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Agro Infó
Tisztelt Gazdálkodók!
Az újesztendőbe lépve szükségessé válhat az őstermelői igazolványok érvényesítése, illetve nyitva áll a
lehetőség a tavalyi mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére is.
Az őstermelői igazolványok érvényessége minden év december 31.-én lejár, ezért aki értékesíteni szeretne,
előtte meg kell hosszabbítania azt! Amennyiben ez március 20-ig megtörténik, az igazolvány január 1-re
visszamenőleg érvényes. Ám ha utána, akkor csak a kiállítás napjától, így az előtte levő bevételekre nem
alkalmazható őstermelői kedvezmény! Továbbra is 600 ezer Ft-ig adó- és bevallásmentes a bevétel. Az
érvényesítés 1000 Ft, az új igazolvány kiállítása 2000 Ft.
Gázolaj jövedéki adó visszaigénylés az után a terület után lehetséges, amelynél a földhasználati
bejelentőlap a gazda nevére szól (haszonbérlet, saját tulajdon), és ténylegesen folyik rajta mezőgazdasági
munka. A földterületek feltüntetéséhez szükséges nyomtatványt a falugazdásztól kérhetnek. A terület nagyságát
(nyomtatvány alapján) az FM Igazgatóság, a munka elvégzését a falugazdász igazolja le. A jogos területnagyság
határozza meg a figyelembe vehető gázolaj mennyiségét, mely évente 97 liter/hektár.
A gázolaj számláknak szintén a gazda nevére kell szólnia. Megemlíteném, hogy bérmunka számla is
elfogadott. Ha a visszaigénylőnek nincs saját gépe, ekkor fel kell rajta tüntetni a felhasznált gázolaj mennyiséget.
Tárgyévi visszaigénylés mindig a következő év január 15-e után nyújtható be, tehát a 2010-es bevallás 2011.
január 15-e után. Nemcsak tárgyévi számlákat lehet felhasználni, hanem előző évit is, a visszaigénylés 5 évre
visszamenőleg lehetséges.
A számlák feltüntetéséhez egy másik nyomtatványt is ki kell tölteni, ezen kell kiszámolni a maximálisan
visszaigényelhető gázolaj után járó összeget is, melyet a számlák keltekor érvényes literenkénti jövedéki adó
tartalom határoz meg. Ez 2010-es számlák esetében 77,88 Ft/liter.
Ha az említett két nyomtatvány kitöltésre került, és a terület leigazolás is megtörtént, akkor ezeket a
gázolajszámlákkal együtt postázni kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri
Igazgatóságához, melynek címe: 9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 24.
Aki korábban még nem volt visszaigénylő, a következő teendői vannak: Őstermelői igazolványt kell váltania,
regisztrált termelőnek kell lennie a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál, ezután vámhivatali azonosítót
(VPID szám) kell igényelnie a Vámhivataltól, illetve a fent említett feltételeknek is meg kell felelnie. Mindezekben
kérje falugazdásza segítségét.
Ügyeik helyben történő elintézése érdekében az illetékes falugazdász Perenyében fogadóórát tart, melynek
időpontjáról az Önkormányzatnál érdeklődhetnek.
Eredményes gazdálkodási évet kívánok!

Baumgartner András
szerkesztő

Fejezetek Perenye történetéből
Emlékezés a hortobágyi internáltakra
A kommunizmus áldozataira 2000 óta minden évben február
25-én emlékezünk. 1947. február 25-én
én hurcolták el ugyanis a megszálló
hatóságok Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát
f
a
Szovjetunióba, amely a szovjet beavatkozás egyik látványos példája volt
a magyar belpolitikába, és előrevetítette
revetítette a totális diktatúra kiépülésének
folyamatát. Kovács Béla letartóztatását követően
követ
1947 nyarán
lemondatták Nagy Ferenc miniszterelnököt, majd a kékcédulás
választásokon többséget szerzett a kommunista párt. A politikai
ellenfelek felszámolása után a párt a magyarországi egyházak ellen fordult, és az egyházi iskolák
iskol államosítása
után fél évvel, 1948. december 26-án
26 án letartóztatatták Mindszenty József hercegprímást. A bíboros elítélését
követően
en hamarosan Rajk László is a diktatúra áldozatául esett.
A Rákosi diktatúra a politikai, gazdasági és kulturális elit valamint
valamint a középosztály ellehetetlenítése után
nem kímélte a magyar parasztságot sem, és annak megfélemlítésére és megtörésére törekedett.
Magyarország nyugati határvidéke, s
így Vas megye is kiemelt figyelmet
kapott az államhatalom részéről,
részér nemcsak
földrajzi elhelyezkedése, hanem társadalmi
jellemzői,i,
hagyományai,
politikai
elkötelezettsége
és
nemzetiségi
összetétele miatt is. A települések
zömében földművelő
űvelő lakosságát ugyanis
tradicionálisan erős
ős vallásosság jellemezte,
és a kommunista párt támogatottsága
támog
jóval
alulmúlta a választásokon az országos
átlagot. Sok tehetős gazda élt ezeken a
vidékeken, és ez az erőss és öntudatos paraszti társadalom kockázatot jelentett a diktatúra számára, amely
beteges félelemmel tekintett erre a társadalmi rétegre is.
is. Hamarosan elkészült a kulákról alkotott ellenségkép, és
megindult a kulákok elleni hajsza.
A Rákosi-rendszerben
rendszerben a politikailag veszélyesnek minősített
min sített rétegek (például a kulákok, nemesek, a
politikai ellenzék és az értelmiség) eltávolításának és megfélemlítésének
megfélemlítésének egyik módja az internálás volt. Az
ötvenes években a nagy budapesti és vidéki kitelepítések közvetlenül mintegy 100-300
100 300 000 embert érinthettek,
közvetetten pedig (azok, akik a hivatalos kitelepítést elkerülendő,
elkerülend , például a budai kerületekből
kerületekb vagy a
megyeszékhelyek belvárosaiból mindenüket hátrahagyva, önként költöztek el elhagyatott falusi házakba) úgy
további 550 000-et.
et. Átfogó kutatások hiányában azonban csupán becslésekre hagyatkozhatunk.
A nyugati határ mentén élő parasztcsaládok internálását
internálását a kormányzat a hidegháborús viszonyokra és a
határvédelemre hivatkozva 1950-ben
ben kezdte meg. Az internálások valódi célja azonban a kulákok elleni fellépés,
és a lakosság megfélemlítése volt. Az internáltak legnagyobb része a határsávban lévő
lév települések
lakosságából került ki, és több esetben szegényparasztokat is elvittek, így fokozva a lakosság félelemérzetét. Az
országhatár közelében fekvő Perenyét sem kímélte meg a diktatúra, és több perenyei családot is elhurcoltak a
Hortobágyra, és kobozták el vagyonukat.
yonukat.

Az internálótáborok közül a leghírhedtebb a
recski büntető munkatábor, és a hortobágyi
táborrendszer volt. A „Hortobágyi
Hortobágyi Zárt Táborok”
rendszerét a kommunista diktatúra rendőrsége
rend
egy
titkosan kezelt akció keretében szervezte meg 1950-ben,
1950
amelynek során 12 alföldi munkatábort hoztak létre. A
táborokba 1950-53 között, több hullámban, több mint
2500 családot, mintegy 10 ezer embert internáltak
szervezett körülmények között, bírói ítélet nélkül.
nélkül 1953ban, a Nagy Imre által meghirdetett amnesztia
amnes
idején
7282-en
en szabadultak a táborokból. Becslések szerint a
három év alatt 300-an haltak meg.
Az internálásokat az ÁVH a legnagyobb
titoktartás mellett központi utasítások szerint
bonyolította le. Az egyes akciók a határsáv területén
t
lévő minden községre kiterjedtek. Községenként változó
számú családot gyűjtöttek
jtöttek össze az el
előzetesen összeállított listák alapján. A 6–8 fős
ős ÁVH
ÁVH-s csapatok előzetes
értesítés nélkül, élesre töltött gépfegyverekkel, éjjel törtek rá a családokra. Korra,
rra, nemre, egészségi állapotra
való tekintet nélkül az egész családnak mennie kellett. A kitelepítetteknek alig egy órájuk volt holmijuk
összeszedésére, majd szekerekkel a legközelebbi gyűjtőhelyig
gy
vitték őket, ahol egy marhavagon-szerelvény
marhavagon
várta őket az állomáson. A lezárt vagonokban másfél napot
kellett utazniuk, amíg a Hortobágyot átszelő
átszel vasútvonal
valamely állomásán le nem szállították őket, majd pedig
gyalogosan vagy szekerekkel mentek az 500–600,
500
de
esetenként 1000 fős,
s, újonnan létesített táborokig
táborokig. Egy-egy
tábor valamelyik hortobágyi állami gazdasághoz tartozott,
amelyekben az internáltak kényszermunkájukat végezték.
A kitelepítettek embertelen körülmények között,
között közművek
(fűtés), szakszerű orvosi ellátás és fizetés nélkül éltek. A
tömegszállásokon több száz főt
őtt helyeztek el a puszta földön, de a rászorulóbbak is csak fél méter széles
ágyakon kaptak helyet. A személyi iratokat érkezéskor begyűjtötték.
begy jtötték. Naponta minden mozgásképes embert,
nyáron sok esetben pedig a kiskorú gyermekeket is kihajtották a földekre dolgozni. A külvilágtól elzárva éltek itt,
levél, csomag kivételes kedvezménynek számított, látogatót sem lehetett fogadni, csak az utolsó év nyarán. Az
ország lakossága nem tudott róluk, a megfélemlített falvak népe hallgatott. 1953 júliusában az új, Nagy Imre
vezette kormány amnesztiát hirdetett, és ősszel
sszel feloszlatták az internálótáborokat. A kitelepítettek nagy része,
különösen, akiket a városokból telepítettek ki az amnesztiát követően sem térhettek vissza otthonaikba, hiszen
azokba többnyire munkásokat költözettek be. Kárpótlást nem kaphattak, és elkobzott vagyonukat sem kapták
vissza. A rendszer harmadrangú állampolgároknak tekintette őket, megbélyegzett emberek lettek,
lettek csak
segédmunkára vették fel őket,
ket, gyermekeik pedig sokszoros hátránnyal indulhattak csak neki az életnek.
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4. Széchenyi Kinga, Megbélyegzettek, A kitelepítettek tragédiája
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A perenyei 48-as honvédek

Az idei március 15-i ünnep alkalmából a perenyei honvédek névsorának közreadásával szeretnénk
tisztelegni az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt. Balogh Gyula Vas vármegye honvédsége
1848-1849-ben (Szombathely, 1895.) c. munkájában a fellelhető iratok alapján kilenc perenyei honvéd nevét
gyűjtötte össze.
A honvédség felállítására 1848 őszén került sor. 1848. július 12-én Kossuth Lajos javaslatára ugyanis az
országgyűlés alsóháza a honvédelem megszervezése érdekében 200 ezer újoncot és a felállításhoz szükséges
hadihiteleket szavazott meg. A megajánlott 200 ezer honvédből első körben 42 ezer kiállítását határozták el,
amelyhez Vas vármegyének 4472 újonccal kellett hozzájárulnia. Vas vármegye sorshúzás útján állította újoncait
a 19-22 éves korosztályból, de elfogadta az önkéntes jelentkezőket is. A sorozás Szombathelyen szeptember 27én vette kezdetét és december 23-áig tartott, amelyet csak októberben szakítottak meg az Ausztriából hazatérő
horvát had elleni népfölkelés idejére.
A besorozandó honvédnek - a vármegyében működő kormánybiztosok utasítása szerint – legalább 5 láb
és 2 hüvelyk magasnak és 24 éven alulinak kellett lennie. Az idősebbeket csak akkor vették fel, ha kitűnő
fizikumúak és legkevesebb 5 láb magasak voltak. Azokban a falvakban, ahol a 19-22 évesekből nem került ki a
kellő létszám, ott a 26 év alatti korosztályból egészítették ki. A vármegyében besorozott újoncokból alakították
meg a 44. és 45-ik honvéd zászlóaljat. A 44. zászlóalj tisztikara Szombathelyen, a 45. zászlóaljé Sárváron
székelt, a legénységet pedig a környező községekben szállásolták el. Később az újoncokat a harmadik
hadmegye székhelyére, Pécsre vezényelték, ahova Vas vármegye is tartozott. A pécsi hadmegye parancsnoka
Csanády Pál alezredes volt.
Perenyéből az alábbi legényeket és férfiakat sorozták be a honvédségbe:
FOKY JÓZSEF
HORVÁTH MIHÁLY
HORVÁTH ISTVÁN
POLGÁR G YÖRGY
PÖRÖNTŐ (A LSÓ) JÓZSEF
SZAKÁCS IMRE
SZAKÁCS JÁNOS
TENK MIHÁLY
VLASITS MIHÁLY

Az ország nyugati vidéke hamarosan azonban osztrák katonai kormányzás alá került. Stájerország felől
előnyomuló Nugent tábornok ugyanis átlépve a határt december 25-én már Körmendnél állomásozott, majd
Althan gróf elfoglalta Szombathelyet. Az osztrák kormányzással kezdetét vette a hajsza a honvéd-legénység, és
a tisztikar tagjai ellen. Különösen élénkké vált a honvédekre való vadászás a világosi fegyverletétel és a
komáromi kapituláció után. Sokan a Bakonyba menekültek, és elrejtőztek. Azokat, akiknek ez nem sikerült, és az
osztrák hatóságok alkalmasoknak találtak, besorozták az osztrák ezredekbe.
Sajnos a perenyei honvédekről nevükön kívül egyelőre semmi több nem tudható, azonban ezek a nevek
fontos bizonyítékai annak, hogy Perenye lakossága is teljesítette hazafias kötelességét, és feltehetően ugyan
különböző indíttatásból, de kivette részét a magyar nemzet küzdelméből.
Rétfalvi Balázs
szerkesztő

Egyházközségi rovat
Templomunk 250. jubileumi évében három alkalommal Fr. Barsi Balázs OFM „A templom az időben és az
örökkévalóságban” című könyvéből idézett gondolatokkal szeretnénk figyelmüket ráirányítani a templom
jelentőségére.
I. RÉSZ:
A templomkapu
A templom a magasba vonja a tekintetünket és szívünket, ugyanakkor arra is hív, hogy befelé, saját lelkünk
mélységeibe nézzünk. Ha mélyre tekintünk emberségünk legszebb valóságát, történetét pillanthatjuk meg a
templom misztériumában. Az előcsarnokból a templomhajón át a szentélybe vezető út a Krisztus-követés belső
útját jelzi, amely viszont a teljes emberi élet legmélyebb története is egyben. Valahányszor átlépjük a templom
küszöbét, arra is mindennél erőteljesebb felszólítást kapunk, hogy most lépjünk be belső világunkba. Ez a
pszichológián túli belső világ az Istennel való találkozás helye. A templom kapuja kettéválasztja a világot: külső
világra és belső világra. A mai ember nagy kísértése, hogy a felszínen élve elfelejtse, hogy van belső világa is,
mely végtelenül tágas és gazdag. Igen sok kortársunk szenved attól, hogy az ajtót és az utat, mely saját szívéhez
vezet, elfelejtette.
A szimbólumok világa az emberiség legmélyebb, legalapvetőbb nyelve. A templom kapuja is ilyen egyszerű
és ugyanakkor összetett szimbólum: nemcsak Krisztusra vonatkozik, hanem rám is, a benne hívő emberre. Mert
az ember maga sem más, mint templom. Szent Pál figyelmeztet is: „Nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek
lakó Szentlélek temploma?” (Kor 6, 19) A belső világba is ajtón keresztül lehet belépni, de csak akkor, ha
szabadságomban kinyitom ezt az ajtót a másik ember előtt és Isten előtt.
A templom ajtaja tehát kegyelemtani szimbólum is: nemcsak arról van szó, hogy Jézusban megnyílnak
előttem az isteni szeretet mélységei, hanem hogy ezzel egy időben, kegyelme vonzásának engedve én is
megnyitom előtte életemet, feltárom nyomorúságom mélységeit, hogy alvilágomba leszállva megváltson engem.
Ő nem tör be hozzám erőszakkal, hanem szelíden kopogtat, és alázatosan várakozik. „Nézd, az ajtóban állok, és
zörgetek. Aki meghallja szavamat, és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek és vele étkezem, ő meg énvelem.” (Jel 3,
20)
Az előcsarnok
A nyugati egyház középkori templomaiban a torony alatt lévő csarnok, a mai karzat alatti rész, ahol a még
meg nem keresztelt hittanulók és a nyilvános bűnbánatot tartók helyezkedtek el. Az ősi időkben az
előcsarnokban volt egy vízmedence vagy kút, hogy a templomba jövők megmoshassák kezüket, arcukat. Ezekből

alakultak ki a szenteltvíztartók. Valahányszor belépünk a templomba, hintsük meg magunkat szenteltvízzel, és
bűnbánó lélekkel mondjuk Dávid királlyal: „ Hints meg engem, Uram, izsóppal és megtisztulok, moss meg engem
és fehérebb leszek a hónál.” (50. zsoltár)
Az előcsarnokban található a gyóntatószék. Az előcsarnok az ellene mondás helye. Minden Húsvét
éjszakáján megkérdezi tőlünk az Anyaszentegyház: „Ellene mondotok-e a sátánnak? És minden
cselekedetének? És minden csábításának?” Jó ez az ősi formula, amely nem a felszínre irányítja figyelmünket,
hanem a mélybe, ahol a gyökerek vannak. Lehet, hogy egész keresztény életünk azért olyan gyenge, erőtlen és
jelentés nélküli, mert az előcsarnok radikális lelkisége hiányzik belőle?
Egyházközségünk életéről
Egyházközségünk évente mintegy 3 millió Ft-os költségvetéssel gazdálkodik. Ez az összeg a hívek évenkénti
egy millió Ft-körüli hozzájárulásából, néhány személy 100-150 ezer Ft adományából, a vasárnapi és ünnepnapi
szentmisék 750-800 ezer Ft persely bevételéből, valamint az előző évi maradványból tevődik össze.
A kiadásaink nagy részét a működési költségek, közüzemi díjak, fenntartási, felújítási költségek teszik ki. Az
utóbbi években - ahogy azt a háztartásokban is tapasztaljuk - a legnagyobb emelkedés a közüzemi díjak
esetében következett be.
A hívek által befizetett hozzájárulás és a perselyadományok nem csökkentek számottevően, pedig
mostanában sok családnak egyre nehezebb a megélhetés, sőt a munkanélküliség is gyakoribb.
Az anyagi hozzájáruláson kívül fontos hangsúlyozni azokat a szolgálatokat, adományokat, melyek segítették
egyházközségünket.
Hálás köszönetet mondunk!
- a templomkert parkosításában munkájukkal, vagy a dísznövények ingyenes felajánlásával
segítőknek,
- a plébánia udvarát és kertjét rendszeresen gondozóknak,
- a templom takarítását már 4 éve önzetlenül vállaló 40 asszonynak,
- a liturgiában segítő szolgálatot végzőknek, előimádkozóknak, gitárosoknak, felolvasóknak,
ministránsoknak,
- a templom méltó díszítéséhez saját nevelésű virágot, karácsonyfát vagy pénzadományt
felajánlóknak,
- a rendezvények (sportnap, jubiláns házaspárok köszöntése, farsang, hajnali misék utáni
agapé) megtartásához süteményeket készítőknek,
- a karitász működését segítő önkéntes tagoknak és az EU-s élelmiszeradományok
szállításában segítséget nyújtó embertársainknak.

Isten fizesse meg szolgálatukat és adományaikat!

Csire Lenke
szerkesztő

A Perenyei Karitász tevékenységéről
Az Egyházközségi Képviselőtestület által a karitász részére megszavazott 100 ezer Ft-ot, valamint a
novemberi Szent Erzsébet napi perselyadományból 30 ezer Ft-ot gyógyszertámogatásra fordítottuk.
Ebből a faluban 23-an, a rendszeresen sok gyógyszert fogyasztó betegek részesültek.
Az évek óta ismétlődő EURÓPA-UNIÓS élelmiszersegély program keretében az elmúlt évben két
alkalommal 24 család kapott tartós élelmiszercsomagot. Karácsony előtt szerény ajándékkal kerestük
meg az egyedül élő embertársainkat, továbbá használt ruhákból szerveztünk válogatást a
rászorulóknak.
Sajnos az elmúlt évben két nagy természeti katasztrófa is volt az országban, tavasszal az árvíz, ősszel a vörös
iszap katasztrófa okozott szenvedést sok honfitársunknak. A templomi pénzadománygyűjtésből az
árvízkárosultakat közel 100 ezer Ft-tal, a vörös iszap áradat kárvallottjait pedig 130 ezer Ft-tal tudtuk támogatni.
Ezen kívül mindkét esetben a falu lakóinak tartós élelmiszer és tisztítószer adományaival is segítettük a
rászorulókat.
A karitász tagok közül Mészáros Tünde az elmúlt évben elvégezte a Karitász Önkéntes Képző
tanfolyamot, melynek eredményeként az egyházközség számítógépet kapott.

Csire Zsuzsanna

Egészség, életmód
EGÉSZSÉGÜNKRE!
Tisztelt Olvasóim!
Az előző számban a megfázásról szóltam, ami a téli hónapokban folyamatosan ránk leselkedő veszély. Bizonyos
fokig kivédhető az immunrendszerünk karbantartásával, (napi 1 alma, 1 marék savanyú káposzta, sok nyers
zöldség, nyers céklasaláta, halak fogyasztása hetente legalább 2 alkalommal, stb.) és réteges öltözködéssel.
Ruházatunk soha ne legyen szoros, mert télen, hideg időben amúgy is rossz vérkeringésünket a szoros ruha
még jobban lelassítja. Alapszabály, hogy mindig úgy öltözködjünk, hogy a munka során lehetőleg kerüljük el a
nagy víz és só veszteséggel járó izzadást. Elkerülni teljesen nem tudjuk, de, ügyeljünk télen is a megfelelő
folyadék utánpótlásról. Ez nagyjából napi 2,5-3 liter folyadék bevitelét jelenti.
Egy régi mondás szerint, a láb mindig kéznél van. Ez különösen a falun élő emberek lábainak védelmébe fontos.
Mindenki tudja, hogy a mezőgazdaságban, állattartásban vannak olyan munkafázisok, melyeket körömcipőben,
nagy estélyiben és vadász frakkban nem szoktak elvégezni. Olyan munkákra gondolok, mint a trágyakihordás, a
szalma, széna, siló behordása, a felázott, sáros udvaron való közlekedés, munkavégzés. Aztán az istállóban,
hidasban mindig nyirkos, párás levegő sem tesz jót a légzőszerveknek, a gumicsizmába bujtatott lábnak, az
állandó nedvesség hatására nyirkos és sérülékeny kezek bőrének sem. Mi is történik tulajdonképpen? A
gumicsizmába lévő láb a munka következtében megizzad. A csizmán át a láb a felvett hőt, párát leadni nem
tudja, mert a gumi lezárja a párolgás útját. A láb állandó párában van, bőre puhul, könnyebben sérül. A zárt,
nedves légtér kedvez a baktériumok, gombák elszaporodásának, a gyenge, puha bőrön keresztül könnyebben
kapunk fertőzést, és gyulladásos, gennyes sebek is kialakulhatnak. Ez különösen veszélyes cukorbetegeknél,
ahol a sebgyógyulás nehezebb, mint egészséges embereknél, és sajnos, sok esetben ujj, vagy lábfej
elvesztéséhez is vezet. Cukorbetegeknél és idősebb korban is az érző idegek sorvadnak, (neuropatia) és így a

fájdalomérzet kisebb vagy teljesen megszűnik, az illető semmi fájdalmat nem érez, tehát nem jelez a szervezet,
hogy valami baj lehet.
Mi a teendő?
-

a gumicsizmát használat után meleg helyen szárítsuk a következő használatig
vagy pamut zoknit, vagy vászontekerőt (kapcát) használjunk, soha ne műszálas anyagot
a csizmába lépés előtt jó, ha a zoknira vagy a tekerőre újságpapírt teszünk, (tekerünk) így a
nedvességet bizonyos mértékig felszívja, és melegíti is lábunkat
a csizmát levetve azonnal mossunk lábat, alaposan szárítsuk meg, majd kenjük be vékonyan NIVEA
krémmel, a bőrt táplálja, nem engedi kiszáradni, és rugalmassá teszi
minden lábmosás után vizsgáljuk –vagy vizsgáltassuk meg- lábunkat. Ha van sérülés, azonnal
fertőtlenítsük, (betadine) és ragasszuk le
Soós Tibor
edukátor
9

Sporthírek
Kedves Sportrajongók!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a 2011-es esztendőben, remélem sikerült mámorosan köszönteni
az újévet, és mindenki meg volt elégedve a Jézuskájával!
Új év, új hírlevelünk második számát hozza. A tél jelenléte egyenlő a pihenéssel sportolóink számára is,
de azért akadnak információim csapataink teljesítményéről, hiszen tekéseink egészen december 18-ig gurítottak.
Ahogy előző számunkban ígértem, számról számra felkutatjuk tehetségeinket, akik falunkban élnek. Így is tettem
ezt, és egy csodálatos lánnyal nyitnám meg a sort, kiről információkat nagypapájától beszerezve, büszkén nyitom
meg a 2011-es évet!
Soós Kitti
Szombathelyen született, 1998. április 29-én. Azonnal látszott rajta a mozgás szeretete, mert rúgkapált
mindig, mikor csak fenn volt, és üvöltött - de csak a szülei szerint. Saját véleménye szerinte énekelt ☺.
Az óvodai évek alatt semmi baj nem volt vele, csak élte a perenyei óvodások egyszerű életét, de előtte már a
táncművészet múzsája lebegett.
2005-ben aztán aggódó szülei beíratták a szombathelyi SAVARIA Tánc Sport Egyesületbe (Savária
TSE), hogy kielégítsék a mozgás, a zene és a tánc utáni gyermeki vágyakat. Elkezdődött a kemény munka. Heti
3 edzés: kedd, csütörtök és péntek, 1 éve szerdán és szombaton különóra. Szóval van elfoglaltság. Emellett a
szombathelyi Brenner János Általános Iskola jelenleg 6. osztályos tanulója, tanulmányi eredménye jó. (az első 5ben szerepel)!
Kitti 2010-ben nem kevés versenyen szerepelt kitűnő eredményekkel. Akik nem tudnák, a tánc
kategóriájában az első 6 helyezés az élmezőny, a többi a „futottak még” kategória! Kitti az élmezőnyt gyarapította
2010-ben!

IDŐPONT

Verseny megnevezése

Standard

Latin-Amerikai

2010. 2. 20.

Saváriás Tánciskolás Verseny

1

5

2010.03.03

HEMO Winner Kupa

1

5

2010.05.04

Gizella kupa Veszprém

2

4

2010.05.15

Palóczi kupa Nagybajom

1

3

2010.06.05

Savária Évzáró Verseny

2

2

2010.11.14

GÁLA kupa Zalaegerszeg

1

1

2010.11.20

Erzsébet kupa Ócsa

3

3

2010.11.27

Borostyán kupa Szombathely

1

1

Íme, Ő a nagyszerű táncos, és ahogy a kép is mutatja, tényleg jól eltalált választás volt ez a sport:

Hasonló sikereket kívánok neked Kitti, és remélem, rendezvényeinken minket is elkápráztatsz majd
tehetségeddel!
Ami a tekéseinket illeti, a fiúk a XII. fordulóban, a Lovász Bányász SE csapatát fogadták idehaza, és
kiegyensúlyozott teljesítménnyel 6:2 es győzelmet arattak! A XIII. forduló már nem sikerült ilyen fényesre, a
Zalaszentgrót TK, 1:7-es vereséget mért a fiúkra, de sebaj, fel a fejjel, hiszen messze még a tavaszi szezon
vége! Így a fiúk most 10 ponttal a 12. helyen állnak!

A lányok is vegyes teljesítményt nyújtottak 2010 befejezésénél. A XI. fordulóban a Pécset fogadtuk és 44es döntetlen hoztak ki a végére, a remek befejezők Sass Edit, és Flór Anita kiemelkedő teljesítményének
köszönhetően! A XII. fordulóban a BKW csapata érkezett és 2:6-os vereséggel ért véget a mérkőzés, a
válogatottakból álló csapat ellen! A januárt idegenben indítottuk, Székesfehérvárra utaztunk ahol sajnos, 6:2-es
vereség lett az év első eredménye!
Nem pihentünk a két ünnep között, hiszen a szomszédos Schlainingba utaztunk Szilveszter kupára, ahol
edzőnk csapatával vegyesen Vasjármú mix néven indultunk! És a 27 csapatindulóból 2127es fával az előkelő 2.
helyet szereztük meg! A csapat tagjai: Imre Viktória, Domján Tímea, Gáspár György –edzőnk- és Szovák Ferenc
volt! Egyéniben 72 lány indult, itt Timi a 8. helyet, Viki pedig a 19. helyet szerezte meg, amely szép teljesítmény a
lányoktól!!!
Jelen állás alapján a lányok a 9. helyen állnak, ifjúsági játékosaink pedig a 4. helyen!
Kilencesekben és gólzáporban gazdag tavaszt kívánok mindenkinek! Olvasóinknak pedig Jó szurkolást!
HAJRÁ PERENYE!!!!

Üdvözlettel:
Domján Tímea
szerkesztő

Eleink eledelei
Mottó: nincs rossz kaja, csak keveset kaptunk. Nem a győzelem, hanem a készétel a fontos.
Tisztelt Olvasóim!
Beléptünk immár az Úr 2011. évébe, és már a farsang köti le figyelmünket, joggal. Nagyon sokfajta étel és
sütemény kerül asztalunkra, az italokról nem is beszélve. Ez az élet rendje, hiszen készülünk a nagyböjtre,
valami kis tartalékot kell képeznünk a sanyarú időkre. Meg az igazsághoz hozzá tartozik, hogy enni is szeret a
magyar, az ivásról nem is beszélve. Egy sütemény recept közreadásával, talán új ízeket tudunk becsempészni a
megszokottak közé.
Jó étvágyat kívánok mindannyiuknak, az áprilisi viszontlátás reményében búcsúzom:

Soós Tibor
a haspárt elnöke
EMELETES ÉLVEZET
Első (alsó) réteg: 25 deka darált háztartási keksz, 5 deka margarin, 5 deka porcukor, kevés tej.
Második réteg: 25 deka túró, kevés porcukor, 2,5 deci HULALA tejszín, 1 csomag vaníliás cukor
Harmadik réteg: 2 csomag ARANKA vaníliás krémpor, 5 deci tej, 1 csomag vaníliáscukor

Negyedik réteg: 2 deci tejszín, 5 deka porcukor.
Tetejére: 5 deka reszelt étcsokoládé
Elkészítése:
A darált kekszet összegyúrjuk a margarinnal, a cukorral, és egy kevés tejjel. Csak annyi tejet teszek hozzá, hogy
linzertészta keménységű legyen.
Egy közepes tepsi, vagy egy nagyobb piteformának az aljára darált kekszet szórok, hogy az alsó lap ne ragadjon
le. És egyenletesen belenyomkodom a kekszes masszát.
A túrót szitán áttöröm, belekeverem a cukrot, a vaníliás cukrot, majd a habbá vert tejszínt, és a kekszre
egyenletesen rásimítom.
Az ARANKA krémport a tejjel, a vaníliás cukorral, habverővel alaposan felverem, és ezt a túró tetejére simítom.
A tetejére a tejszínt felverem a porcukorral, és a vaníliás krémre kenem. Tetejét gazdagon megszórom reszelt
csokoládéval.
Megjegyzés: csak a HULALA tejszín jó, mert az nem esik össze. Ha még is sima habtejszínt használunk, abba
feltétlen zselatint kell kevernünk.
Ha cukor helyett édesítőt használunk, akkor cukorbetegek is fogyaszthatják, de, csak 1, azaz egy szeletet.

Zöld Oldal
Zöld Hírek
Környezet Charta állásfoglalása: A MI JÖVŐNK, A MI VÁLASZTÁSUNK!
1.
2.
3.
4.

Az éghajlatváltozás megelőzése és ellensúlyozása
A természet védelme
A környezethez és az egészséghez kapcsolódó problémák kezelése
A természeti erőforrások megóvása és a hulladékkezelés

A Zöld Gondolat Lovagrend felmérése szerint ma Magyarországon a zöld magatartás megnyilvánulási formái:
1.
2.
3.
4.
5.

Víztakarékos WC-tartály használata
Fürdés helyett zuhanyzás
Energiatakarékos izzók és háztartási gépek használata
Szelektív hulladékgyűjtés
Elektromos berendezések kikapcsolása használaton kívüli állapot esetén

A felmérés megállapította, hogy a lakosság körében egyre hangsúlyosabb szerepet tölt be a
környezettudatosság, az energiatakarékosság.
A közvetlen környezetünk állapotáért mindannyian személyes felelősséggel tartozunk!
Ennek a világnak nemcsak lakói, hanem alakítói is vagyunk!

Tisztelt Lakosság!
Perenye Önkormányzata és a Zöld Nyugat Hulladékkezelő Nonprofit Kft közös elhatározással bevezette
Községükben a szelektív hulladékgyűjtést. Az elhatározás azonban kevés. A siker érdekében a legtöbbet Önök
tudnak tenni, azzal hogy egy kis odafigyeléssel külön zsákba rakják az újrahasznosítható hulladékot.
Egy kis emlékeztető:
•

Kék színű zsákba a papír, reklámújságok, stb.
Kartonpapírokat összekötözve ki lehet tenni a zsák mellé.

•

Sárga színű zsákba az ásványvizes, üdítős PET palackok.
FONTOS: palackokat összetaposni, kupakot visszacsavarni!
Ecetes, olajos flakonokat, tejes zacskót nem lehet a zsákba rakni!

•

Műanyag fóliát összekötözve ki lehet tenni a zsákok mellé! (pld. lebontott fóliasátor, ásványvizes
kartonok fóliaborítása, stb.)

Egy kis tavaszi előzetes:
•
•

A tavaszi nagytakarításra mi egy elektromos és elektronikai hulladék ingyenes begyűjtési akcióval és
kedvezményes konténer díjakkal készülünk.
Pontos időpontról és a tudnivalókról külön értesítést küldünk.

Közreműködésüket megköszönve, szívélyes üdvözlettel:
Kránitzné Rózsika
Zöld Nyugat Nonprofit Kft. ügyvezetője

Hogyan is történt? ☺
Először is szeretettel köszöntök Mindenkit, aki most a Hírlevelet olvassa! Tekintettel arra, hogy ez a
2011-es évfolyam első száma, szeretném megragadni az alkalmat, hogy az egész szerkesztőség nevében
sikerekben, egészségben, örömteli pillanatokban gazdag Új Esztendőt kívánjak Mindenkinek!

A „Hogyan is történt?” Rovatunk elsődleges célja az, hogy képekkel elevenítsük azon 2 hónap rendezvényeit,
amíg – az újságra gondolva – nem találkoztunk! ☺ A 2010-es év – ha csak a végére gondolok – jócskán
bővelkedett ilyen élményekben!
2010. november 20-án került megrendezésre Perenyében az Idősek Napja, amelyen szép számmal
köszönthettük kis falunk szép korú lakóit.
Kitűnő hangulat, ínycsiklandozó étkek, meglepetések, értékes tombolatárgyak, felejthetetlen beszélgetések,
közös éneklés részesei lehettek mindazok, akik ide ellátogattak. A jó alaphangulatot a Perenyei Férfi Népdalkör
és Hodics Zsolték műsora kétségtelenül meghozta. Mindezt már csak fokozta – Kántor Zoli bácsi mindenkit

elvarázsoló köszöntője és Nika Laszló mennyei bora tetejébe - mikor a vacsorát követően Beke Józsi bácsi a
mikrofont ragadva a vendégeket közös nótázásra invitálta.
Szeretnék köszönetet mondani elsősorban a szereplőknek a színvonalas műsorért! A perenyei
vállalkozóknak az értékes tombolatárgyakért! Továbbá mindazoknak, akik eljöttek! Arra kérem Önöket, hogy a
közös élményeket, amelyeket itt szereztek, adják tovább szomszédjaiknak, ismerőseiknek, hogy jövőre még
többen legyünk ezen a szép és vidám ünnepen!
Decemberben az adventi hétvégéhez igazodó rendezvénysorozattal igyekeztünk összehozni Önöket.
Volt olyan rendezvény, ahol kevesen voltak, de szerencsére olyan is, ahol majdnem kicsinek bizonyult a
Művelődési Ház! ☺
A hagyományos adventi koszorúkötést követően mézeskalácssütésre vártuk az érdeklődőket a
Plébániára, ahol bár nem voltunk sokan, de úgy gondolom, aki eljött, az végül nem bánta!

December 5-én közösen vártuk a Mikulást a Művelődési Házban, ahová ő meg is érkezett, méghozzá
nem akárhogyan: a hintójával! Felejthetetlen élményeknek, mosolygós gyermekarcoknak lehettünk tanúi.

Karácsony közeledtével szebbnél szebb ajándékok készültek a Művelődési Házban. Volt, aki kiscsizmát,
szakácskönyvet vagy karácsonyi figurát készített, de kreatív poháralátétek, fenyődíszek és egyéb tündéri
ajándékok is készültek.
December 18-án került megrendezésre a Mindenki Karácsonya. A képek hűen reprezentálják azt,
hogy milyen színvonalas, meghitt, szeretetteljes műsorok várták az ide látogatókat:

December 24-én a hagyományokhoz illően került megtartásra a Jézuska várás a perenyei templomban:

December 26-án az Önkormányzat és a perenyei Egyházközség együtt köszöntötte a Jubiláns házaspárokat. Ez
alkalomból szeretnénk még egyszer sok boldogságot, szeretetben, egészségben eltöltött hosszú, boldog éveket
kívánni az ünnepelteknek!

És itt még nincs vége, a „szekér nem áll meg”! ☺ Sok új ötlet, régi hagyományt feltáró rendezvény vár Önökre,
Ránk 2011-ben is! Ezek mindegyikére szeretettel várjuk az érdeklődőket! Valamint a megvalósításra váró, újító
ötleteket! ☺
Tisztelettel:
Imre Viktória
alpolgármester

Programajánlat
PERENYEI BUCSU: 2011. február 5-6.
A régi hagyományokhoz illően 2 napos bucsu megtartására teszünk próbát. Az eltérés mindössze annyi, hogy az
időpont vasárnap-hétfő helyett egy nappal előbbre tolódik.
Február 5-én Guttman József szervezésében UNIKUM bál lesz a perenyei Kondora Kocsmában.
Kapunyitás: 20:00. Mindenkit szeretettel várnak!!!
Február 6-a, vasárnap: a bucsui mulatság a Művelődési Házba költözik át
16:00-19:00: Piciket és kicsit nagyobbakat várunk egy fergeteges „Tini- Bálba”
19:30-24:00-ig (amennyiben igény van rá, akár hajnal hasadtáig ☺ ) kerül megrendezésre a Bucsui Bál, ahová
várjuk a falu apraja-nagyját és természetesen minden érdeklődőt egy közös bálozásra!
FEBRUÁR 11-én, pénteken 18:00: Activity-estet szervezünk, ahová szeretettel várunk minden kikapcsolódni,
szórakozni, beszélgetni, ismerkedni vágyó fiatalt!
„ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL… „

Felhívás, hirdetés, apropó
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.

Önkormányzati Melléklet
1. A legutóbbi testületi ülés összefoglalója:

A 2010. december 13-i ülésen, illetve az azt követő közmeghallgatáson Perenye Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját.
A főbb prioritások az alábbiak voltak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Útfelújítás
aszfaltozás (Béke út páratlan oldala, vízmű-domb, alsó buszmegállónál a járdasziget kiépítése)
közvilágítás korszerűsítése
óvoda kerítésének felújítása
civil szervezetek támogatása - a lehetőségekhez mérten
tervezési feladatok (záportározó, kultúrház belső felújítása)
turizmus támogatása (falumúzeumnak megfelelő épület bérlése, helyi termékek támogatása,
szálláshely kialakítása a könyvtár épületében)
ravatalozó ajtajának cseréje
külterületi utak felújítása
közterületen található fák karbantartása
Pedagógusföld meghirdetése, eladásának reklámozása
helyi rendezvények megszervezése
pályázatokon való részvétel, és az ehhez szükséges önerő biztosítása.

Az ülést követő közmeghallgatáson Biczó Barnabás polgármester részletezte a következő évi költségvetési
koncepcióról. Elmondta, hogy ez még csak kalkuláció.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy igyekeznek minnél több pályázaton részt venni. Ennek érdekében a jelenlegi
pályázatíró céggel módosították az együttműködési megállapodást. Tájékoztatásul elmondta, hogy a tervezett
szélerőmű-park kérdésében – ami egy nagyon jó lehetőség lenne a falu számára - most még várakozó
állásponton vannak, mivel a jelenlegi kormány visszavonta a pályázati kiírásokat.
A Perenyei Férfi Népdalkör részéről is merültek fel kérdések. Ezekre azt a választ adta, hogy az önkormányzat a
lehetőségeihez mérten kívánja támogatni a civil szervezetetek.

Imre Viktória alpolgármesternő ezt követően elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja a falu kulturális életének
felpezsdítését, a közösséget összekovácsoló helyi rendezvényeket.
Amit mindketten kiemeltek, és fontosnak tartanak az az, hogy a falu „új részére” beköltözött családokat is
bevonják a falu közösségi életébe.

Pejkó András
szerkesztő
2. Biczó Barnabás polgármester felhívása
A temető nyilvántartási adatainak rendezése céljából kérem azon személyek ill. családok jelentkezését, akik
2004. január 1. után (Perenyei Polgármesteri Hivatalban) új sírhelyet vásároltak (váltottak), annak igazoló
dokumentumait (csekkszelvény, hivatali igazolás stb.) szíveskedjenek ügyfélfogadási időben a hivatalban
bemutatni.
Felhívom a figyelmet és tisztelettel kérek mindenkit, hogy a Zöld Nyugat Klaszter által a perenyei háztartásokba
eljuttatott zsákokba csak azok rendeltetésének megfelelő anyagok kerüljenek!
Ismételten felhívom az önkormányzati útszélek tisztítására szerződött családok figyelmét, hogy a munkálatok
befejezési határideje 2011. február 28-a. A 2011. január elején végzett ellenőrzésem szerint a munkálatok
félben vannak: a 1, 5, 10, 12, 14, 31, 47-es sorszámú területeken, a 3, 16, 24, 25, 44-es sorszámú területeken el
sem kezdődtek a munkák. Kérem, az égetés után hátramaradó környezetidegen anyagokat (műanyag
flakonok, drót) összeszedni és a tisztítás helyéről elhozni szíveskedjenek.
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő, Perenye 0138. hrsz. ”Gesztenyésárokban” február hónapban, ágfaszedési lehetőséget tudunk biztosítani perenyei családok részére.
Kiemelten kezeljük a szociálisan rászorulókat. Elutasításra kerülnek a korábbi vállalásukat nem teljesítő
faszedők, ill. akiknek köztartozása van Perenye Község Önkormányzata felé. Túljelentkezés esetén nyilvános
sorsoláson osztjuk ki a faszedési területeket. Bővebb felvilágosítás a polgármesteri telefonszámon kérhető:
20/358-7326.
Jelentkezni regisztráció (név, elérhetőség) céljából, február 1.-től február 7.-ig lehet, a polgármesteri
hivatalban.
Tisztelettel:

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
11 óra, du. 14.30-16
14.30 óra,
Nyitva tartás: de. 8-11
Pénzfelvétel 15 óráig.
Felnőtt háziorvosi rendelő: 318-326
Dr. Varga József: 06-30/226-7174
Gyermekorvos, fogászat, védőnő: 313-010
010
Állatorvos, Dr. Lőrincz József: 06-70/331-0618
0618
Szőke Krisztián falugondnok: 06-30/311-0819
0819

Perenyei orvosi rendelés:
Kedd: 16-17.00
Csütörtök: 8-11.00
Gyermekeknek: Dr. Szolnoki Judit
Szerda: 10-12.00

Gencsapáti orvosi rendelés:
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
17:00 (szerdán nincs rendelés!)
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
80/820-141, 06-80/4440-141
Gázzal kapcsolatos bejelentések: 06-80/820
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
11 óráig
Hétfőtő. 14-16.00
Szerda: 16-18.00
Perenyei Polgármesteri Hivatal: 06/94 511-843
511
Gencsapáti község Önkormányzata: 06/94 510-225
510
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
vél
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

