PERENYEI HÍRLEVÉL
12. évfolyam
5. szám
2013. december hó

A perenyei önkormányzat lapja
Megjelenik 235 példányban.

A tartalomból:

„Szent Lucának híres napja, a napot rövidre szabja. Ha Luca sárban jár, a karácsony hóban
áll.”
„A zöld karácsony rossz, fehér húsvétot hoz. (Eugénia, december 25.)”
„Ha János-nap borús, a termés igen dús.”
„Ha Szilveszter nyugszik széllel, az újév derűvel kél fel.”

Szerkesztő levele (2. oldal)
Egyházközségi rovat (2. oldal)
-Megújult a képviselő testület
-Advent és Karácsony Perenyében
Aranyhíd Óvoda hírei (4. oldal)
Kulturális Örökségünk
Weöres Sándor gondolatai – akár
Ádventre is (5. oldal)
Egészségünkre
-Hogyan ápoljuk bőrünket? (7. oldal)
Eleink eledelei
(8. oldal)
Sportrovat (9. oldal)
Hogyan is történt? (11. oldal)
Önkormányzati Melléklet (12. oldal)
-TÁMOP, Képes tájékoztató
-Testületi ülések rövid összefoglalója
-Perenye község anyakönyvi statisztikái
Felhívás, hirdetés, apropó (14. oldal)
Fontos címek és elérhetőségek
(16. oldal)

Decemberi Programajánlat
Mindenki Karácsonya - 2013. december 14-e (szombat), 17:00 óra
Sok szeretettel, színvonalas ünnepi műsorral várjuk Önöket december 14-én,
17órától a Művelődési Házba, KÖZÖS Karácsonyfánk köré!
Fellépnek: a TÁMOP pályázatból már jól ismert előadó művészek. Az est további
része legyen meglepetés! ☺
A rendezvény keretében megtekinthetik az Önkormányzat által, a 3-7éves gyermekek
részére kiírt rajz és plakát versenyre készült alkotásokat!
Az ünnepi műsor után teával, forralt borral, süteményekkel várunk Mindenkit!

ADVENT ÉS KARÁCSONY PERENYÉBEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Hajnali szentmisék minden szerdán és szombaton reggel 6 órakor
December 22-e: 16-18óráig gyóntatás, 18órakor szentmise
December 24-én, 15:30-kor „Jézuska várás” a templomban
Szent Este a szentmise 22 órakor kezdődik
Karácsony napján és másnapján a szentmise 11 órakor lesz
Szent Család vasárnapján - december 29-én - jubiláns házaspárok köszöntése
9:30-kor kezdődő szentmisében, majd szerény vendéglátás a plébánián
December 31-én, kedden az év végi hálaadó szentmise délután 16:30-kor lesz
Újév napján, szerdán a szentmise délután 16:30-kor lesz

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben
gazdag Új Esztendőt kívánunk Mindenkinek!
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Szerkesztő levele
Tisztelt olvasó közönség, kedves Perenyeiek
Rohan az idő... szinte észre sem vettük, máris magunk
mögött tudhatunk egy újabb évet, változásokkal, színes
programokkal, jó-rossz élményekkel, megszorításokkal, emlékekkel
telit. A 2013-as esztendő – a korábbi jóslások szerint - a világ
végeként is szóba került. Az egyház a HIT évét hirdette meg, azt
gondolom, hogy ez sem volt véletlen. Ez a hit – még ha parányi is –
sokszor segített át minket a nehéz pillanatokon, időszakokon, vagy
akár az életünk mérföldköveit jelentő „deszkákon”. Ez a hit segít
minket – most is - abban, hogy a nehézségek ellenére is tudjunk
optimisták lenni, és ha sokszor nehéz is, de szebbnek látni a
holnapot.
A közelgő Karácsony mindig megváltoztatja a körülöttünk lévőket. Karácsony varázsa, a vallási
hagyományok szerit „kis Jézus születése” a szívünkbe – békét, szeretetet hoz. És nem az ajándékokkal, hanem
a maga sajátos hangulatával, meghittségével, az otthonainkat belengő fenyő, mézeskalács, a frissen sült bejgli
vagy a forralt bor illatával. Erre az ünnepre készülni kell, mert ténylegesen csak akkor lesz örömünk benne, úgy
lesz igazán a miénk, ha lépésről lépésre közeledünk felé. Ilyen pillanatok, amikor az adventi vasárnapokon
meggyújtjuk a meleg fényt adó gyertyákat, saját készítésű süteményeket sütünk vagy ajándékokat készítünk.
A karácsonyfák csillogó fénye alatt ne azt vegyük észre, amit kaptunk, hanem azt, amit adni tudunk egymásnak.
Feszített tempójú világunkban megszerezhet magának mindent az ember – csak éppen szeretetet nem
vásárolhat. Szeretetet csak adni és kapni lehet: örömszerző ajándékként.
Kedves Olvasók! Önök most az idei év utolsó számát tartják a kezükben. Szerkesztőtársaim és
jómagam nevében kívánok az újság olvasásához kellemes időtöltést. Az ünnepek közeledtével pedig békés,
szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag Új Évet!
„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen
KARÁCSONY!”.

Imre Viktória
főszerkesztő

Egyházközségi rovat
Megújult a képviselő testület
A Perenyei Római Katolikus Egyházközség újonnan megválasztott képviselő testülete 2013. október 20-án a
vasárnapi szentmise keretében tett ünnepélyes esküt. A 10 megválasztott testületi tag 5 évre vállalta a
megbizatást és az önkéntes szolgálatot.
A képviselő testület tagjai:
− Gombos Bálint plébános, az egyházközség vezetője
− Benkő Balázs kántor
Választott képviselők:
− Csire Lenke világi elnök
− Csire Zsuzsanna, Hodics Attila, Hollósi László, Kovács Krisztián, Krizmanich László, Molnár Anita,
Pothárn László, Rétfalvi Balázs, Vörösné Bodorkós Mária
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Magam és a választott képviselő társaim nevében megköszönöm a bizalmat. Azzal a szándékkal vállaltuk ezt a
megbizatást, hogy az Istentől kapott képességeink és lehetőségeink szerint szolgáljuk a Perenyei Egyházközség
javát. Ehhez kérjük a Mindenható Isten segítségét, a Szentlélek megvilágosító kegyelmét. Továbbá kérjük
azoknak az embereknek a segítő közreműködését is, akik megválasztottak és bíznak bennünk, akiket
képviselünk, akikkel együtt akarunk tenni.
Ahhoz, hogy ez a közösség jól tudjon működni és meg tudja tenni itt és most azt, amit tennie kell Isten
dicsőségére és az emberek javára, szükség van minden egyes jó szándékú ember véleményére, segítségére.
Szent Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt 1. levelében ezt olvassuk:
„ Az egyház Krisztus teste.
A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is.
Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár
rabszolgák, akár szabadok. Mindnyájunkat egy Lélek itatott át. Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból.
Ha a láb azt mondaná is „ Nem vagyok kéz, tehát nem tartozom a testhez”, azért a testhez tartozik. Ha pedig a fül
azt mondaná „Nem vagyok szem, tehát nem tartozom a testhez”, azért a testhez tartozik. Ha a test csupa szem
volna, hol maradna a hallás, hol volna a szaglás? Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben
tetszése szerint.”
Add Uram, hogy ezt a feladatot mindnyájan felismerjük és elvégezzük!

ADVENT ÉS KARÁCSONY PERENYÉBEN
•
•
•
•

•
•

Hajnali szentmisék minden szerdán és szombaton reggel 6 órakor. Ezt követően közös reggeli a perenyei
plébánián.
Idősek, betegek karácsonyi gyóntatása december 14-én, szombaton délelőtt fél 9 órakor kezdődik.
Kéréseiket előre jelezzék.
Hajnali szentmisék után mise íratás a plébánián.
December 22-én délután 4 órától 6 óráig gyóntatás vendég Atya segítségével. Este 6 órakor szentmise.
• December 24-én délután fél 4 órakor „Jézuska
várás” a templomban.
• Szent Este a szentmise 22 órakor kezdődik.
• Karácsony napján szentmise 11 órakor.
• Karácsony másnapján szentmise 11 órakor,
melynek keretében történik az újbor megáldása.
• Szent Család vasárnapján - december 29-én jubiláns házaspárok köszöntése fél 10 órakor
kezdődő szentmisében, majd szerény vendéglátás
a plébánián.
• December 31-én, kedden az év végi hálaadó
szentmise délután fél 5 órakor.
Újév napján, szerdán a szentmise délután fél 5 órakor.
Január 6-a, Vízkereszt ünnepe ez évtől parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel kötelező. A
szentmise Perenyében délután fél 5 órakor lesz.

Szeretettel hívjuk és várjuk a falu minden lakóját!
Istentől megáldott Szent Karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Csire Lenke
egyházközségi világi elnök
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Aranyhíd Óvoda
Óvodai hírek
Október közepén volt a hagyományos szüretelés óvodás gyermekeinkkel Domján Karcsi bácsiék
szőlőhegyén. A gyerekek boldogan szedték le a szőlőt a kis kosaraikba, vödreikbe. Mindannyian bepillantást
nyerhettek a szőlőszüretelés munkálataiba, rejtelmeibe. Abba, hogy hogyan is készül majd a szőlőből a bor?
Megnézhették a darálást, préselést, aztán meg is kóstolhatták a mustot, amit a frissen szedett szőlőből préseltek.
Az új, kiscsoportos óvodásainknak külön élmény volt, hisz eddig még ők nem vettek részt az óvodás szüreten.
Köszönjük a családnak a kedves fogadtatást! Hodics Áron édesanyjának a frissen sült mazsolás kalácsot, amit
az óvodás gyermekeinknek sütött.
November 23-án tartottuk az óvodás Szülői Munkaközösségi Bálunkat a Művelődési Házban.
− Először is köszönjük az Önkormányzatnak a termet, amit biztosított a bál megrendezéséhez.
− Külön köszönet Bangáné Varga Martina Sz.M. elnöknek és Viszkedné Pintér Szilvia Sz.M. elnök
helyettesnek a bállal kapcsolatos szervezési feladatok, teendők lebonyolításáért. Balázs Attila Miklósné
szül. Domján Szilvia és Némethné Bolfán Renáta segítőkész és önzetlen munkájáért a báli és a bál
utáni teendők elvégzésében!
− Az óvodás szülőknek a támogatásaikat, felajánlásaikat, a sok szép tombolatárgyat!
− Hálás köszönet Perenye Község Önkormányzatának, minden kedves vállalkozónak, valamint a
falubelieknek, akik támogatásaik révén emelték a bál színvonalát és felajánlásaikkal segítették céljaink
elérését, megvalósulását.
− Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik a bálra édes és sós süteményekkel
kedveskedtek. A felkínált desszertek emelték a bál színvonalát, nagyban hozzájárultak a vacsora
teljessé tételéhez.
Gratulálunk Zanati Míra nagycsoportos óvodásunknak, aki
november hónapban elnyerte az országosan havonta megjelenő
„Óvodai nevelés” című szakmai folyóirat címlap pályázatát a „Béka
király” című mese illusztrációjával!
További híreink:
− December 4-én Bábszínházi előadáson vettünk részt. Az
előadás címe: „Mumus a padláson”
− December 5-én, délután 15:00-16:30-ig az Aranyhíd Óvodában
került megrendezésre a Perenye Község Önkormányzata által
kiírt rajz és plakát verseny a 3-7 éves korosztály részére, a
rendszeres testmozgást elősegítő, szabadidős programok
témakörben. A versenyre 28 fő nevezett. Díjazottak: Zanati
Mira, Kovács Dóra, Balázs Benjamin, Banga Márton.
A képek a Mindenki Karácsonya keretében, december 14-én
17:00-tól megtekinthetők a perenyei Művelődési Házban.
− December 5-én, 17:00-tól tartotta az Önkormányzat a közös
Mikulás várást a helyi Művelődési Házban.
− December 6-án, este 18:00-kor megrendezett Szép korúak
Ünnepén óvodásaink is szerepeltek. Versekkel, énekekkel, két
színdarabbal köszöntötték az időseket.
− December 17-én délután 17:00-tól lesz a közös Karácsonyfa díszítés az óvodában.
− December 18-án délelőtt 9:00-tól tartjuk az ÓVODAI KARÁCSONYT!
− TÉLI SZÜNET: december 20-tól december 31-ig.
A közelgő ünnepekre gondolva minden kedves Olvasónak áldott, békés, boldog, örömteli Karácsonyi Ünnepeket
és egészségben, sikerekben gazdag Új Esztendőt kívánunk!

Csire Istvánné – óvodavezető, valamint az óvoda dolgozói és óvodásai ☺
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Kulturális Örökségünk
WEÖRES SÁNDOR GONDOLATAI, AKÁR Á DVENTRE IS
Idén ünnepeljük Weöres Sándor születésének 100. évfordulóját.
A 20. század egyik legnagyobb hatású magyar költője 1913. június 22-én,
Szombathelyen született, majd Csöngén és Szombathelyen járt iskolába. A
játékos poéta, a nyelv nagy zsonglőrje 1989-ben lezárult pályájával
kitörölhetetlen nyomot hagyott a magyar irodalomtörténetben. Költői képeivel,
szimbólumaival egyedülálló nyelvi világot teremtett. A sokak által főként
gyermekverseiről ismert költőnek, most egy prózai kötetéből, az 1944-45-ben
íródott A teljesség felé c. kötetből veszünk pár idézetet, amelyek a karácsonyi
készülődés forgatagában némi támpontot adhatnak a belső rendrakáshoz és
ünnepi nagytakarításhoz.
A kívánság, mint veszély
Az egyéni-embernek az élvezet, a haszon látszik leg-kellőbbnek; nem különbözteti meg az élvezetest a jótól, a
hasznot a céltól. Még az emberiség sorsának javítását is úgy képzeli, mint mennél több embernek mennél
kellemesebb állapotba helyezését. S az üdvösséget úgy képzeli, mint örök élvezetet és örök hasznot; holott az
üdvösség az élvezetre és haszonra irányuló kívánság lidércének szétfoszlása. A kellemességnek és haszonnak
kívánása semmi egyéb, mint testi mivoltodból feltörő elemi igény; ne hagyd, hogy lelked is behódoljon ennek az
igénynek. A lélek elemi igénye más: mindennel összhangba jutni. S az összhangra-törekvést az élvezet és
haszon, mihelyt túl-lép a szükségleten, megzavarja.
A kívánság, mint veszélytelen
Az önkínzás többnyire zsákutca; néha nagy kerülő; csak igen ritkán a
legrövidebb út. Legtöbb ember részére az élvezetekről való teljes lemondás
éppoly káros, mint az élvezetekben tobzódás. Ami pedig a kettő közt van, a
mértékletesség ("élvezek, de kiskanalanként, óvatosan, takarékosan"):
összezsugorító. Úgy neveld kívánságaidat, hogy ne az élvezetek és hasznok
felé irányuljanak: ezzel elkerülöd a lemondást, tobzódást és mértékletességet
egyaránt. Úgy alakítsd kívánságaidat, hogy akár az élvezeteket és életbeli
hasznokat, akár ezeknek hiányát mellékesen fogadhasd, ne kelljen sokat
törődnöd azzal, hogy részesülsz-e bennük, vagy sem. Ha érzésvilágod nem a
változóra, hanem az állandóra irányul, ha a változót kívülről, idegenül szemléled,
ha mindennel összhangra törekszel, ha az örök mértékre figyelsz: ezzel életbeli
kívánságaid méregfogát kihúzod és számodra az élet javai és kárai nem
veszedelmesek többé, csak felületesen érintenek.
Noé bárkája
A sötétbe-merülés, általános pusztulás, egyetemes kínszenvedés ellen mit tehetsz? Semmit és mindent. Ez a
semmi és minden: ha saját érzéseiddel nem veszel részt a sötétségben és megteremted önmagadban a teljesemberség állapotát: nem vágyaiddal, hanem az örök mértékkel vezetteted magadat. Az áradat bármerre sodor:
nyomorba, jómódba, kényszermunkára, harctérre, vezetőhelyre, vesztőhelyre: ne törődj vele; a sötét hatalom
nem adhat neked semmit és nem vehet el tőled semmit, ha az egyedül-érvényes mérték működik benned.
Odaveszhet kényelmed, vagyonod, egészséged, szabadságod, életed: mindezt úgyis elveszíted előbb-utóbb, a
sírba nem viheted magaddal; de a mélyedben rejlő tökéletes mértéket nem sértheti még a világpusztulás sem,
ezért kívánj hozzá- igazodni. Az örök mértékre bízd magad: ez a Noé-bárka a mindent beborító áradat fölött.
Embertársaidért nem tehetsz többet, mint hogy az egyetlen menekülési módot tudatod velük. Erőszakkal
megmenteni senkit sem lehet, amikor az özön mindent beborít. Nem igaz, hogy özönvízkor a tömeg a Noé-
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bárkára akar felkapaszkodni. A Noé-bárka látszik a leggyöngébb, legegyügyűbb tákolmánynak, melynél egy
bokor alja is többet ér.
A közösség-javításról
Írmagját se tűrd magadban semmiféle társadalomjavító szándéknak. Mert minden elvont közösség ködkép; és aki
a ködben rohangál, előbb-utóbb elevent tipor. Tiszteld, ápold szűkebb és tágabb otthonodat: a családot,
nemzetet, emberiséget. De egyiket se téveszd össze azokkal, kik e fogalmakra hivatkozva ártalmasat követelnek.
Mi ártalmas? Ha Pétert azzal akarod segíteni, hogy Pált visszaszorítod. -- Amelyik nemzet ezt homlokán viseli:
nem vész el soha. "Péterrel azonosítom magam, Pált nem szeretem; Pétert megcsókolom, Pált megverem" -- ez
az érzelgősség; ez a közéleti elgondolások közös váza; a jelenkor ettől koldul. Bárkit csak úgy segíthetsz, hogy
más rovására ne essék. Népedet és az emberiséget csak az által javíthatod, ha önmagadat javítod. Az igazság
sosem az emberiséget, mindig csak az egy-embert válthatja meg.
A haszonleső vallásosság
Olyik ember a vallásosságot csereüzletnek nézi: az ember kötelessége, hogy jól viselkedjék, Isten parancsainak
és az előírt szertartásoknak eleget tegyen; Isten dolga, hogy az embert ugyanoly arányban lássa el földi javakkal,
amennyire jól viselkedett, a parancsokat követte, a szertartásokat elvégezte. Eszerint a legvallásosabb és legjobb
embereknek kéne leggazdagabbaknak lenni, s a vallástalanoknak és törvényszegőknek nyomorogni kellene. Aki
úgy vallásos, hogy cserébe hozzájusson a sóvárgott javakhoz máris bebizonyította kapzsiságát és
érdemtelenségét. Isten jósága nem hizlalda és nem jótékonysági intézmény. Az isteni szeretet változatlan
sugárzása semmihez nem hasonlít kevésbe, mint a jótékonykodáshoz, a vágyak kielégítéséhez. Ha vágyaid
közül ki tudsz bontakozni, akkor éred el Istent.

Rétfalvi Balázs
szerkesztő
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Egészségünkre
HOGYAN ÁPOLJUK BŐRÜNKET
Ötféle alapvető bőrtípus étezik: normál, zsíros, száraz, érzékeny és kombinált. A bőrtípus szorosan
összefügg öröklött adottságainkkal, hormonszintjeinkkel és életmódunkkal. Bőrünk állapota változhat, ezért
időszakonként vizsgájuk át állapotát. Típustól függetlenül azonban minden bőrt védeni kell a napsugárzástól.
ÉLETKOR SZERINTI JELLEMZŐK
A nőknél a menstruáció elmaradása után csökken az ösztrogéntermelés, ez a bőr elváltozását eredményezi. Ez
45-55 éves korban következik be. Később, mint a nőknél, mint a férfiaknál a faggyúmirigyek működése gyengül,
ennek következtében a bőr kiszárad, és elvékonyodik. Az irharéteg veszít rugalmasságából, a bőr ráncossá,
petyhüdtté válik. Ahogy öregszünk, megmutatkozik a bőr korábbi nap által okozott sérülése is. (pettyek, sötétebb
foltok, a bőr elvékonyodása stb.)
KOLLAGÉNVESZTESÉG
A kollagén a bőr szilárdító váza, ami a változást követő 10 évben 30%-al csökken. Ez támasztja ki a szöveteket,
az ereket. Ha szerkezete megtöredezik, a bőr veszít rugalmasságából, megereszkedik, ráncosodik. A hatás
hangsúlyozottabb, ha sokat tartózkodtunk a napon, mert a nap sugarai roncsolják a kollagén szerkezetét. Azok,
akinek a szervezetét életük folyamán sok napsugárzás éri, előbb és fokozottabban ráncosodnak, mint akik védték
bőrüket a káros sugárzásoktól.
LELASSULT REGENERÁCIÓ
Amíg a bőr fiatal, sejtjei 21-40 naponta cserélődnek. Idősebb korban a sejt regeneráció lelassul, és a cserélődési
arány hozzávetőlegesen a felére csökken. Mivel sok sejt halmozódik fel, a bőr tapintása durva, kemény lehet, és
száraz foltok tarkítják. Ebből az is következik, hogy az öregedő bőr lassabban gyógyul, különösen előrehaladott
korban. A legszembetűnőbb a lábszárakon, sokkal sérülékenyebb, mint fiatal korban, ami a rossz vérellátásra és
mozgáshiányra vezethető vissza.
A BŐR ÁTVIZSGÁLÁSA
-

az újonnan keletkezett csomókra, pigmentációs hiányokra, dudorokra szemölcsökre figyeljünk
bizonyos elváltozások ártalmatlanok, (pl. májfolt), de napsugárzás okozta elszarusodás rák is lehet
szembetűnő változások esetén azonnal forduljunk orvoshoz

ÖTPONTOS BŐRÁPOLÁSI PROGRAM
-

nappalra és éjszakára kenjük be bőrünket hidratáló krémmel
használjunk szappanmentes bőrtisztító krémet vagy emulziót
használjunk magas faktorú napozó krémet, hajzat megritkulása esetén fejfedőt
idősebb korban fázósabbak vagyunk, nedvesítsük a levegőt a hőérzet fokozására
a mozgás javítja a vérkeringést, a sejtek oxigénellátását, ami lassítja bőrünk öregedését

Soós Tibor
edukátor
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Eleink eledelei
Mottó: „Nincs rossz kaja, csak keveset kaptunk. Nem a győzelem, hanem a készétel a fontos!”
2013. december

Tisztelt Olvasóim!
Örömmel jelentem, hogy elérkeztünk az év utolsó hónapjához. Igen, ezt is megértük. Megint jön a béke
és a szeretet ünnepe, de azon gondolkodtam, hogy miért nem lehet ez egész évben? Miért nem örülünk a felkelő
napnak, a madárdalnak, miért nem vagyunk boldogok, ha egészségesek vagyunk? Talán többet kellene
törődnünk egymással, többet kellene örülnünk elért eredményeinknek még akkor is, ha esetleg politikai
ellenfelünk is érte el azt. Szóval boldogabban kellene élnünk, amit minden év végén megfogadunk, meg a
szeretet, meg a béke, de meddig? Hát ezt az időt kellene talán tovább kitolnunk. Próbáljuk meg, biztosan
sikerülni fog.
Enni meg kell, hát akkor nézzünk egy kis kajálni valót is. Készítsék el, ha jó, ha nem, akkor is megesszük. De
azért jó legyen.
Mindnyájuknak kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket és boldogabb újévet, tisztelettel, az Önök híve:

Soós Tibor
a haspárt mb. elnöke

CSOKOLÁDÉS KARÁCSONYFADISZ
Hozzávalók: 3 tojásfehérje, 15 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 3 dkg csokoládé, 20 dkg darás liszt.
A keményre felvert tojáshabba belekeverjük az átszitált porcukrot, a vaníliás cukrot, a reszelt csokoládét, meg a
lisztet. Mindezt könnyedén összekeverjük. A tésztát csővel ellátott nyomózsákba tesszük, és kikent tepsibe
koszorúként vagy más figurákat nyomunk belőle. Előmelegített sütőben készre sütjük.
FENYŐTORTA
Hozzávalók: A tésztához: 4 tojás, 4-4 evőkanál cukor és liszt, fél mokkáskanál sütőpor, vaj.
A töltelékhez, díszítéshez: 15-15 dkg vaj és porcukor, rumaroma, 10-10 dkg finomra darált mogyoró és durvára
vágott mogyoró, 1 rúd zöld marcipán, színes cukorkák és gyöngyök.
A tojás sárgákat alaposan elkeverjük a cukorral, a tojásfehérjét kemény habbá verjük. Habverővel verve a
fehérjehabhoz adjuk a cukrozott tojássárgáját, majd fakanállal kevergetve lassan beleszórjuk a sütőporos lisztet.
Kivajazott fenyő alakú formába öntjük a masszát, és előmelegített, közepes hőmérsékletű sütőben megsütjük. A
kihűlt piskótát két lapra vágjuk. A krémhez a cukrot a vajjal jól kikeverjük, közben darált mogyoróval és
rumaromával íresítjük. A kihűlt tortalapokat megtöltjük mogyorókrémmel, és vékonyan a külsejét is bekenjük,
majd a durvára vágott mogyoróval a széleit bevonjuk. A marcipánt átgyúrjuk, kinyújtjuk, és a fenyőforma mentén
körbevágjuk, majd a torta tetejére illesztjük. A tetejét színes cukorkákkal, gyöngyökkel díszítjük.
GESZTENYÉS KIFLI
Hozzávalók: 48 dkg liszt, 28 dkg vaj vagy margarin, 8 dkg cukor, 1 tojás, 1,5 dkg élesztő, 2 kanál tejföl, só, 50dkg
kész gesztenyepüré.
A lisztet a vajjal elmorzsoljuk, egy kevés langyos tejben megáztatott élesztővel, cukorral, tejföllel rétestészta
keménységűre gyúrjuk, és egy kissé pihentetjük. Ezután vékonyra nyújtjuk, kockára vágjuk, és egy kevés
rummal, cukorral, vaníliával ízesített gesztenyepürével megtöltjük. Kifli alakra formáljuk, tepsibe rakjuk, felvert
tojással megkenjük, 20-30 percig pihentetjük, kelesztjük, és mérsékelten meleg sütőben szép pirosra sütjük. Ha
megsült, meghintjük vaníliás porcukorral.
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Sportrovat
Kedves Sportrajongók!
Nagy szeretettel üdvözlök minden kedves olvasót! A december a végét jelenti az évnek, de sportolóink
számára nemcsak az év, hanem az őszi szezon vége is ez a hónap!
Kisebb – nagyobb sikerekkel zárták az őszi szezont mind a focisok, mint a tekések! Lássuk is az eredményeket,
kezdve a férfi tekével.
Pernye TK- NB III. Nyugati csoport mérkőzései:
Forduló
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Eredmények
Zalakomár Egyetértés SE - Perenye TK 5:3 (2333-2305)
Pontszerzők: Treiber Ferenc 397, Krancz Károly 395, Nagy Mihály 385
Perenye - Olajmunkás SE Gellénháza 1,5-6,5 (2462-2529)
Pontszerzők: Molnár Roland 425, Treiber Ferenc 424
Sitke Borostyánkert Tekéző – Perenye TK 2,5-5,5 (2416-2434)
Pontszerzők: Nagy Mihály 410, Krancz Rajmund 423, Treiber Ferenc 425, Krancz Károly 403
Perenye TK – Halogy SE 5:3 (2502-2477)
Pontszerzők: Molnár Roland 429, Krancz Károly 413, Németh Károly 426
Néró TC Szabadidő Sport Klub – Perenye TK 4,5-3,5 (2441-2408)
Pontszerzők: Nagy Mihály 410, Jáger István 396, Krancz Károly 406, Németh Károly 407
Perenye TK – Vonyarcvashegy SE 5-3 (2471-2465)
Pontszerzők: Treiber Ferenc 425, Nika Norbert 437, Krancz Károly/Molnár Roland 384
Arborétum SE Herény – Perenye TK 7:1 (2664-2621)
Pontszerzők: Nika Norbert 432
Perenye TK – Kondorfa SE 7-1 (2613-2497)
Pontszerzők: Treiber Ferenc 437, Nika Norbert 437, Jáger István 449, Németh Károly 456, Molnár
Roland 433
Felsőmarác-Perenye TK 6:2 (2450-2413)
Pontszerzők: Treiber Ferenc 443, Guttmann József 378
Csákánydoroszló – Perenye TK 5-3 (2681-2573)
Pontszerzők: Nagy Mihály 442, Németh Károly 430, Molnár Roland 463
Perenye TK – Lenti Termál Teke-klub 5,5-2,5 (2488-2487)
Pontszerzők: Treiber Ferenc 428, Krancz Károly 395, Jáger István 414, Németh Károly 412, Nagy
Mihály 423

Az őszi szezont a Perenye TK a tabella 8. helyén zárta (a 14 csapatos versenyben így középmezőnyben), 10
ponttal (11mérkőzésből: 5győzlelem - 0döntetlen – és 6vereséggel).
Az eddig elért eredményekhez gratulálunk, és a továbbiakban sok sikert kívánunk a csapatnak! Legalább annyi
plusz fa legyen mindig, mint az utolsó bajnoki mérkőzésen! (Az az 1fa sokszor ugye, hogy milyen sokat számít
☺)
A megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság eredménylistája:
A megyei III-as csoportban augusztus végén kezdődtek meg a bajnoki küzdelmek.
Az első fordulóban jól indított a hazai csapat: Perenye-Horvátzsidány 2-1
A 2. forduló szintén hazai győzelmet hozott: Perenye – Acsád –Meszlen: 4-2
3. forduló: Perenye 4-1-re verte hazai pályán a Vátot
4. forduló: Perenye biztosan gyűjtötte be idegenben a 3pontot: GyöngyösfaluPerenye 0-5
5. forduló: A Perenye-Bucsu rangadón hazai győzelem született: Perenye-Bucsu 5-2
6. forduló: A Nyugati-csoportban már csak a Perenye százszázalékos: Bozsok-Perenye 0-4
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7. forduló: A megyei III. osztályú labdarúgó bajnokságban már csak a Perenye hibátlan: Perenye-Kőszegfalva 7-2
8. forduló: Perenye továbbra is megállíthatatlan a Nyugati csoportban, ezúttal Vassurányban győzött 5-1-re
9. forduló: Továbbra is veretlen a hazai csapat: Perenye-Cák 4-1
10. forduló: Letarolta otthonában Nemesbődöt a vendégcsapat: Nemesbőd-Perenye 1-8
11. forduló: Perenye zsinórban 11. bajnokiját nyerte meg – Perenye-Pornóapáti 6-2
12. forduló: A megyei III. osztályban megszakadt a Perenye 11 forduló óta tartó sorozata, a listavezető hétvégén
veszített először pontokat – Perenye-Vasasszonyfa 1-5
13. forduló: A Déli és Nyugati csoportban már véget értek az őszi küzdelmek. A Szombathelyi-csoportban a
Bucsu beérte, és jobb gólarányával – sajnos - megelőzte a Perenyét. – Perenye-Gencsapáti 0-0
Szép volt fiúk, gratulálunk! Kívánjuk, hogy a következő szezont is hasonló formában, bomba-biztosan játsszátok!
Ha egyszer megcsináltátok, akkor tavasszal is sikerülni fog! Mi Nektek szurkolunk! HAJRÁ PERENYE!!! ☺

Nemzetközi kick-box sikerek
Prága – Remekül szerepeltek a szombathelyi Metex05-Controll SE sportolói a Cseh Open nemzetközi kick-box
tornán
A 2 napig tartó erőpróbán nyolc ország felnőtt és
utánpótláskorú versenyzői vettek részt. A Metex05-Controll SE
sérülések és betegségek miatt ezúttal négy sportolót nevezett.
A perenyei Bolfán Ákos (kadet I.) 37kg light-contactban a 8
között kezdte meg a versenyt. Első két ellenfelét pörgős
menetekben, technikás bunyóval győzte le. A döntőben csepeli
riválisával kiélezett, nagy csatát vívott, de végül felállhatott a
dobogó tetejére!!
Bolfán Ádám (kadett II.) light-contactban ezúttal két
súlycsoportban is próbára tette tudását. Remek formáját
bizonyítja, hogy 47 és 52 kilóban is magabiztos teljesítménnyel
gyűjtötte be az aranyérmet.
GRATULÁLUNK és a folytatásban is hasonló sportsikereket kívánunk a fiúknak!!!
Utánpótlás Eb, Lengyelország
A szombathelyi Metex05-Controll SE kick-box szakosztálya négy
versenyzőt indított a lengyelországi utánpótlás Európabajnokságon, amelynek Krynica-Zdroj városa adott otthont.
A korosztályos magyar válogatottak júliustól már edzőtáborokban
készültek az év legrangosabb erőpróbájára. A Metex05-Controll
SE négy versenyzője kapott helyet a magyar utánpótlásválogatottban, köztük a perenyei Bolfán Ádám is!
Bolfán Ádám kadett II. mezőnyében, 47kg-os súlycsoportban,
light-contactban adhatott számot tudásáról. Újonc a
válogatottban, ranglistavezetőként jutott ki az Eb-re. Bár jól versenyzett, a dobogós helyekig ezúttal nem jutott el.
Középmezőnyben végzett, ami így is nagyon szép teljesítmény! Gratulálunk az eredményéhez!
Ez úton szeretnék Mindenkinek Nagyon Boldog Karácsonyi Ünnepeket, és Szerencsében Gazdag Boldog Új
Évet kívánni!

Domján Tímea
szerkesztő
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Hogyan is történt?
Perenyei Főző Show és Verseny – Perenye, 2013. augusztus 31. (szombat)
Az időjárásra igazán nem lehetett panasz: ragyogó
napsütésben gyülekeztek a csapatok a III. alkalommal megrendezett
Perenyei Főző Show és Versenyen.
Bár kevesebb csapat nevezett, mint az elmúlt években, nagyon
színvonalas volt a verseny! A versenyzők ismét kitettek magukért, és
igaz, hogy a fűszereket még mindig nem használják elég bátran magasra tették a mércét mennyei ízű, gusztusosan tálalt, magukért
beszélő étkeikkel.
A fogások versenyében a sorrend a következők szerint alakult:
1. helyezett: Sógorok csapata (báránypörköltet főztek, vasi dödöllével)
2. helyezett: Körmön fontak csapata (káposztás-vargányás körömpörkölttel)
3. helyezett: Stufi és csapata (tanyabordát készítettek).
2014-től új hagyományt szeretne bevezetni a zsűri: a jövő évi Főző Show és Versenyen a zsűri tagjai közé kapott
meghívást a 2013. évi győztes, vagyis a Sógorok csapata.

Perenyei Szüreti Mulatság és felvonulás – Perenye, 2013. szeptember 21.
Immáron 3. alkalommal került megrendezésre Perenyében a Szüreti
Felvonulás és Mulatság. A tavalyi évhez hasonlóan már napokkal korábban sejteni
lehetett, hogy készülődik valami. Köszönhetően a Gerencsér Gábor jóvoltából
felállított szalmabábuknak, amelyek garantáltan mosolyt csaltak minden perenyei
arcára. ☺
Az előkészületek pénteken, a Művelődési Házban vették kezdetüket, majd szombat
délelőtt a falu több pontján folytatódott a sürgés-forgás. 14óra után egyre többen
gyülekeztek a Perenye felső buszmegállóban. Felvonulók, nézelődők kíváncsian
várták, hogy mikor indul el a menet. Miután Imre József kisbíró kidobolta a Soós Tibor
és Hollósi Vince által írt hirdetményt, útjára indult a 2013. évi felvonulás! Az élen
magyar lányok, jágerek és jágerlányok, bíró és bíróné, valamint a Perenyei Aranyhíd
Óvodások. A felvonulók soraiban köszönthettük még a Boglya zenekart és a
Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes tagjait, boros gazdákat, cigányokat és cigánylányokat, kovácsokat,
kormosokat...Köszönet a séieknek, akik idén is megtiszteltek minket és kreatív jelmezekbe bújva vettek részt a
felvonuláson!
Külön köszönet Gerencsér Gábornak a felajánlott nyuszi párért, ami a felvonulók között került
kisorsolásra! Valamint a falu háziasszonyainak és boros gazdáinak, akik rendkívül kitettek magukért!! A falu 5
különböző pontján felállított asztalokon nagyon finom házi süteményekkel, zsíros kenyérrel, gyümölcsökkel,
borral, üdítővel… vendégelték meg a felvonulókat! Nyilván Őket méltatja, hogy az asztalokon végül még egy
szőlőszem sem maradt!
Köszönet hangulatfelelőseinknek: a vépi Weeb Színpadnak a retro slágerekért, a Boglya zenekarnak és a
Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttesnek a színvonalas produkciójukért és a fergeteges táncházért!
Továbbá MINDENKINEK, aki bármilyen módon – részvételével, felajánlásával, segítő munkájával – hozzájárult
rendezvényünk megvalósulásához, nagyszerű hangulatához! Bízom benne, hogy jövőre is számíthatunk Önökre,
Rátok, mert a jövőben is csak közös összefogásból lehet ilyen színvonalas, vidám hangulatú Szüreti Felvonulást
rendezni Perenyében!

Imre Viktória
alpolgármester
További képek: Facebook/ Perenye Község portálon
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Önkormányzati Melléklet

KÉPES TÁJÉKOZTATÓ

Önmegvalósítás és fejlesztés Perenye Község kulturális és természeti értékeinek
közösségi szintű, innovatív felhasználásával – az egész életen át tartó tanulás és a
fenntartható fejlődés jegyében, a TÁMOP „Építő közösségek” 3. ütemének keretében

FOTOGRÁFIA és ELŐADÓMŰVÉSZETEK foglalkozás sorozataink 2012 októbere óta folyamatosan, egymással
párhuzamosan zajlottak. 2013 decemberére a pályázat kreatív területei elérték a produktív időszakot, amely
számadást jelent az eddig megszerzett elméleti és gyakorlati tudásról. Az előadások, képkiállítások soron
következő időpontjai és helyszínei megtekinthetők a www.perenye.hu honlapon, illetve a képek a Facebook/
Perenye Község portálon.

„ A néphagyományok ma is velünk élnek!”
Az Önkormányzatnak lehetősége nyílt arra, hogy a 2012-ben elnyert TÁMOP pályázat keretében – közel 21 M Ftos vissza nem térítendő támogatásból – helyben magas színvonalú oktatási programot kínáljon 15hónapon
keresztül, elsősorban a perenyei gyermekeknek és fiataloknak. Az oktatás célja, hogy a fiatalok szabadidejüket
kreatívan töltsék el, iskolán kívüli szakmai fejlődésre tehessenek szert, a jövőre nézve használható tudást és
tapasztalatot szerezzenek. A perenyei hagyományokat (előadó művészet), a természet világát (épített és
természeti környezet, fotográfia) megismerjék, kommunikációs képességüket fejlesszék. A program célkitűzése
pedig az, hogy a foglalkozássorozatokon megszerzett tudás gyermekeik pályaválasztását és társadalmi
beilleszkedését, érvényesülését segítse elő.
Ennek a jegyében 2013. november 29-én, 18 órától a perenyei
kultúrházban Velünk élő néphagyomány címmel koncertet
szerveztek. Biczó Barnabás köszöntötte a megjelenteket, majd
a fellépőké volt a főszerep. A műsor első részében az énekes
népszokásokat, mint a névnapköszöntőket, Balázsjárást
mutatták be, de felcsendültek aratási népdalok is. A második
rész az életfordulókhoz kapcsolódó népdalokra épült: ízelítőt
adtak a gyermekjátékokból, a szerelmi, lakodalmas és
betyáros dalokból is. Köszöntő beszédet mondtak a
foglalkozások szakmai vezetői: Vakler Anna (népi
énekművész, Liszt Ferenc Zenetudományi Egyetem),
Medgyesy S. Norbi (művelődéstörténész, Perenye
díszpolgára, PPKE egyetemi tanár).
A polgármester visszatekintve elmondta, lélekemelő élmény volt látni, hogy a település apraja-nagyja összefogott
azért, hogy megvalósulhasson a program. A legkisebbektől a legidősebbekig mindenki hozzátett valamit a
műsorhoz.„
2013. december 8-án 15 órakor A fotós élet új szereplői címmel nyílt kiállítás, amely egy héten keresztül, 2013.
december 13-ig megtekinthető a perenyei kultúrházban. A kiállítást Garas Kálmán fotóművész, fotógráfus nyitotta
meg, majd átadta a díjazott alkotóknak járó meglepetéseket.
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A fotókiállítás megnyitóján köszöntötte a vendégeket és köszönetét fejezte ki a közel másfél éves szakmai
munkáért Biczó Barnabás polgármester, valamint a pályázat szakmai vezetője, Szabó Endre fotóművész.

Perenye Község Önkormányzat

Testületi ülések rövid összefoglalója
Perenye, képviselő testületi ülés – 2013. november 12.
A testületi ülés első napi rendi pontjában hagyományosan a polgármester előző testületi ülés óta eltelt
időszakban tett intézkedéseket és jelentősebb eseményeket foglalta össze.
-

-

-

-

A polgármester beszámolt arról, hogy a jövőben kiemelten ellenőrizni fogják az Ifjúsági Klub
rendeltetésszerű használatát, melyhez a körzeti megbízott rendőr segítségét is igénybe veszik.
A Klub felszereléseit az önkormányzat bővíteni kívánja, a biztonság megőrzése érdekében
viszont szükségesnek látja biztonsági kamera kihelyezését.
Tájékoztatta a testületet, hogy a Kossuth Lajos utca helyreállítása érdekében egyeztetett a
Katasztrófa Védelmi Igazgatósággal, a Vízügyi Igazgatósággal, valamint Kovács Imre
tervezőmérnökkel, aki vállalta a műszaki helyzetfelmérés alaptanulmányának ingyenes
elkészítését.
Tájékozatta a képviselő-testületet, hogy a Vasi Víz Zrt-vel folytatott tárgyalásának
eredményeképpen a Jókai és Petőfi utcákban tapasztalt burkolatsüllyedést a Zrt. helyre fogja
állítani.
A testületi ülésen meghívottként megjelent Geosits Tibor, a Villkasz Kft. ügyvezető igazgatója,
és komoly ajánlatott tett az önkormányzat részére a közvilágítás korszerűsítésének megoldása
ügyében. Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2013. január 1-étől már korszerű,
energiatakarékos – LED-es - közvilágítás lesz Perenyében.
Az önkormányzat megköszönte az eddigi előkészítő munkáját a Villkasz Kft-nek és segítségét
kérte a közlekedési baleset során megsérült villanyoszlop helyre állítása ügyében.
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tönkretett közlekedési tükör helyett,
újat rendelt, reméli, hogy a falu lakossága a jövőben jobban fog vigyázni értékeire.

A második napirendi pontban a Polgármester ismertette Perenye Község Önkormányzatának ¾. évi
gazdasági beszámolóját, belső ellenőrzési tervét, valamint az önkormányzat 2014. évi koncepcióját.
A harmadik napirendi pontban dr. Deák Mariann aljegyző előterjesztette a község Helyi
Esélyegyenlőségi Programját, amely a jövőben bármely pályázat benyújtásának alapfeltétele lesz.
A negyedik napirendi pontban az alpolgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az önkormányzat
november és december hónapjaiban rendezendő programjairól.
Az ötödik napirendi pontban Wiktoráné Németh Klára címzetes főjegyző előterjesztette az Aranyhíd
Óvoda vezetője által elkészített Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását és a Helyi Nevelési
Program módosítását, amelyre a közoktatási törvény változása miatt volt szükség. Ezen napirendi
ponthoz kapcsolódva a Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az óvoda intézményében
minőség ellenőrzési eljárást folytattak le.
Dr. Deák Mariann
aljegyző
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Perenye község anyakönyvi statisztikái
A. Új szülötteink (születés): 2012. november 16. - 2013. november 15.:
1. Hodics János; 2013. április 22. napján született: Hujber Ferenc János és Görög Brigitta
gyermeke.
2. Bagi Anna Veronika, 2013. november 08. napján született: Bagi János és Stángli Eszter gyermeke.
B. Akiktől végső búcsút vettünk (halottaink): 2012. november 9. - 2013. december 5.:
1. Takács Istvánné szül. Bányai Mária, elhalálozásának napja: 2013. január 16.
2. Hittaller Gyuláné szül. Babócsi Ágota, elhalálozásának napja: 2013. január 21.
3. Babócsi József, elhalálozásának napja: 2013. május 8.
4. Imre Andrásné szül. Steiger Erika, elhalálozásának napja: 2013. május 8.
5. Bilics Istvánné szül. Imre Teréz, elhalálozásának napja: 2013. július 5.
6. Takács Jánosné szül. Imre Mária, elhalálozásának napja: 2013. július 9.
7. Hollósi Szidónia, elhalálozásának napja: 2013. szeptember 24.
8. Pöröntő Gizella, elhalálozásának napja: 2013. december
C. Akik összekötötték életüket (házasságkötés): 2012. október 2. - 2013. november 15.:
1. Nagyné Beniczky Nikoletta szül. Beniczky Nikoletta és Nagy Dávid, Házasságkötés helye:
Gencsapáti, ideje: 2013. augusztus 21.
Megjegyzések:
Az előző év azonos időszakával összevetve elmondható, hogy a születések száma meredeken
csökkent: az előző évi statisztikában: 9 fő, az idei évi statisztikában: 2 fő. A temetések és egyben a
halálesetek száma tovább csökkent a tavalyi 9 temetéssel szemben az idén eddig csak 7 volt. Az
egyetlen hivatalunknál bejelentett házasságkötésen túl több nem jutott tudomásunkra.
Dobozy Zoltán
igazgatási előadó

Felhívás, hirdetés, apropó
LA K O SSÁ G I TÁ J É K O ZTA TÓ
A Vasi Volán Zrt. Forgalmi Üzletágának értesítése alapján a 2013. december 15.
napjától (vasárnap) érvénybe lépő új menetrend Perenye község vonatkozásában
a következő változást vezeti be: a 6604. számú Szombathely - Gencsapáti Perenye - Gencsapáti - Gyöngyösfalu - Lukácsháza - Kőszeg regionális
autóbuszvonalon 8-as járatszámmal munkanapokon 22:10 perckor Kőszeg
autóbusz állomásról Szombathelyre közlekedő autóbuszjárat csak leszállási
igény esetében tér be Perenyébe!
A menetrendváltozással kapcsolatos véleményeket: a Vasi Volán Zrt., 9700
Szombathely, Körmendi út 92. székhelyére címzetten, a 06-94-517-626 fax
számra, illetve a tothmarietta@vasivolan.hu e-mail címre lehet eljuttatni.
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ASSZONYTORNA - Perenye, Művelődési Ház: minden HÉTFŐ 18:30
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.

Zumba®és Funkcionális tréning: minden
héten, szerdán 18:15 – 19:45
Helyszín: Perenye Művelődési
Ház
• Funkcionális tréning - Esztivel: 18:15-19:00
A funkcionális edzés a testet egészként kezeli. Nem külön
izomcsoportokra fókuszál, hanem összetettebb gyakorlatokkal
egyszerre mindig több izomcsoportot dolgoztat meg. Az edzés
összetett, szépen formálja az egész testet, és a kondícióra is jó
hatással van. (Horváth Eszter: 30/ 972 6547)
• Zumba®- Verával:19:00-19:45
Ha bulizva szeretnél edzeni, szeretnél egy kicsit kikapcsolódni és
közben formába hozni magad, a Zumba®-t Neked találták ki. Gyere,
és próbáld ki! (Vincze Veronika: 70/248-9944)

Tisztelettel felhívjuk a busszal közlekedő
lakosság figyelmét, hogy tartsák be a
nemdohányzók védelméről szóló törvény
rendelkezéseit, amely előírja, hogy a
buszmegállók öt méteres körzetében a
nemdohányzókra való tekintettel tilos a
dohányzás. Felfestés hiányában, Perenyében a buszmegállót jelző
táblák ötméteres sugarú körzetére vonatkozik a tilalom.

HIRDETÉS
7 db fehér, kan malac, egyenként kb. 20 kg-ak eladók! Irányár: 600,-Ft/kg
1 db vemhes koca eladó. Irányár: 90.000,-Ft
Érdeklődni: +36-94-344-612-es telefonszámon lehet

PERENYEI LAKOSOK!!
FENYŐFÁK KARÁCSONYRA ELADÓK!
LUCFENYŐ: 1.000 Ft/db
EZÜSTFENYŐ: 2.500 Ft/db
ÉRDEKLŐDNI BILICS LÁSZLÓNÁL:
PETŐFI UTCA 11.
TELEFON SZÁM: +36-20-967-4816

9722

PERENYE,
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Fontos címek, elérhetőségek
MENTŐK: 104, TŰZOLTÓSÁG: 105, RENDŐRSÉG: 107 és 112
Polgárőrség, Benkő Tibor: 06-70/334-2669, Csabai János: 06-70/387-9137
Körzeti megbízott rendőr, Fuchs Balázs: 06-20/344-7759
Polgármesteri Hivatal: 511-843 (telefonszám és fax szám is egyben)
Perenyei Aranyhíd Óvoda: 94/ 316-826
Posta: 94/ 500-481,
• Nyitva tartás: de. 8-12 óra, du. 13.30-15 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: 06-30/331-0819

Perenyei orvosi rendelés

Gencsapáti orvosi rendelés

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

• 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!)

Gyógyszertár: Gencsapáti, Hunyadi u. 193.
• Hétfő, Kedd: 8:00-16.00
• Szerda: 8:00-12.00 és 14:00-17.00
• Csütörtök: 8:00-17.00
• Péntek: 8:00-16.00, 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
Perenyei Polgármesteri Hivatal: 06/94 511-843, Ügyfélfogadási rend:
• Hétfő:
08.00 – 16.00
• Szerda:
08.00 – 16.00
• Péntek:
08.00 – 12.00
Sé község Önkormányzata: 94/540-535
Gencsapáti község Önkormányzata: 06/94 510-225
Biczó Barnabás polgármester fogadóórája: Kedd 16.00 – 18.00
Walloscheck András falugazdász, fogadóórája: minden páros héten, kedden: 13:00-15:30-ig a Gencsapáti Idősek Klubjában. Tel:
+36-70-375-3985
Dr. Németh Péter, jogi tanácsadás. Tel: 30/986-8111
Perenyei Hírlevél – kiadja a Perenyei Polgármesteri Hivatal. Honlap: www.perenye.hu
A szerkesztőbizottság tagjai: Baumgartner András, Biczó Barnabás, Csire Istvánné, Csire Lenke, Dr. Deák Mariann, Dobozy
Zoltán, Domján Tímea, Imre Kálmánné, Imre Viktória, Pothárn László, Rétfalvi Balázs, Soós Tibor
Az újsággal kapcsolatos kérdéseket, írásokat, véleményeket az onk.perenye@gmail.hu vagy a viktoria.imre@gmail.hu e-mail
címekre, vagy a Polgármesteri Hivatal postaládájába várjuk.
Egyházközség elérhetősége
Plébános: Gombos T. Bálint atya, Gencsapáti. Telefon:321-370, 06-30-504-4320.
Kórházi lelkész: Molnár Árpád Telefon: 06-30-61-95-474. A kórházban lévő betegeinkhez őt kell
hívni. A helyi plébános otthonaikban látja el a betegeket.
Egyházközség vezető: Csire Lenke, Perenye. Telefon: 330-249.
Karitászvezető: Csire Zsuzsanna, Perenye. Telefon: 330-218

