja (nincsenek parlagon). Valamint megfelel a fentebb említett területméret
kritériumoknak! (Min. 1 ha összigény, min 0,25 ha táblaméret).
Mindezekben szíves segítségnyújtásra talál illetékes falugazdásza
falug
személyében.

Tisztelettel:

Baumgartner András
szerkesztő

Kulturális Örökségünk
NAGYBÖJTI ÉS HÚSVÉTI NÉPSZOKÁSOK
A nagyböjt virágvasárnaptól
ól húsvétig terjedő
terjed utolsó hét
a Nagyhét.. A természet újjászületésének időszaka,
id
következésképp az emberi környezet megújulására és
tisztítására
ítására is ragyogó alkalom. A parasztgazdák a
nagyhéten iparkodtak rendbe tenni a portájukat. A
faluközösségek szintén a nagyhéten végezték a
közmunkák jelentőss részét, például a határbeli utak
javítását, a kutak tisztítását, az árkok újraásását. Algyői
Algy
hagyomány
gyomány szerint a gazda a nagyhéten összerakta az
udvaron a megtisztított szerszámait, és ünnepélyesen
imádkozott fölöttük.

A katolikus egyház elvárta, hogy hívei évente legalább egyszer gyónjanak és áldozzanak. A gyónás időpontjául
húsvét táját jelölte meg. A 20. század közepe előtt a magyar katolikus társadalom többsége ezt az előírást
betartotta.
A bűnöktől való megtisztulás hozzátartozott a hagyománytartó közösségek húsvéti magatartásformájához. A
családfő ügyelt arra, hogy a nagyhéten háza népének minden tagja meggyónjon, mert a régi felfogás szerint csak
azok váltak méltóvá a húsvéti szentelt ételek elköltésére, akik a gyónás által a kegyelem állapotába jutottak.
Általános szokás volt a nagyhéti megkövetés. A gyónni indulók megkövették haragosaikat és családtagjaikat.
Bocsánatukat kérték esetleges vétkeikért. A 20. század elején még akadtak olyan jámbor öregasszonyok, például
a Tolna megyei Tamásiban, akik nagypéntek délután, Krisztus halálának órájában, a kálvária keresztje előtt
térdelve magának Jézusnak gyónták meg bűneiket, és így mentek húsvétkor áldozni. A nagyhéten a különböző
vallásos társulatok és egyének is igyekeztek átélni Jézus szenvedéseit. Ennek érdekében rendszeresen stációt
jártak és rengeteget imádkoztak. Előkerültek a különleges népi imádságok, például a pápaimádságok, az
aranymiatyánk és hasonlók.
A nagycsütörtöki utolsó harangszóhoz sokféle hiedelem kapcsolódott. Kiskanizsán például a harang
szavára megrázták a gyümölcsfákat, hogy bőven teremjenek. A harangok némaságának idején kereplőkkel
jelezték az időt és a szertartások kezdetét. A kereplést a gyerekek végezték a harangozó irányításával. A
gonoszűzésben is szerepet játszó nagy heti kerepelés egyszerre volt szertartás és játék a gyerekek számára,
akik kisebb csoportokba szerveződve felosztották egymás között a falut, és a harangozó jeladására kerepelve
végigszaladtak a kiválasztott utcán. Szolgálatukért a háziaknál tojást kaptak. Evangéliumi indíttatású liturgikus
szokás a nagycsütörtöki lábmosás. A liturgikus gyakorlat népi sarjadéka lehet, hogy Gyergyószentmiklóson a pap
12 gyermek lábát mosta meg nagycsütörtökön. Isten segíts bukovinai székely faluban a módosabb gazdák
megmosták 12 meghívott szegény ember lábát, és meg is vendégelték őket. Mindezek leegyszerűsödött
változataként a 20. század elején szinte általánosnak mondható a kultikus hátterű nagycsütörtöki családi
lábmosás. Liturgikus eredetű, de mágikus gonoszűzéssel is összefonódó szokás a pilátusverés, pilátuségetés.
Csanádapácán, Sükösdön nagycsütörtök délutánján, amikor a Jeremiás siralmait végző pap Jézus halálára
emlékezve könyvével megütötte az oltár lépcsőjét, a hívek rövid ideig botokkal ütötték a templompadokat, mintha
csak Pilátust vernék. Eperjesen ugyanekkor bekormozott képű suhancok óriási lármával pozdorjává verték a
templom elé hordott üres deszkaládákat. Maradványaiból gyújtották meg a nagyszombati tűzszentelés tüzét.
Bakonybélben nagycsütörtök este a legények a határban elégették a magukkal vitt, Pilátust jelképező
szalmabábut. Annak emlékére, hogy hajdan Jézus az olajfák hegyén virrasztott, nagycsütörtök este öregebb
asszonyok a kálvárián vagy útszéli kereszteknél imádkoztak. Ájtatoskodásuk mindig csöndben történt.
Soha nem a templomból indultak, hanem hazulról, magányosan vagy néhányan társulva. Elterjedt volt az a
szokás is, hogy nagycsütörtök este vagy nagypéntek hajnalán a falvak és mezővárosok népe a közeli folyóban
mosakodott. Ez a rituális mosakodás mindig teljes csendben, szó nélkül történt, amelynek bajelhárító,
betegségelhárító szerepet tulajdonítottak.
Nagypénteken Jézus kereszthalálának emléknapján a legtöbb templomban passiójátékokat
rendeztek. A szerepek egyes családokban nemzedékről nemzedékre öröklődtek. A korábbi
évszázadokban az iskolák rendszeresen mutattak be nagypénteken misztériumjátékokat, amelyeket –
például a Székelyföldön – a falvak összesereglett népe is megtekintett. A 18. század elején előfordultak
Magyarországon nagypénteki töviskoronás, önostorozó, kereszthordozó körmenetek. Az egyházi
hatóságok azonban e flagelláns körmeneteket a 18. század közepére általában betiltották. A nagypénteki
közösségi vagy egyéni ájtatosságban nagy szerepe volt a kálváriának, illetve a stációjárásnak, valamint a
templomi szent sírnak. Jámbor asszonyok egész éjszaka virrasztottak a szent sír körül. Különleges
imákat mondtak, végezték a fájdalmas olvasót és Mária-siralmakat énekeltek.
A népi hagyományvilágra is kiható jellegzetes nagyszombati szertartás a tűzszentelés, illetve az új tűz
kultusza. Sokféle változata, hagyománya alakult ki országszerte. A szentelendő tüzet a templom előtt vagy a
templom mellett égették. Göcsejben a temető korhadt, régi fakeresztjeit tüzelték el ilyenkor. A megszentelt tűz
lángjainál vagy parazsánál gyújtották meg a templom hatalmas húsvéti gyertyáját. Nagyszombaton az új tüzet a

templom előll hazavitt szentelt parázzsal gyújtották meg. Ezen ffőzték
zték a húsvéti ételt. A megszentelt ttűz
parazsának és eltett szenének a nép szentelmény jelleget tulajdonított. Tettek belőle
belőle a jószág itatóvizébe és
istállójába, szétszórták a házban és a földeken. Vihar idején a tűzbe
t zbe tették, hogy a villám elkerülje a házat. Másik
fontos nagyszombati szertartás a vízszentelés, és a szentelt vízhez szintén sokféle hagyomány kapcsolódik.
Általános az az elképzelés, hogy
ogy akit az új vízben először
ször keresztelnek meg, szerencsés lesz egész életében. A
hívek vittek haza a nagyszombati szenteltvízből.
szenteltvízb l. Néhol a gyerekek piros tojásért hordták a házakhoz.
Egészségvédő céllal ittak belőle.
őle. Gyógyítottak és különböz
különböző varázscselekményeket
ényeket végeztek vele. A
nagyszombat leglátványosabb vallásos szertartása a feltámadási körmenet. A középkorban húsvét hajnalán
tartották, és ősi
si soron kapcsolatba hozható a húsvéti határjárás szokásával. Az újkorban az egyház előrehozta
el
nagyszombat estéjére.
re. A feltámadási körmenet jellegzetesen közép-európai:
közép európai: magyar, osztrák, német katolikus
szertartás. Útvonala, belső rendje, formája, funkciói, a résztvevők
résztvev k elvárt öltözködése és viselkedése tájilag
sokféle változatot mutat. A körmenetben legtöbbször a falu
falu legtekintélyesebb embere, például a bíró vitte a
Feltámadt Krisztus szobrát. Másutt az kapta ezt a megtisztelő
megtisztel feladatot, aki a passióban Jézus szerepét énekelte.
Megtisztelő feladatnak számított a húsvéti gyertya hordozása is. A körmenet útvonalán az ab
ablakokban gyertyák
égtek, emelve a szertartás fényét. Nagyszombaton véget ért a negyvennapos nagyböjt. A feltámadási körmenet
után a hazatérő családok, legalábbis az utóbbi évszázadban, ünnepélyesen elfogyasztották a nagyrészt sonkából
és tojásból álló húsvéti vacsorát.
Húsvétvasárnap
virradó éjszaka
A nagyszombatról Húsvétvasárnapra
különleges népi ájtatossága volt a jézuskeresés, istenkeresés, szentsírszentsír
keresés. Sokféle változata és formája alakult ki. Az Ipoly menti
falvakban nagyszombat éjszakáján, éjfél előtt
őtt a templom
templ
bejáratánál
gyülekezetek össze a hívek. Arra törekedtek, hogy lehetőleg
lehet
a falu
apraja-nagyja ott legyen. Az előimádkozó
imádkozó vezetésével az alkalomhoz illő
ill
különleges imádságokat mondtak a templom ajtajában, majd
körmenetben énekelve végigjárták a falubeli és
é a határban lévő
kereszteket. Mindegyiknél imádkoztak. A legtávolabbi keresztnél
előzőleg
leg valaki elrejtette a feltámadt Krisztus szobrát. Az éjszakai
körmenet megtalálta és valóságos diadalmenetben vitte vissza a
templomba. Ezután a temetőbe
be ment a menet, ahol mindenki leült a
hozzátartozója sírjára, kezében tartva csonkig égő
ég gyertyáját. Az
előimádkozó vezetésével imádkoztak hajnalig.
Litke palócai a templomban ájtatoskodtak virradatig. Ekkor
megmosakodtak a patakban, amely hitük szerint húsvét reggelén
aranyvízzé változott.
A középkorban egész Magyarországon elterjedt szokás volt a húsvéti határkerülés vagy határjárás. Erre
utal, hogy a 19. század végén a Kárpát-medence
Kárpát medence legkeletibb és legnyugatibb szögletében, valamint
katolikusoknál és protestánsoknál egyaránt előfordult.
el fordult. Legtöbbször férfiak vettek részt a határkerülésben.
Járhattak gyalog és lovon egyaránt. Nagy lármával, zajjal haladtak. Közben azonban énekeltek és imádkoztak is.
A szokás néhol összekapcsolódott a határbeli
határbeli kutak és források tisztításával. A határkerülők
határkerül járhattak
nagyszombat estéjén, nagyszombat éjszakáján, de volt példa a vasárnap délelőtti
délel tti határjárásra is. A katolikus
határkerülésnek, miként minden körmenetnek, ősi soron a megszentelt bekerítés, a mágikus
ágikus körbefoglalás, a
veszedelmek és a gonosz távol tartása volt a célja. A húsvéti határkerülést gyakran emlegették a 18. századi
határperekben, mint egy-egy
egy földdarab hovatartozását bizonyító cselekményt.
A húsvéti ételszentelés vagy ételáldás országszerte
országszerte elterjedt szentelmény. A megszentelt húsvéti
ételeket a régi magyar nyelvben a vallon eredetű
eredet kókonya szóval jelölték. Hasonló jelentésű
jelentés volt keleten a görög
katolikusoknál és a moldvai csángóknál a páska. Az ételszentelésnek nem volt előírt
írt egységes időpontja. Egyes
helyeken húsvét vasárnapján, másutt szombaton délután és este történt a szentelés, hogy a feltámadás után már
fogyasztani lehessen a megszentelt ételeket. A megszentelendő
megszentelend ételeket, általában tojást, sonkát, kalácsot,
tormát, sót, kosárba rakták és szép szőtt
sz vagy hímzett terítőkkel
kkel takarták le. Általánosnak mondható szokás, hogy
a megszentelt ételeket tartalmazó kosárral a lányok és asszonyok siettek, sőt
s t legtöbbször szaladtak hazafelé. A
hazaérkezés időtartamához
tartamához ugyanis rengeteg olyan ké
képzet
pzet kapcsolódott, amely a szaladást serkentette. Például
úgy vélték, hogy aki gyorsan ér haza, a munkában is ügyes lesz. Aki utoljára ér haza, abban az esztendőben
esztend
meghal stb. Sokféle képzet kapcsolódott a megszentelt ételek fogyasztásához és maradékaihoz is. A néphit

szerint például a megőrzött szentelt sonkacsont az istállóba téve védi az állatokat a boszorkányoktól. A szentelt
tojás héja a szántóföldre szórva távol tartja a kártevőket, a szentelt kalács maradéka pedig tűzvész idején
hasznos.
(Magyar Néprajz VII. Folklór 3. Népszokás, néphit, népi vallásosság)
Rétfalvi Balázs
szerkesztő

Egyházközségi rovat
A JUBILEUMI EMLÉKÉV SORON KÖVETKEZŐ PROGRAMJAI, ESEMÉNYEI, MELYRE
SZERETETTEL VÁRJUK A FALU MINDEN LAKÓJÁT
RAJZ- ÉS FOTÓPÁLYÁZAT
Ismételten szeretném buzdítani azokat a tehetséges gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket, akik a
meghirdetett rajz- és fotópályázaton való részvételükkel az önálló alkotás öröme mellett az egész közösségnek
is nagy örömet szerezhetnek. A pályázatokat négy korcsoportban: 7 éves korig óvodás, 12 éves korig gyermek,
18 éves korig ifjúsági és 18 év felett felnőtt kategóriában várjuk. A pályázat címe: „Az én templomom”.
A pályaműveket borítékban jeligével kérjük leadni a templomban szentmisék után vagy a polgármesteri
hivatalban, fogadási időben vagy az óvodában 2011. május 31-ig. A pályázó nevét, címét és életkorát a
pályamunka hátoldalán kérjük feltüntetni.
KIÁLLÍTÁSOK
II. János Pál pápa élete és utazásai bélyeg és képeslapgyűjteményen
Május 1-i örömteli boldoggá avatási eseményhez csatlakozva Steindl Rezső sokrétű, gazdag gyűjteményéből
kiállítás nyílik 2011. április 29-én a perenyei kultúrházban. A kiállítás megtekinthető 2011. április 30-tól május 18ig.
Vallási események Perenyében régi fényképeken
A templommal és a perenyei hitélettel kapcsolatos fényképekből, tárgyi emlékekből a perenyei plébánián lesz
kiállítás május 15-től június 19-ig.
Bujtás László kiállítás
A községünkben született képzőművész-tanár vallási élettel és Perenyével kapcsolatos munkáinak válogatásából
szervezett kiállítás a plébánián május 15-től június 13-ig tekinthető meg.
NAGYBÖJT ÉS HÚSVÉT PERENYÉBEN
Lelkigyakorlat Merkli Ferenc atya vezetésével 2011. április 9. és 10-én.
Perenyeiek közös keresztút imádsága a Kőszegi Kálvárián 2011. április 16-án.

Passió-játék a perenyei fiatalok előadásában, a templomban várhatóan 2011. április 16-án.
Nagy heti szertartások:

Nagycsütörtök 17 óra 30-kor, éjszaka virrasztás
Nagypéntek délután 3 órakor

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-kor lesz. Reméljük, hogy a korai időpont ellenére
sokan döntenek majd a perenyei részvétel mellett, mert egy nagyon különleges és felemelő élményben lehet
részünk (csíksomlyói pünkösdi hajnalhoz hasonlítható). 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 kissé
megerőltető, de ez az áldozat méltó lehet a jubileumi évhez.
Templomunk 250. jubileumi évében három alkalommal Fr. Barsi Balázs OFM „A templom az időben és az
örökkévalóságban” című könyvéből idézett gondolatokkal szeretnénk figyelmünket ráirányítani templom
jelentőségére.
II. Rész
A templomhajó
A hajó-szimbólum mélyen bibliai. Benne van a közösségtudat, összetartozás és felelősségérzet, illetve a múló idő
hullámain az örök partok felé való evezés ősi emberi tapasztalata.
Megítéltetett és fölmentést kapott az, aki a szent keresztség vizéből kiemelkedve a katekumenátus helyéről, az
előcsarnokból a hajóba belépett. A legnagyobb krisztusi igazságokat a hajóban tanulják meg az apostolok.
Amikor kitör a vihar a tengeren, Jézus a bárka végében egy vánkoson alszik. A hullámok már becsaptak a
bárkába, úgyhogy az már majdnem megtelt. Fölkeltek és így szóltak hozzá: „Mester, nem törődöl azzal, hogy
elveszünk? (Mk 4, 38-40)
Az Egyház hajójában lévőknek meg kell tanulniuk, hogy ellenséges világ veszi körül őket, és csaknem
elmerülnek. A hajó, amely majdnem elmerül, de benne van Jézus, a teremtés és a történelem Ura, aki isteni
hatalmával rászól a háborgó tengerre, s az lecsillapul. Azt is megtanulják a Jézus hajójában lévők, hogy egy
biztos cél felé haladnak: nem vesztegelnek a vízen, nem irányt vesztve sodródnak, és nem is reménytelenül
körbe-körbe járnak, hanem haladnak az örökkévalóság partja felé, a szentély felé, ahol Krisztus vár rájuk. Az
előcsarnokban lévők a megtisztulás útját járják, a hajóban lévőknek már a megvilágosodás útját kell járniuk.

A keresztkút, az ambó, mellékoltárok, lépcső
A keresztkút ma többnyire a templomhajó valamely kitüntetett pontján található. Nagyon fontos szerepet tölt be a
keresztény hívő életében, mert ez a Szentlélekben nyert istengyermekségre való születésünk helye.
És ez a születés nem kevésbé valóságos, mint testi születésünk, de még nagyobb jelentőségű, hiszen az örök
életre szól.

Az ambó elhelyezkedése a hajó és a szentély határán arra a lényeges igazságra is figyelmeztet, hogy csakis az
apostoli igehirdetésből derül fény a hajóban történő legnagyobb eseményre: a keresztség szentségére csakúgy,
mint a szentélyben történő legnagyobb eseményre: a szentmiseáldozatra. Az élő igehirdetés tárja föl a hajóban
lévő hívek előtt a legszentebb misztériumok lényegét és hatását életükre mind a jelenben, mind az eljövendő
világban.

A mellékoltárokat illő tisztelettel kell körülvennünk. Végezhetünk ott litániát, közös imádságokat, egyénileg is
szánjunk olykor néhány percet a szentek köszöntésére, meglátogatva oltárukat.

A templomhajóból a szentélybe vezető lépcsők arra tanítanak, hogy a szentek szentje nemcsak a profán világtól,
de még a keresztény lét mindennapjaitól is külön van választva, oda nem vihetjük magunkkal a világ zaját,
elcsendesedett, összeszedett lélekkel szabad csak belépnünk.

Csire Lenke és Pothárn László
szerkesztők

Perenyei Aranyhíd Óvoda
A perenyei óvoda életéből
Február 26-án 15 órai kezdettel tartottuk meg a hagyományos óvodai farsangunkat a Művelődési
Házban. A gyermekek az idei évben is - mint mindig - nagy lelkesedéssel készültek, azért, hogy produkciójukkal
szórakoztassák a közönséget és mindenkinek örömet, boldogságot varázsoljanak a szívébe.
Köszönjük az önkormányzatnak a termet, amit biztosítottak a rendezvényünkhöz. Továbbá az óvodás gyermekek
szüleinek az önzetlen, segítőkész munkáját, a sok szép süteményt, a tombolatárgyakat, zsákbamacskákat,
amelyeket felajánlottak a délutáni és az esti bálra. Külön köszönet a terem díszítésében és a kellékek
felszállításában azoknak a szülőknek, akik közreműködtek.

A farsangi délután és az esti bál sikeréhez hozzájárultak:
Id. Bolfán Gábor és neje
Falusi Tibor és neje
Imre József és neje
Bolfán Katalin
Nika László
Guttmann József
Tóth Tibor (Gencsapáti)

Kiss Tibor (Gencsapáti)
Hálásan köszönjük!
Azoknak is köszönet, akik megtiszteltek bennünket és eljöttek a délutáni műsorunkra!
További híreink
Értesítjük a kedves szülőket, hogy az óvodai beiratkozás a 2011/2012-es tanévre 2011. március 21. és
március 25. között lesz az óvodában, délelőtt 6.30 – 16.30-ig. Az óvodába azon gyermekek iratkozhatnak be,
akik 2012. május 31-ig betöltik a harmadik életévüket.
A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
- a szülő személyi igazolványa
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- balesetbiztosításra: 600 Ft
Március 28-án Bábszínházba megyünk az óvodásokkal a 8.00-ás autóbusszal. Az előadás címe: A Vitéz Szabó
legények!
Április 27-én veszi kezdetét az úszótanfolyam, amelyre óvodánkból is jelentkeztek.
Az úszásoktatás minden reggel 8.30-kor kezdődik. Az oktatás heti 2 alkalommal, mindig szerdai és pénteki
napokon lesz.
Időpontok: április 27., 29., május: 4., 5., 11., 13., 18., 20., 25., 27.

Csire Istvánné
óvodavezető

FARSANGI KÉPEK

Egészség, életmód
MELEGEBB IDŐ, FÁJDALMAS VISSZEREK
Tisztelt Olvasóim!
Mire e sorokat olvassák, reményeim szerint már melegszik az idő. Ez jó a természetnek, az embereknek
is, de, nem örülnek azok a honfitársaink, akik visszér problémákkal küzdenek. Kis településünkön sajnos szép
számmal vannak olyanok, akiket a visszér kínoz. Ahogy az idő melegszik, a fájdalom is jobban előjön. Akkor
nézzük meg, miről is van szó?
A visszerekről akkor beszélünk, ha a vénák kanyargó értágulatok formájában tűnnek elő a bőr alatt. Az alsó
végtag esetében az állás miatt alakulnak ki a kanyargós visszerek. Ezeket örökletesnek is szokták mondani, mert
általában a kötőszöveti és egyéb betegségekhez társuló okok miatt nemzedékről-nemzedékre vándorol tovább.
A visszér szinte mindennapos népbetegség. Több eltérő típusa van:

• törzs-visszeresség
• oldalág-visszeresség
• reticuláris-visszeresség (a bőrön éppen áttűnő visszeresség)
• pókháló visszerek, aminek szintén több fajtája van
Már fiatal kortól megfelelően kell kezelni a visszerességet. Döntően befolyásolhatja a pályaválasztást is, hiszen
akinek már ekkor kiterjedt visszeressége észlelhető, az ne menjen olyan munkahelyre, ahol sokat kell állni. (bolti
eladó, fodrász, egyéb álló munka)
SÚLYOS FORMÁJA, A TROMBÓZIS
A vénás betegségeket tekintve gyakran összetévesztik a felületes és a mély visszereket. Az előbbiek jól
láthatók, gyulladásuk, felületes vénás gyulladást hozhat létre, amely súlyosságában nem hasonlítható össze a
mélyvénák elzáródását okozó trombózissal. A trombózis fogalma a köznyelvben nem különül el a felületes illetve
a mélyvénás rendszer, gyógyszerelésük azonban egészen más. Lefolyásában, szövődményében a mélyvénás
trombózis messzemenően súlyosabb folyamat, mint a felületes vénagyulladás.
MEG IS ELŐZHETŐ?
Mit tehetünk? A legfontosabb, hogy kerülni kell a hirtelen meleget, mely tágítja a vénákat. Mellőzze a
forró fürdőket, a szaunát, a napon való hosszabb tartózkodást, a padlófűtést. Kerülje a tartós álldogálást, ülést,
ácsorgást, helyette polcolja fel a lábát, vagy járjon sokat, és lazító mozdulatokkal próbálja elősegíteni a
vérkeringést, a vénás rendszerben a vér visszaáramlását. Ne szorítsa el a vénákat szoros harisnyával,
nadrággal. Káros a túlsúly. krónikus székrekedés, bizonyos hormonok szedése (fogamzásgátlók bizonyos
típusai)
A LEGEGYSZERŰBB SEGÍTSÉG
Úgy aludjon, hogy a láb felpolcolt helyzetben legye, a fürdést mindig a lábak hideg vizes lemosásával
fejezze be. Károsak a magas sarkú cipők, lúdtalp esetén viseljen ortopéd betétet. Ha mégis sokáig kell állnia,
akkor polcolja fel vagy emelgesse lábait, lábujjhegyre, sarokra „billentve” tornázzon, sétáljon nagyon gyorsan, és
ülés közben mozgassa lábait. Ez vonatkozik tartós utazásokra, hosszú repülőutakra. Ha hajlamos
visszerességre, naponta többször végezzen 2-3 percig tartó izomgyakorlatokat, ne hanyagolja el frissen
jelentkező visszeres csomóit, azonnal forduljon orvoshoz!
SZÁMÍT-E AZ ÉLETVITEL?
Igen sokat segít és árthat is. Mindenekelőtt le kell szokni a dohányzásról, étrendjét beszélje meg
orvosával, dietetikusával. Mozogjon a lehetőségekhez mérten sokat, a TV nézéskor, bármilyen sorozat legyen is
az, fél óránként kelljen fel, és 5 percig állva, mozogva nézze tovább. A szakorvos által felírt kenőcsök, kapszulák
sokat segíthetnek, használja azokat. Ha változást észlel, azonnal forduljon orvoshoz, és az előbb leírtak
betartásával sokat segíthet betegségén.
Soós Tibor
edukátor

Sporthírek
Kedves Sportrajongók!
Köszöntök mindenkit, itt a tavasz kapujában mely nagyon jó hatással volt sportolóink lábaira, kezeire ☺!
Tekéseink jó pár fordulón vannak túl, mialatt a focisták is elkezdték az alapozást és a tavaszi szezont!
Második lapszámunkban nem mást kérdeztem, mint Bejczi Andrást a perenyei focicsapat csapatkapitányát:

1:Mikor születtél?
1988. július 4.
2: Hány évesen kezdtél el hódolni a focinak?
Mióta az eszemet tudom, szeretem ezt a
sportágat. Apukám már egészen kis koromban
kivitt magával a focipályára rúgni a bőrt, ami
nagyon meghatározó volt a későbbieket tekintve.
Azóta nem telt el év úgy, hogy ne koptattam
volna rendszeresen a perenyei pálya gyepét.
3: Mindig is a focit szeretted vagy volt más
sport is, ami vonzott? Ha igen miért a focit
választottad?
A focin kívül kevés sportág van, ami igazán
érdekelt és lelkesített volna. Talán a teke az
egyetlen, amit ezen kívül még – ha nem is
rendszeresen – űzni szoktam.
4: Mikor igazoltak le Perenyébe?
A 2005/2006-os szezonban lettem hivatalosan is
a perenyei focicsapat tagja.
5: Mióta vagy csapatkapitány? Hogy fogadtad ezt a felkérést?
Először az akkor még megyei II. osztályban játszó ifjúsági csapatban kaptam meg a karszalagot. A felnőtt
csapatban a mostani, 2010/2011 bajnokság kezdetén ért a megtiszteltetés, hogy újra átvehessem ezt a
tisztséget. Meglepődtem, mikor rám esett a választás, hiszen vannak nálam idősebb és rutinosabb játékosok is a
csapatban. Mindenesetre nagyon jól esett, és igyekszem eleget tenni a kötelességeimnek, mint csapatkapitány.
6: Mik a reményeid a szezonnal kapcsolatban?
A 2010/2011-es szezon kezdetén a csapat egy erős középmezőnybeli helyezést, esetleg egy dobogó körüli
pozíciót tűzött ki célul. Az őszi szezont vegyes eredményeket produkálva (6 győzelem, 2 döntetlen, 6 vereség)

végül a 8. helyen zártuk, ami nem mondható rossz eredménynek. A jelenlegi keretet tekintve továbbra is
esélyesnek tartom a felzárkózást a mezőny élvonalában szereplő csapatokhoz. Én egy 5. vagy 6. helyezéssel
teljesen elégedett lennék.
7: Mi a véleményed a játékosállományról? Lenne esély a felsőbb osztályban való szereplésre? Ennek
csak anyagi akadályait látod?
A csapat rendelkezik idősebb, tapasztaltabb játékosokkal és bizonyítani vágyó ifjakkal egyaránt, ami egy
ütőképes elegyet alkot. Nagyon jó a hangulat és az összhang, aminek én kifejezetten örülök.
Mindamellett a keretre ráférne még egy-két új igazolás, hogy az összeállítást jobban tudjuk variálni, és az
esetleges sérültek helyét kipótolni. Sajnálatos módon az utóbbi pár átigazolási szezonban többen hagyták el a
csapatot, mint ahányan érkeztek, ezért a játékosállomány meglehetősen szűkös. Az anyagiak mellett talán ez
lehet a másik nagy akadálya a felsőbb osztályban való szereplésnek.
Ha sikerülne erősíteni a keretet, akár egy bajnoki győzelmet is elérhetnénk, és magasabb osztályba léphetnénk.
A fiúk a XVII. Fordulóban Kőszeghegyalja SC vendégeként 2:1 es végeredményt hoztak, ahol a gólszerző Csire
Miklós volt! A XVIII. fordulóban az Acsáddal összemérve erejüket 2:2 es meccset játszottak!
Lássuk tekés fiúinkat, akik utolsó tudósításunk óta 8 meccset játszottak, itthon verhetetlenek a fiúk, úgyhogy
csak bíztatni tudom őket a hazai pálya előnyének kihasználására!
Forduló

Haza csapat

Vendég csapat

Végeredmény

XIV

Perenye TK

Kőszegi SK

6--2

XV

Balogunyom TK

Perenye TK

5--3

XVI

Perenye TK

Zalalövő Romantik TK

5--3

XVII

Perenye TK

Felsőmarác Boldizsár TR

7--1

XVIII

Zalakaros és Térsége SE

Perenye TK

7--1

XIX

Csákánydoroszló KSE II

Perenye TK

6--2

XX

Perenye TK

Vonyarcvashegy SE

7—1

XXI

Perenye TK

Néró TC Nárai

7—1

Szép sikerek fiúk, csak így tovább!!!!
Hát lássuk szuperligás lányainkat, akik szintén kisebb nagyobb sikerrel, ám annál nagyobb akarással már a
rájátszásnál tartanak, de ne szaladjuk ilyen előre, lássuk, milyen eredményekkel is jutottunk el idáig:
Forduló

Haza csapat

Vendég csapat

Végeredmény

XIV

Perenye TK

FTC

2—6

XV

ZTE-ZÁÉV

Perenye TK

7—1

XVI

Horváth TK

Perenye TK

0—8

XVII

Perenye TK

Rákoshegy VSE

7—1

XVIII

Tatabánya

Perenye TK

5—3

A lányok az alapszakaszt a 9. helyen zárták, ami még mindig jó indulópont a rájátszásban, ahol akár a végén az
5. megtisztelő helyt is elfoglalhatjuk!
A rájátszás első fordulójában Tatabányához tértünk vissza ahol revansot véve 5-3as győzelem született. Egy hét
elteltével mi fogadtuk a Tatabányát nagyon nagy izgalmak közepette, hisz a mérkőzés eldöntötte a rájátszás
felsőházába való jutását, és a lányok megmutatták, hogy helyük van a Szuperligában, és ott sem a sereghajtó
kategóriában, hiszen 7-1es győzelmet arattunk a Tatabánya ellen, ahol magabiztosan csodálatos játékkal
nyűgözték le a megtelt „arénát”! Így a lányok az 5. helyért folytatják a küzdelmet, amíg még 3 forduló van!
Köszönjük a szurkolóknak és támogatóinknak a kitartást és a sok-sok tapsot és bíztató szavakat!
HAJRÁ PERENYE!!!!
Jó szurkolást, sok-sok sikert kívánok mindenkinek, és természetesen Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok
minden sportolónknak, szurkolónknak és a falu lakóinak!
Üdvözlettel:

Domján Tímea
szerkesztő

Eleink eledelei
Mottó: nincs rossz kaja, csak keveset kaptunk. Nem a győzelem, hanem a készétel a fontos.
Tisztelt Olvasóim!
Ahogy a naptárra nézek, közeleg a húsvét, a sonka és kalács özön időszaka. Szeretném, ha becsempésznénk a
vendégeknek egy, nagyon unom mézes puszedlit, ne csak mindig karácsonykor együk. ezt a receptet nagyon
messziről hoztam, megérte! Persze, hogy mindenkinek van kipróbált receptje, de, ez nem zárja ki, hogy ki ne
próbálják ezt a variációt. Sok sikert hozzá! A burgonyás cukkíni nagyon jót tesz a szesztől kipilledt gyomornak.
Majd iszunk utána. Mindenkinek jó locsolkodást és sok piros tojást kívánok, szeretettel:

Soós Tibor
a haspárt elnöke

MÉZES PUSZEDLI
Hozzávalók: 1 kiló liszt, 1 csomag mézes fűszerkeverék, 1 evőkanál szódabikarbóna, csipet só, 10 deka lekvár,
30 deka méz, 30 deka porcukor a tésztához, + 27 deka porcukor a habhoz, 10 deka zsír, 2 deci tej, 3 tojás.
Egy nagyobb keverőtálba teszek egy kiló sima lisztet, (lehet rétesliszt is, én simából készítem), ráöntök egy
csomag mézes fűszer keveréket, összekeverem. Teszek rá egy evőkanál szódabikarbónát, 10 deka lekvárt,
(bármely ízű lehet, én barackot használok) és egy kicsit összekeverem ismét.
Egy kisebb lábasba teszek 30 deka mézet, 30 deka porcukrot, 10 deka zsírt és 2 deci tejet. Addig melegítjük
takaréklángon, és közben keverjük is, amíg a zsír el nem olvadt. Akkor levesszük a tűzről, megvárjuk, amíg egy
kicsit hűl, és habverővel belekeverünk 3 tojás sárgáját. Azért várjunk egy kicsit, hogy a tojást össze ne kapja.
Még melegen ráöntjük a lisztes keverékre, alaposan összedolgozzuk, és egy éjszakára a hűtőbe tesszük.
Másnap újra átdolgozzuk, diónyi gombócokat formázunk belőle, kizsírozott, lisztezett tepsibe rakjuk, és kisütjük.
(sütőpapírt szoktam használni, nem olyan macerás, meg kevesebbet kell mosogatni). Nagy tálba rakjuk, és
megvárjuk, amíg kihűlnek a puszedlik.
Hab: 3 tojás fehérjét 27 deka porcukorral hidegen kemény habbá verem, ráöntöm a puszedlikra, és fakanállal
összekeverem, hogy a hab a puszedlikat egyenletesen bevonja.
Gyúródeszkára egyenként kirakom, megszárítom, és eldugom, mert annyira finom, hogy mind megeszik, aztán
süthetek hetente.
BURGONYÁS CUKKÍNI
Hozzávalók: 1 darab cukkíni, 20 deka reszelt burgonya, 10 deka vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 10 deka
liszt, 2 darab tojás, 5 deka darált dió vagy mogyoró, 1 deci tejszín, 15 deka reszelt sajt, (fele lehet füstölt) só, bors
majoránna, kakukkfű ízlés szerint.
A hagymát kockázom, és kevés olíva olajon megpirítom. A burgonyát és a cukkínit meghámozom, és
almareszelőn lereszelem. Hozzáadom a felvert tojásokat, a lisztet, a pirított hagymát, a reszelt fokhagymát, a
reszelt sajtot és a fűszereket. Beállítom az ízét, kizsírozott, morzsával behintett tepsibe terítem, a tetejére is
reszelek sajtot, és 180 fokos sütőben 35-40 perc alatt készre sütöm. Káposzta savanyúságot adok hozzá.
Nagyon finom frissen kisütött fasírozottal. Aki nagyon vágyik egy kis húsra, akkor lehet beletenni darált párizsit,
vagy beleönthetünk egy réteg darált húsból készült pörköltet is. A lehetőségek adottak, csak élni kell velük. Ez
hús nélkül könnyű eledel, fogyókúrába is beilleszthető.

Zöld Oldal
Zöld Hírek
„ Megszűnhetnek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek. Helyette – országos szinten is - a házhoz menő szelektív
gyűjtést vezetnék be.” Erről az új hulladéktörvény rendelkezik majd, amelyet még nyár előtt megszavazhat a
parlament.
A régi, hulladékszigetes rendszer Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár szerint nem vált be.
„Az új hulladékgazdálkodási törvénytervezet a hulladékképződés megelőzésére helyezi a hangsúlyt.

Számos civil szervezet már régebb óta hívja fel arra a figyelmet, hogy csökkentenünk kell a termelődő
hulladékunk mennyiségét, amit elsősorban a környezettudatos fogyasztással érhetünk el.”
Környezettudatos fogyasztás….
Ehhez a mai fogyasztói kultúránk újragondolására van szükségünk.
Környezetvédelmi szempontból az a legjobb, ha eleve nem hozunk létre hulladékot. A legrosszabb, ha képzünk,
és azt lerakják, vagy elégetik. A kettő között található a dolgok újra használata, a szelektíven gyűjtött és
újrahasznosított hulladékok köre.
Az igazi hulladékcsökkentés az, amikor a mindennapjainkban elérjük, hogy minél kevesebb dolog legyen, amit ki
kell dobnunk. Vagyis vásárláskor a tényleges szükségleteinkre és nem a reklámokra hallgatunk. Nem veszünk
agyoncsomagolt holmit, olyan árut keresünk, ami környezetbarát módon készült, ha valami elromlik,
megjavíttatjuk, ha valami feleslegessé válik, elajándékozzuk, és így tovább. A szerves anyagokat komposztáljuk
és visszajuttatjuk a természetbe.
A tárgyainkat olyan sokszor, olyan sokan és olyan hosszú ideig használjuk, amennyire csak lehet. Ez az igazi
hulladék-megelőzés.

HULLADÉKMEGELŐZÉS – ÚJRAHASZNÁLAT – ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Kránitzné Rózsika
Zöld Nyugat Nonprofit Kft. ügyvezetője

Felhívás, hirdetés, apropó
Rendőrségi felhívás!
Tisztelt helyi lakosok, pincetulajdonosok! Felhívnám figyelmüket, hogy március hónapban a Gencsapáti
Szőlőhegyen lévő pincesoron betörés történt.
Kérem a lakosságot, hogy aki bármilyen információval tud szolgálni a fenti bűncselekménnyel kapcsolatban az
keresse meg Fuchs Balázs r. ftörm. Körzeti Megbízottat személyesen vagy telefonon a 06/20 344-7759-es
telefonszámon, vagy sürgős esetben hívja a 107-es segélyhívó számot.
Kérem a szőlőhegy pincetulajdonosait, hogy ott tartózkodásuk alatt figyeljenek oda saját, és tulajdonostársaik
ingatlanára, ingóságaira, amennyiben idegen, gyanús személyeket látnak, értesítsék a hatóságot.

Köszönettel:

Fuchs Balázs r. ftörm.
Gencsapáti KMB

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 a
szombathelyi bevásárlóközpontokban, de a beszerzésben készségesen segít az önkormányzat is, ahol várják a
rendeléseket. A mellények legolcsóbb áron 600 Ft-ért kaphatóak.
ASSZONYTORNA
Perenye, Művelődési Ház: minden HÉTFŐ 18:00
A torna 60 perces, 10-15 perc bemelegítéssel indul, ezután körülbelül 30 percig gerinctorna gyakorlatok
következnek, majd nyújtással, relaxációval végződik.
Kiknek ajánlott ez a mozgásforma?
Akik 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.
TANULJON ÖNVÉDELMET KUNG-FU ISKOLÁNKBAN! Hölgyek, Urak, Gyerekek 10 éves kortól
Szombathelyen: kedden és csütörtökön 18-19.30-ig, Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola, Nagykar u.
1-3.
Oktató: Wagner György, 3. mesterfokozat, További információ: 06-20/347-22-78.
GYÖNGYÖS KÁVÉZÓ&BOROZÓ – Gyöngyösfalu, Petőfi S. u. 2.
(Gencsapáti és Gyöngyösfalu találkozásánál)
Szolid árakkal várjuk vendégeinket a hét minden napján!
Születésnapok, leány és legény-búcsúk, baráti összejövetelek és egyéb
rendezvények lebonyolítását is vállaljuk!
Darts, csocsó, baráti kártya-partik, TV, zene…
Érdeklődni: személyesen vagy a 20/365-7595-ös telefonszámon

Programajánlat
ÁPRILISI RÁHANGOLÓ
Április 5.: Általános lomtalanítás a SZOVA szervezésében
Április 16-17.: elektromos és elektronikai hulladékgyűjtés a Perenyei Aranyhíd Óvoda udvarán
Kérjük Önöket, hogy fém tárgyaikat a helyi sportkörök számára otthon megtartani szíveskedjenek! Ezek
összegyűjtése egy későbbi időpontban lesz, melyről Mindenkit külön tájékoztatunk! KÖSZÖNJÜK!!!
Április 24., 20:00-tól: Feltámadási Örömtűz a Perenyei foci pályán
Egy igazán jó hangulatú, kis falunk lakóit megmozgató, invitáló batyus összejövetel. Halk zeneszóval, közös
beszélgetéssel és akár énekléssel tisztelgünk és őrizzük a feltámadás örömére gyújtott tüzet.

Megkérjük a boros gazdákat, hogy mennyei boraikból illetve a háziasszonyokat, hogy ínycsiklandozó
pogácsáikból, süteményeikből – ha lehetőség van rá – hozzanak magukkal.
Április 29-től május 18-ig: A II. János Pál pápa tiszteletére szervezett kiállítás „II. János Pál pápa élete és
utazásai bélyeg és képeslapgyűjteményen” megtekinthető a Perenyei Művelődési Házban.
Április 29-én 17:00-tól a Perenyei Művelődési Házban várunk minden érdeklődőt, aki szívesen szerepelne a
Perenyei Falunapon! Továbbá, akinek bármilyen jó ötlete van a délutáni programokra vonatkozóan.
Április 30-án, szombaton 14:00-tól Májusfaállítás több helyszínen (Templom melletti Hősök terén, Művelődési
Ház előtt, Perenyei Aranyhíd Óvoda udvarán). Kérjük a fiatal fiúkat, Májusfaállításban jártas férfiakat, fiatal
lányokat, hogy segédkezzenek a fák díszítésében és azok felállításában.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!!
MÁJUSI ELŐZETES
Május 21-én, 14:00-tól: Egészség napot tartunk a Perenyei Művelődési Házban. Érdekes előadásokkal,
tanácsadással és a közös sportolás örömével várunk minden érdeklődőt!
Május 29-én 14:00-tól: Gyermeknapot tartunk a templom mögött található játszótéren. A vetélkedők, közös
programok, erőpróbák zavartalansága érdekében ezen a napon a templomtól a felső buszmegállóig terjedő
útszakasz lezárásra kerül.
Május 31-én (kedd) 18:00-tól: Várjuk az Májusfaállításban segédkező fiúkat, férfiakat, lányokat és asszonyokat,
továbbá minden érdeklődőt a Májusfák kitáncolásához.
Különvonattal a Csíksomlyói Búcsúra - Székely gyors
2011. Június 10-13.
Indulás: 2011. június 09. éjfél körül autóbusszal. Érkezés a határra a déli órákban, majd indulás tovább a
Nagyvárad – Kalotaszeg – Kolozsvár – Szamosújvár – Dés – Déda – Gyergyószentmiklós – Csíkrákos útvonalon.
Útközben lehetőség szerint megismerkedünk a települések kulturális és történelmi nevezetességeivel.
Elhelyezés: több településen, magyar-székely családoknál, fürdőszobás házakban, félpanziós ellátással.
Második nap (június 11., szombat)
Reggeli után indulás vonattal Csíkszeredára majd a keresztaljakkal gyalog megyünk Csíksomlyóra. Itt részt
veszünk a 12.30-kor kezdődő szentmisén. A délutáni szabadidőben séta Csíkszereda központjában.
Harmadik nap (június 12., vasárnap)
Reggeli a vendéglátóknál, majd indulás Csíkmadéfalva érintésével a Gyímesekbe, az Ezeréves határhoz.
Negyedik nap (június 13., hétfő): Indulás a kora reggeli órákban Magyarországra.
Részvételi díj 64.900,- Ft + 1.298,- Ft sztornó-biztosítás (ez az utazási irodának fizetendő és 26.000,- Ft
előleget kell fizetni a foglaláshoz).
További költség az autóbusz oda-vissza Perenye – Budapest, mely szervezés alatt van (mérete, így
költsége a résztvevők számától függ).

A részvételi díj tartalmazza: a különvonat útiköltségét másodosztályon, három éjszakai szállást
magánházaknál, kétágyas, pótágyazható szobákban, félpanziós ellátással, transzfereket - szükség esetén - a
vasútállomás és a szálláshely között.
A részvételi díj nem tartalmazza: személyes kiadások, fakultatív programok, útlemondási biztosítás, fakultatív
BBP biztosítás. A különvonaton nyugdíjas-, gyermek-, diák-, és egyéb kedvezmények nem vehetők igénybe.
Az étkezőkocsiban magyar népzenét játszó zenekar szórakoztatja az utasokat.
Jelentkezni lehet a Polgármesteri Hivatalban 2011. április 08. napjáig, a perenyei Keresztalja kollektív
szervezése és a vonatjegyek foglalása érdekében, a 26.000,- Ft előleg befizetésével.
Szervezésben segít: Dr. Németh Péter (tel: 06-30-9868111, lehetőség szerint este 18 és 20 óra között).

Önkormányzati Melléklet
Testületi ülések összefoglalója
2011. január 31-i ülés témái, döntései:
-

-

2011.

a Szombathelyi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítását a testület jóváhagyta.
(a módosításokat az anyag terjedelme miatt a hivatalban meg lehet tekinteni)
Mivel 2011. január 1-től megváltoztak a szociális törvény közcélú foglalkoztatottakra vonatkozó
rendelkezései, ezért a testület úgy döntött, hogy a rövid idejű foglalkoztatást (2-4 hónap, napi 4 óra)
választja, illetve egy férfi és egy női munkaerőre adnak be pályázatot.
A testület jóváhagyta a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
társulási szerződésének módosítását.
Elfogadták továbbá, hogy a község családjai között a 0138 hrsz-ú külterületen, a korábbiakhoz
hasonlóan faszedési akciót hirdetnek, amelyre pályázni lehet.
Jóváhagyta a testület, hogy a polgármesteri hivatal részére új Mátrix nyomtató kerüljön beszerzésre
annak érdekében, hogy a helyi adós csekkekre rá lehessen nyomtatni az összegeket. Meghatározták
továbbá, hogy a hely hírlevél előállítási díja éves szinten max. 260.000 forint legyen, valamint a dr.
Németh Péter jogi képviselővel kötött szerződést is meghosszabbították újabb 1 évre.
február 16-i ülés témái, döntései:

1.
A testület elfogadta az önkormányzat 2011. évi költségvetését. A rendelet és mellékletei megtekinthetők
a Polgármesteri Hivatalban.
2. Módosította a testület a közterületi rendeletet is. Ennek értelmében az alábbi közterület-használati díjakat
kell megállapítani:
a.) - mutatványosok (körhinta, céllövölde, zenekar, tánc stb.)
- alkalmi mozgóárusok (ruházat, bazár, ajándék, étel-ital)
b.) - idényárusítás (zöldség-gyümölcs stb.)

100,-Ft/m2
100/alkalom
120,- Ft/m2/hó

- építési-bontási munkákkal kapcsolatban

100,- Ft/m2/hó

- reklám, hirdető-berendezés elhelyezése

200,- Ft/m2/hó

c.) – A Perenyei Kultúrterem bérleti díja (alkalmi árusítás, rendezvények stb.)

4000,- Ft/óra

3. Módosult az iparűzési adó rendelet is, mely szerint az ideiglenes, alkalmi tevékenységért fizetendő iparűzési
adót megszűntették, mivel az EU-s előírás.

4. Elfogadták a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás előző évi
beszámolóját is.
Biczó Barnabás polgármester beszámolója
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy február 24.-március 5. között az időjárás segítségével, a
tartós fagy beálltával sikerült letermelnünk a Perenye 0138. hrsz. önkormányzati árkot (Gesztenyés-árok).
Csire Imre szakmai segítségével a területhatár pontos megjelölése után, a négy perenyei lakost is foglalkoztató
faipari vállalkozó közül Szalay Miklós nyerte el a legkedvezőbb ajánlatával a letermelési jogot.
A leltári összesítés szerint 69,5 erdei m3 tölgy, cseresznye méterfát, 3m3 akác méterfát és 19m3 két méter
hosszúságban hagyott puhafát (fűz, nyár) termeltünk le. Perenye Község Önkormányzata ezzel a külterületi
fatermelésével 825.000,- Ft bevételhez jutott. Köszönet a termelést végző perenyei brigádnak a lelkiismeretes,
gyors munkáért
A tavaszi talaj előkészítő munkálatok, a vetésidő közeledte miatt sürgőssé vált az Önkormányzat által
meghirdetett ágfaszedésre jelentkező perenyei családok részére a terület kijelölése, a sorsolás mielőbbi
lebonyolítása. Március 4.-én este a 26 jelentkezőből 16 családnak jutott ágfaszedési lehetőség. A sorsolásban
kevésbé szerencséseknek ígéretet tettem, hogy a következő lehetőségnél elsőbbséget biztosítunk számukra.
Örömmel tapasztaltam, hogy a nem könnyű terep (kökényes árokpart) ellenére több család már végzett is a
számára kijelölt szakasszal, tiszta, szép területet hagyva maga után.
Köszönöm a lelkiismeretes, gyors munkát, úgy gondolom, mindenkit dicséret illet, aki nem hátrált meg a feladat
elől.
Ezúton is szeretném megköszönni Geröly Imre gazdálkodónak, hogy biztosította számunkra a szállítást az általa
művelt földterületen.
Vállalkozói est
Hosszú idő után ismét megrendezésre került településünkön a helyi vállalkozók és az önkormányzati
képviselők részvételével megtartott vállalkozói est. Nagy örömömre szolgált, hogy az „öreg” településrészről
érkező vállalkozók szinte mindnyájan elfogadták meghívásunkat, üröm, hogy az új településrész (Rét, Sport,
Bárka utca) vállalkozói nem éltek a bemutatkozási lehetőséggel. Így kicsit humorossá vált a több évtizede együtt
élők bemutatkozása, sajnos a vállalkozásaink jelenlegi állapota, jövőképe már kevésbé volt szívderítő az esetek
többségében.
Perenye község területén hatályos 1,6 % iparűzési adóbevétel várható tényadata a 2010-es évre összesen 2,2
millió forint, sajnos a 2011-es év elején sem számíthatunk többre.

A tájékoztató jellegű, átfogó polgármesteri beszámolóm után, nem tagadom, kaptam hideget -meleget. A vacsora
kezdete előtt felszínre került több fajsúlyos probléma, többek között beszéltünk:
- Külterületi utak javításáról
- Belterületi utak állapotáról, sárfelhordásról
- Vállalkozások-önkormányzat kapcsolódási pontjairól, egymás kölcsönös segítéséről
- Az Aranyhíd Óvoda támogatásáról
- A jegyzőség költségeiről, önkormányzati szolgáltatások színvonaláról stb…
Meggyőződésem, hogy ezen az estén falak omlottak le, több vállalkozó személyes vélt vagy valós sérelmeit
sikerült megbeszélni, feloldani egymással szembeni elzárkózásunkat.
Egyik legfontosabb feladatomnak tartom a helyi vállalkozások segítését, az állandó párbeszédet, tartalmas,
mindkét oldal számára gyümölcsöző kapcsolatok kialakítását. Remélem, a késő éjszakába nyúló baráti
beszélgetések közelebb hoztak bennünket egymáshoz, így azt gondolom, első lépésként sikeresnek
nyilvánítható összejövetelünk! Köszönöm minden vállalkozó megtisztelő jelenlétét.

Tisztelettel
Biczó Barnabás
Polgármester
Értesítés
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011. április 5.-én kedden, településünkön általános lomtalanítás
lesz a megszokott formában a SZOVA Zrt. lebonyolításában. Az akció során elszállítjuk a háztartásokban
feleslegessé váló, a hulladékgyűjtőkben méretük miatt el nem helyezhető holmikat. Ezen a napon elektronikai
hulladék nem helyezhető ki! Nem kerül elszállításra a kerti nyesedék, építési törmelék. Veszélyes hulladék
kihelyezése szigorúan tilos (permetezőszer maradék, gumiabroncs, akkumulátor stb.). A lim-lomot az akció
napján reggel 7.30 óráig kell szállító járművel megközelíthető közterületre kihelyezni (házak elé).
A Zöld Nyugat Nonprofit KFT. szervezésében 2011. április 16.-án szombaton 8.00-16.00. óráig és április 17én vasárnap 08.00-10.00 óráig ingyenes elektromos és elektronikai hulladék begyűjtésére kerül sor. Az
elektromos hulladékot Szőke Krisztián falugondnok veszi át a kis óvoda mögött (Jókai utca 17.) Akinek gondot
jelent egy nagy terjedelmű készülék szállítása (hűtő, TV, stb.) kérem, jelezze az önkormányzati telefonszámon:
511-843, április 14.-én délelőtt a falugondnok elszállítja a bejelentőtől készülékét. Ezzel az akcióval a szelektív
hulladékgyűjtést támogatjuk.

Biczó Barnabás
Polgármester

Fontos címek, elérhetőségek
MENTŐK: 104, TŰZOLTÓSÁG: 105, RENDŐRSÉG: 107 és 112
Polgárőrség, Benkő Tibor: 06-70/387-9137
Körzeti megbízott rendőr, Fuchs Balázs: 06-20/344-7759
Polgármesteri Hivatal: 511-843 (telefonszám és fax szám is egyben)
Óvoda: 316-826
Posta: 312-634
Nyitva tartás: de. 8-11 óra, du. 14.30-16 óra,
Pénzfelvétel 15 óráig.
Felnőtt háziorvosi rendelő: 318-326
Dr. Varga József: 06-30/226-7174
Gyermekorvos, fogászat, védőnő: 313-010
Állatorvos, Dr. Lőrincz József: 06-70/331-0618
Szőke Krisztián falugondnok: 06-30/311-0819

Perenyei orvosi rendelés

Gencsapáti orvosi rendelés

Kedd: 16-17.00
Csütörtök: 8-11.00

Hétfő: 8-12:00
Kedd, péntek: 8-11:00
Szerda: 13-17:00 (csütörtökön nincs rendelés!)
Gyermekeknek: Dr. Szolnoki Judit
Hétfő, péntek: 9:30-12:30
Kedd: 10:00-12:30
Csütörtök: 15-17:00 (szerdán nincs rendelés!)

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
Csütörtök: 8-18.00
Szombat: Zárva
VASIVÍZ ZRT. : 313-745
Gázzal kapcsolatos bejelentések: 06-80/820-141, 06-80/4440-141
E-ON ZRT: 06-40/220-220
MÁV, IC Jegyrendelés: 06-40/494-949
VASI VOLÁN: 312-054
Kábeltévé, GERANT Kft, Szombathely, Söptei u. 30/a
Ügyfélszolgálat (ügyelet): 330-554
MINDEN NAP: Hétfő- Péntek: 9-11 óráig
Hétfőtő. 14-16.00
Szerda: 16-18.00
Gencsapáti község Önkormányzata: 06/94 510-225
Perenyei Polgármesteri Hivatal: 06/94 511-843
Perenye község Polgármesteri Hivatala, Ügyfélfogadási rend:
Hétfő:

08.00 – 16.00

Szerda: 08.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 12.00

A polgármester fogadóórája: Kedd:

16.00 – 18.00

Cseri István falugazdász fogadóórája: minden páratlan hét keddjén 14.30-16.00, Tel.+36/20-454-2852, +36/70-372-6890
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, 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
címekre, vagy a Polgármesteri Hivatal postaládájába várjuk.
Egyházközség elérhetősége
Plébános: Molnár Szabolcs atya, Gencsapáti. Telefon:321-370, 06-30-35--46-863.
Kórházi lelkész: Molnár Árpád Telefon: 06-30-61-95-474.
474. A kórházban lévő
lév betegeinkhez őt kell
hívni. A helyi plébános otthonaikban látja el a betegeket.
Egyházközség vezető:
vezet Csire Lenke, Perenye. Telefon: 330-249.
Karitászvezet
vezető: Csire Zsuzsanna, Perenye. Telefon: 330-218

