PERENYEI HÍRLEVÉL
13. évfolyam
4. szám
2014. december hó

A perenyei önkormányzat lapja
Megjelenik 235 példányban.

A tartalomból:

„Ha Luca sárban jár, a karácsony hóban áll.”
„Ha vízkereszt vizet ereszt, a tél soká ki nem ereszt."
„Gyertyaszentelő hidege, kora tavasznak hírnöke.”

Aranyhíd Óvoda hírei
- Aranyhíd Óvoda hírei (2. oldal)
- „Ég veled fecskefészek”
Egyházközségi rovat
- Miserend (4. oldal)
- Szent Ambrus adventi himnusza
Kulturális örökségünk
- Fegyverszünet karácsonyra (6. oldal)
Egészségünkre
- Az ásványvizekről (8. oldal)
Eleink eledelei
- Zserbó Ica mamától (9. oldal)
- Habos diós szelet
- Szilveszteri kocsonya
Sportrovat (10. oldal)
Hogyan is történt
- Képes élménybeszámoló
(13. oldal)
ÖNKORMÁNYZATI MELLÉKLET
(18. oldal)
Felhívás, hirdetés, apropó (21. oldal)
Fontos címek és elérhetőségek

Programajánlat
Miserend Advent és a Karácsonyi időszakban:
-

Hajnali szentmisék: szerdán és szombaton 6 órakor. Azt követően
szeretettel várunk Mindenkit egy szerény agapéra a perenyei plébánián.
Advent 3. vasárnapján délután 4 órától karácsonyi gyóntatás, este 6 órakor
szentmise
December 24-én délután fél 5-kor Jézuska várás, este 10 órakor szentmise
December 25-én Karácsonykor és 26-án Karácsony másnapján a szentmise
11 órakor lesz
December 28-án Szent Család vasárnapján a szentmise fél 10-kor lesz
December 31-én az év végi hálaadás délután fél 4-kor kezdődik.
Újév napján a szentmise 11 órakor lesz.

Egyéb:
- 2014. december 12. (péntek): Idősek napja,17:00 óra, Perenye Művelődési
Ház

-

2014. december 27. (szombat): Szilveszter túra

Sok szeretettel várunk Mindenkit!
Perenye Község Önkormányzata
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Szerkesztőség nevében
Tisztelt olvasó Közönség, kedves Perenyeiek!
Ismét elérkezett december, a várakozás, készülődés, ünneplés ideje. Karácsony közeledtével egy kicsit
elcsendesedünk, számot vetünk az elmúlt év történéseivel, s reménnyel teli szívvel tekintünk előre a következő
évre.
Kicsit megújulva, de támaszkodva az eddigi tapasztalatokra célunk továbbra is az, hogy mindig színes, hasznos
információkkal lássuk el olvasóinkat.
Ezúton szeretném megköszönni a felkérést, hogy a jövőben elláthatom a főszerkesztő feladatokat. Egyúttal
köszönöm a szerkesztők munkáját, mellyel lehetővé teszik, hogy időről időre igényes újság kerülhessen az Önök
kezébe. Továbbra is várjuk ötleteiket, észrevételeiket, javaslataikat, gondolataikat, melyeket szívesen
megosztanának az olvasókkal.
Az ünnepek közeledtével a szerkesztőség nevében kívánok Önöknek békés karácsonyt és örömteli új esztendőt!
Benkő Ildikó
főszerkesztő

Aranyhíd Óvoda
Aranyhíd Óvoda hírei
November 11-én Márton nap alkalmából az óvodásokkal és szüleikkel mi is részt vettünk a Szentkúti Márton
lampionos zarándoklaton. A lámpásokat együtt készítettük az óvodásokkal. Ők is segítettek a lampion
díszítésében azzal, hogy kiszaggathatták a szép, színes őszi faleveleket a levél mintázatú formalyukasztóval.
Már hagyomány óvodánkban, hogy több napon keresztül készülünk erre a napra, hisz sokat mesélünk,
beszélgetünk Szent Márton életéről és arról is, hogy ő miként került kapcsolatba a libákkal.
Óvodai nevelési programunk is a néphagyományokra és a környezetvédelemre épül. Így a környezeti nevelés más szóval a külső világ tevékeny megismerése – alkalmából elsétáltunk a falu végére Ervin bácsi birtokára
„libanézőbe”, ahol helyszíni foglalkozást tartottunk. Sok gyereknek nagy élmény volt, hisz egyikőjük sem látott
még közelről élő libát. Ami különösen megragadta a gyerekek figyelmét, a libák szép, fehér tolla valamint a
hangjuk. A héten sok libáról szóló mondókát és éneket is tanultunk a gyerekekkel. Az ének-zene, a vers-mese
és rajz-kézimunka foglalkozásokon is előkerültek a „libák”, ahol a gyerekek festhettek, színezhettek, rajzolhattak,
és élményeiket is felhasználhatták ábrázolásaikban. Minden évben várják a linzertésztából készített libasütemény
sütését, amit ők maguk szaggathattak ki, és miután elkészültek a libasütik, együtt el is fogyaszthatták. Éva óvó
néni külön meglepetést is készített mindenkinek: egy libakitűzőt, amit a gyerekek a kabátjukra tűzhettek. Nagyon
boldogok voltak, és lelkesen, örömmel vettek részt a Szentkúti zarándoklaton, ahol a gencsapáti iskolások műsort
adtak a résztvevőknek. Hálás köszönet a szülőknek is, hogy elkísérték gyermekeiket. Visszaérkezve az óvodába
meleg tea és süti várta a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. A délelőtt folyamán libazsíros kenyeret kóstolhattak a
gyerekek kedvük szerint.
„Jólesett ez az esti séta! Szép volt ez a nap! Jövőre is elmegyünk!” – jegyezték meg többen.
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November 29-én a Szülői Szervezettel közösen tartottuk meg hagyományainkhoz híven az óvodai Sz. M.
bálunkat a művelődési házban. Először is köszönjük az önkormányzatnak a termet, amit biztosított a bál
megrendezéséhez.
Külön köszönet Bangáné Varga Martina Sz. M. elnöknek, helyettesének Viszkedné Pintér Szilviának, Varga
Adélnak, Balázsné Domján Szilviának, Hollósi Máriának és Némethné Bolfán Renátának a bállal kapcsolatos
szervezési feladatokért, teendőkért. Köszönjük az óvodás szülőknek, a falubelieknek a támogatásukat,
felajánlásaikat és a sok szép tombolatárgyat. Hálás köszönet minden kedves vállalkozónak, a képviselőtestület
tagjainak, polgármester hölgynek, akik támogatásaikkal emelték a bál színvonalát és felajánlásaikkal segítették
céljaink elérését, megvalósulását:
Babócsi Gyula, Takács Adrián, Benkő Péter, Hollósi Mária, Biczó Barnabás, Magyaricsné Rozner Éva, Kiss
Tibor, Remete Barbara, Schalmel Roland, Savaria-Agrár Kft., Schmalzel Antal, Guttmann József, Máté Gyula,
Gerencsér Gábor, Bolfán Katalin, Óvári Barna, Perenye község önkormányzata, Banga István, Viszked Péter,
Imre Viktória, Kovács Krisztián, Future FM Zrt.
További híreink:
-

Köszönjük Magyarics Ferencnek, aki megjavította balesetveszélyessé vált udvari játékainkat,
kakashintát, fa vonatot.
Kovács Krisztián képviselő úrnak a gyermekmosdóban adódott technikai hibák kijavítását, önzetlen és
segítőkész munkáját.
Hodics Martinának a barkácsoláshoz felajánlott textil anyagokat, az új faliújság elkészítését.
December 10-én (szerdán) bábszínházi előadásra megyünk az MMIK-ba reggel a 8 órás autóbusszal.
Az előadás címe: Vackor az óvodában.
December 16-án (kedden) délután 17 órakor karácsonyfa díszítés lesz az óvodában, melyre minden
kedves szülőt szeretettel várunk!
December 17-én (szerdán) óvodai karácsony délelőtt 9 órakor, ami csoportünnep.
Hálásan köszönjük Schmalzel Antalnak, a Savaria-Agrár Kft. ügyvezető igazgatójának az óvodás
gyerekeknek karácsonyi játékaikhoz felajánlott anyagi támogatását.
December 19-től január 2-ig téli szünet lesz az óvodában.
Értesítjük a kedves szülőket, hogy az óvodai beiratkozás a 2015/2016-os évre 2015. március 16. és 20.
között lesz az óvodában, délelőtt 6.30-tól délután 16.30-ig. Az óvodába azon gyermekek iratkozhatnak
be, akik 2016. augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket. A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
szülő személyi igazolványa, gyermek anyakönyvi kivonata, balesetbiztosításra 600 Ft.

Csire Istvánné
óvodavezető

„Ég veled fecskefészek”
Október egy hétfő reggelén szomorú látvány fogadott óvodába érkezésemkor. Az eresz alatt található
fecskefészek a földön hevert. Reményeim szerint a „természet” erői munkálkodtak és nem az emberek
vagánysága.
A gyerekek érkezése után közösen mentünk ki megszemlélni a történteket. Ezért sem söpörtem össze reggel a
fészek maradványait. Szerettem volna érzékeltetni, hogy válhatott hontalanná a fecskecsalád. Próbáltam utalni
arra, hogy emberként milyen tragédiaként érintene minket, ha hazafelé menet a romba dőlt házunk látványa
fogadna.
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A gyerekek néma csendben figyeltek, majd közösen mondták, hogy milyen szomorú a történet. Tavasszal újra
kell „építeniük” fészküket a madaraknak.
Rendkívül fontosnak tartom megbeszélni a gyerekekkel a történteket, hogy a későbbiek folyamán fel se merüljön
bennük, hogy kárt okozzanak.
Védjük a természetet, hogy a mi, de legfőképpen az ő jövőjük biztonságban legyen. Nem lehet ezt elég korán
hangsúlyozni.

Majtényi Erik: Fecske Feri
Fecske Feri házat épít,
íme kész is van már félig.
Felesége váltig mondja:
- Legyen benne jó nagy konyha!
S nehogy végül elfelejtsed
a kamrát a konyha mellet!
S ha a sok gyerek kikel
gyerekszoba, az is kell!

Nagy gondban van Fecske Feri,
hogy lehet egy ekkora nagy,
tágas házat építeni?
Ahhoz bizony mérnök kéne,
s valamilyen tervrajzféle.
Ki a fecskéket szereti,
az rajzoljon tervet neki.

Perenye, 2014. november 25.

Imre Kálmánné
óvónő

A közelgő ünnepekre gondolva minden kedves olvasónak áldott, békés, boldog, örömteli karácsonyi
ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!
Az óvoda dolgozói és óvodásai

Egyházközségi rovat
Egyházközségi hírei
Miserend Advent és a Karácsonyi időszakban
Hajnali szentmisék: szerdán és szombaton 6 órakor. Azt követően szeretettel várunk Mindenkit egy szerény
agapéra a perenyei Plébánián.
Advent 3. vasárnapján délután 4 órától karácsonyi gyóntatás, este 6 órakor szentmise.
December 24-én délután fél 5-kor Jézuska várás, este 10 órakor szentmise
December 25-én Karácsonykor és 26-án Karácsony másnapján a szentmise 11 órakor lesz
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December 28-án Szent Család vasárnapján a szentmise fél 10-kor lesz
December 31-én az év végi hálaadás délután fél 4-kor kezdődik.
Újév napján a szentmise 11 órakor lesz.

Csire Lenke
egyházközségi világi elnök

SZENT A MBRUS ADVENTI HIMNUSZA
Adventi készületünkhöz álljon itt a Kr. u. 4. században élt milánói püspök, Szent Ambrus gyönyörű
himnusza, amely a későantik latin költészet mesterien megformált darabja nagyszerű verstani
fogásokkal, s egyben mély hitbeli tartalmak közvetítője nagyszerű költői képekbe öltöztetve. Minden
sora felér egy rövid elmélkedéssel.
Nemzetek Megváltója, jöjj,
Szűznek szülötte, jöjj közénk,
Ámuljanak a századok:
Istenhez illő születés!
Nem férfiú magva hozott,
Titkos lehellet ád nekünk:
Isten Igéje testbe vált,
S a szűzi méh virága vagy.
Kelyhe gyümölcsöt bontogat,
Szemérme bár bontatlan áll,
Erénye tisztán tündököl:
Isten járja e templomot.
Szemérme mint királyi ház:
E nászteremből lép elő,
Mint kettős lényű óriás,
S vígan repes az út elé.
Kijössz Atyádnak mélyiről,
Bemégy Atyádnak mélyire.
Leszállasz mind a poklokig,
Felszállasz Isten székeig.

Testünket, a gyámoltalant,
Tegye acélossá erőd.
Már fénylik Jézus jászola,
Új fényt lehel az éjszaka.
Ezt immár meg ne rontsa éj,
Nem-szűnő láng legyen a hit.
(Sík Sándor fordítása)
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Kulturális örökségünk
FEGYVERSZÜNET K ARÁCSONYRA

Az első világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékezve a háborús
karácsonyokat szeretném röviden felidézni. A szeretet és béke ünnepén fontos
emlékezetünkbe idézni, hogy a mai békés karácsonyok egyáltalában nem
magától értetődőek, hálásaknak kell lennünk érte és meg kell becsülnünk. A 20.
század folyamán nem egy alkalommal kellett Magyarországon is szembenézni
az ünnepet beárnyékoló körülményekkel. 70 évvel ezelőtt Budapesten kegyetlen
harcok dúltak és a totális háború tobzódásában nagyon nehezen lehetett
meglátni a születendő fényt. Azonban nem csak a múltban, hanem napjainkban
is sokan nélkülözik a békés ünnepet és fegyverektől kell rettegniük, vagy teljes
kilátástalanságban egy menekülttáborban próbálnak hitükben kitartani.
(gondoljunk csak a szíriai és iraki keresztényekre, akiknek élete állandó
veszélyben lesz karácsony szenteste is.)
1914-ben az első világháború kitörésekor rövid háborút ígért a német
hadvezetés Szerbia megleckéztetésre. A frontokon harcolóknak azonban
csalódniuk kellett. A falevelek lehullottak, de a katonák nem jöttek haza sem
1914, sem 1915 őszén, csak mentek egyre többen, egyre többfelé. A magyar katonák legtöbbjét az olasz, ill. az
orosz fronton érte a karácsony. Az ünnepekre csak nagyon kevesen kaptak szabadságot. Akik a fronton
maradtak, honvágytól szenvedve töltötték az ünnepeket. Számtalan katona szedte versbe bánatát a tábori lapok
hasábjain. Az ünnepi hangulat még a legkietlenebb frontvonalba is belopódzott. A hadvezetés az ünnep idejére
fegyverszünetet hirdetett mindkét oldalon, elnémultak a fegyverek, a katonák apró ajándékokkal kedveskedtek
egymásnak, több helyen szerény karácsonyi ünnepséget is rendeztek. Az egyik magyar tábori lap, az
Isonzómenti Tárogató 1917 karácsonyáról a következőképp számolt be:
„A harctéren töltötte zászlóaljunk a harmadik karácsonyt is. Örömmel mondhatjuk, jó kedvben, jó hangulatban, jó
egészségben. Papp Jenő géppuskás hadnagy betanított a legénységgel
egy betlehemi játékot, s derék bakáink igazán megkapóan, érzéssel,
szépen adták elő a poétikus pásztorjátékot. […] Kiosztásra kerültek a
hadsegélyező hivatal által kiküldött karácsonyi ajándékok, pipák, cigaretták
s egyéb apróságok. Ünnepi áhítattal énekelte a zászlóalj legénysége a
vallási énekeket, s imákat mondott otthon maradt kis családjáért, kikre
fokozott szeretettel gondolt ez estén. A zászlóalj zenekara víg magyar
nótákkal szórakoztatta a legénységet, kiknek körében a tisztikar tagjai is
megjelentek.”
A szenteste nyugalomban töltött perceire nagy szükség volt az egyre több
áldozatot követelő háborúban. A katonák ebből az élményükből merítettek
erőt, hogy továbbra is helyt tudjanak állni az embertelen küzdelemben. Sok
harctéren megtörtént, hogy a szemben álló katonák előmerészkedtek a
lövészárkokból, és beszélgetni kezdtek. Jókívánságokat mondtak, sőt, meg
is ajándékozták egymást cigarettával, édességgel. Jámbor Lajos, a négyes honvéd gyalogezred hadnagya
megható versben emlékezett meg arról, hogy a frontvonal közelében egy olasz faluban helybéli gyerekek gyűltek
az ünneplő magyar katonák karácsonyfája köré.

7
A szent este!
Mindenütt öröm, mindenütt fény,
angyalsuhogás, kelő remény,
kacagás piros gyermekajkon,
cukor és cukor, ha leszáll az alkony:
a szent este…
Ám itt sötét!
Minden ablak sötét.
Apák és anyák arca is sötét.
Gyermek sem várja angyal jöttét.
Nem gyúlnak gyertyák és nincs cukor.
Minden szem hideg, minden ajk néma,
minden homlok komor.
Itt meghalt a Krisztus,
s most születik a Nyomor…
De mégsem!
Nézzétek, egy-egy pajtában, színben
egy kis láng libben,
libben ágról-ágra,
s száz másik fénylik fel nyomába’,
s a száz kis lángok egész tetőig
ragyogásukkal a színt betöltik,
és ujjongva táncolnak arany-ezüst fonálon,
s végig szétömölnek a hideg utcasáron,
és idegen házak ereszét simogatják,

és sötét ablakoknak szemeit nyitogatják
a száz kis gyertyalángok…
Ének is harsan, magyar ének,
hideg csöndjében olasz éjnek.
Ima is zendül, karácsonyi fohász,
rövid, katonás,
mégis áhítat fátylaz a szemekben
hisz képzeletben otthonában jár
minden gabrieli öreg csatár.
Viharvert arcokon mosoly is derül:
a Betlehemesek járják emberül.
És végezetül némi ajándék is esik…
Előbb csak távolról lesik,
aztán a fény, a dal a játék
a gyereknépet mind közelebb csalja.
S íme, tele van velük a fa alja…
És akkor odalép az ezredes, e hódító nagy úr,
szemében a szeretet lángja gyúl,
s ezrek sorsa felett döntő kezével
a fa kincseit osztogatja széjjel:
kis bambino, nesze, nesze, nesze!
Itt és ott, körül
egy-egy kendő könnyet törül,
s hallatszik kis sírások halk nesze…
Hódított földön, olasz síkságon
így ment végbe a magyar karácsony.

A JÁNLÓ: A nyugati front karácsonyi történéseit egy filmben is feldolgozták. A Fegyverszünet Karácsonyra c. film
magyar szinkronnal elérhető a GLORIA TV honlapján, az interneten:
http://gloria.tv/?media=212198&language=DGtkouwHWmP
MEGJEGYZÉS: A cikk illusztrációjaként közölt első világháborús
katonaképet Viszket Ernőné őrizte meg családi archívumában, és
nyáron engedélyezte a kép digitális másolását. A kép Bolfán Józsefet
ábrázolja bátyja, István társaságában. A kép Bécsben készült, 1916
körül mielőtt a harmincéves Bolfán Józsefet kivezényelték az orosz
frontra. 6 évet töltött orosz fogságban, és így csak 37 évesen nősült
meg.
FELHÍVÁS: Kérjük, aki rendelkezik első világháborús emlékkel (fotó, tábori levél, egyéb ereklye) legyen szíves
szólni, hogy fotót készíthessünk róla egy jövőbeni kiállítás számára.

Rétfalvi Balázs
szerkesztő
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Egészségünkre
AZ ÁSVÁNYVIZEKRŐL
Jönnek az ünnepek, fogy majd az üdítő, a fröccs, meg csak úgy szomjasak vagyunk. Hát figyeljünk oda, mit
iszunk. Az egészséges emberek bármelyik ásványvizet korlátlan mennyiségben fogyaszthatják habár azt sem
tanácsos túlzásba vinni. Egészen más azonban különböző betegségek esetén.
MI MINŐSÜL ÁSVÁNYVÍZNEK?
Egy víz minőségének szigorú követelményeknek kell megfelelni, hogy ásványvízzé minősítsék. Az ANTSZ
keretein belül működő igazgatóság adja meg az engedélyt a cím használatára, természetesen szigorú szabályok
figyelembevételével.
A természetes ásványvizekről tudni kell, hogy eredetüknél fogva nem kerülhet bele környezeti szennyező anyag,
mert a vízadó képződmény védett a felszíni szennyeződésekkel szemben, valamint a vízadó kutat meghatározott
nagyságú védő terület veszi körül. Több ezer éven keresztül szűrődött abba a vízadó rétegbe, ahonnan kiemelik.
Semmiféle kémiai és mikrobiológiai szennyeződést nem tartalmaz, a széndioxid nem az, hiszen majdnem
mindegyik ásványvíz természetesen is tartalmazza.
A BETEGEK FIGYELJENEK ODA!
Az ásványvíz energiamentes, fogyókúrába könnyen beépíthető. savas kémhatású is lehet, ami étvágygerjesztő is
lehet, a szénsavnak nincs hatása a szervezetre.
- vesekő képződés esetén: ne legyen magas kalcium és magnézium tartalma
- magas vérnyomásban szenvedők: kerülje a magas nátrium tartalmú vizet
- gyomorsav túltengésben szenvedőknél szénsavmentes lúgos kémhatású víz ajánlott
- csontritkulásban szenvedők sok kalcium és magnézium tartalmú vizeket igyák
- akinek nem záródik jól a gyomorszája, (reflux) szénsavmentes vizet fogyasszon
- ha valakinek kevés a gyomorsava, akkor a szénsavasat részesítse előnyben

A CÍMKÉN RAJTA VAN MINDEN
Minden palack címkéjén rajta van az összetétel, így mindenki kiválaszthatja a számára megfelelő vizet. Nem kell
aggódni az ásványi anyagmennyiség miatt, mert napi 8-10 litert kellene meginni, hogy a napi ajánlott mennyiség
szintjét elérjük.
VIGYÁZAT! Más a gyógyvíz, mert ebben az ásványi-anyagtartalom 10-szerese is lehet a gyógyvizekének, ebből
csak az orvos által megállapított mennyiség fogyasztható naponta. Meg különben is, a gyógyvizeket nem isszuk
a bor mellé, nem igaz?
Köszönöm minden kedves Olvasóm türelmét, hogy elolvasta írásaim, és engedjék meg, hogy mindnyájuknak
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldogabb új évet kívánjak!

Soós Tibor
edukátor
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Eleink eledelei
Mottó: „Nincs rossz kaja, csak keveset kaptunk. Nem a győzelem, hanem a készétel a fontos!”
2014. december
Tisztelt Olvasóim!
Hála Istennek, megint elmúlt egy év az életünkből. Hát persze, hogy öregebbek lettünk, de egy kínai mondás
szerint: „ne sírj, hogy elmúlt, mosolyogj, hogy megérted.”
Az ünnepi menü, meg a sütemények sora már biztosan összeállt, úgy értem fejben. Ehhez szeretnék egy
adalékot adni, hogy változatosabb legyen, ne mindig ugyanaz, ugyanabban az időben. Nem kötelező, de ha rám
hallgatnak, akkor becsempészik a habos diós szeletet. Aztán gyűjtöttem egy jó zserbó receptet Ica mamától,
jobb, mint amit eddig sütöttem. De készüljünk már szilveszterre is, közreadom, hogy én hogyan főzöm a
szilveszteri kocsonyát, természetesen vidáman, hát persze, hogy versben.
Köszönöm, hogy egész évben velem tartottak, olvasták – talán néha el is készítették – receptjeimet. Kérem, hogy
jövőre is tartsanak velem, nem fognak csalódni.
Mindnyájuknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldogabb újévet kíván

Soós Tibor
a haspárt mb. elnöke

ZSERBÓ ICA MAMÁTÓL
Hozzávalók: 42 deka liszt, 25 deka margarin, / vagy 18 deka zsír / 1 tojás, 5 deka cukor, 1-1,5 deci tej, 1,5 deka
élesztő.
Töltelék: 25 deka darált dió, 20 deka cukor, 5-6 deci lekvár.
A lisztet elmorzsoljuk a margarinnal, hozzátesszük a többi hozzávalót, lágy tésztát gyúrunk. 3 részre osztjuk.
Gáztepsi méretűre nyújtjuk az első lapot, belehelyezzük a tepsibe, megkenjük lekvárral, ráhintjük a cukros dió
keverékének felét, befedjük a második lappal. Erre jön a maradék lekvár és a cukros dió, befedjük a harmadik
lappal, megszurkáljuk, sütjük.
Ha megsült, kihűtjük, leszélezzük, és kiborítjuk, hogy az alsó fele legyen felül.
Csokimázzal bevonjuk.
HABOS DIÓS SZELET
Hozzávalók: 40 deka liszt, 25 deka margarin, 1 sütőpor, 4 tojás sárgája, 20 deka cukor, kevés tej.
A habhoz: 4 tojás fehérje, 15 deka cukor, 25 deka dió.
A krémhez: 1 csomag vanília puding, 5 deci tej, 25 deka ráma, 20 deka porcukor.
A tésztához valókat összegyúrjuk, és hűtőben 2 órát pihentetjük. A tojásfehérjéből és a cukorból habot verünk. A
tésztát 3 részre osztjuk, kinyújtjuk, megkenjük egyenként a habbal, megszórjuk durvára vágott dióval, és
egyenként megsütjük.
A krémhez a pudingot felfőzzük, kihűtjük. A rámát a porcukorral habosra keverjük majd a kihűlt pudinggal
összekeverjük. Ezzel a krémmel töltjük meg a lapokat.
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SZILVESZTERI KOCSONYA
Kimossa az edényt, a húst is lemossa,
Irány vissza tisztán minden a fazékba.
Most már sós vízzel tölti meg az edényt,
Irány bele zöldség, tesz bele kis köményt.

Kiváló minőségű sertés volt,
Már nem élő disznó, tiszta holt.
Torkon szúrták éppen idejében,
Lelke kopogtat fenn az égben.
Füle, farka, lába meg a combja,
A füstölő füstje lágyan körbefonja.
A füst illatai ivódnak a bőrbe,
Disznónkat többé nem csalják tőrbe.

Fokhagyma egy nagy fej, gerezdekre szedve,
Vöröshagyma, bors, babér, ez lesz majd a lelke.
Ha forrni kezd, lassítsd tüzed, éppen csak
mozogjon
5 óráig nem lesz gondod, hidd el, ha én mondom.

A gazdaasszony lassan elszűri a tejet,
Mosásba fog egy füstölt disznófejet.
Súrolja a farkat, a körmöt meg a lábat,
Vizet cserél, és kimossa a tálat.

Lassan szűrd le, le is zsírozd, hűlni hagyd,
Rendezzél majd tányérokba húsokat.
Takard be a húsokat a jó illatú levével,
Ne foglalkozz mindig a szomszédod férjével.

Egy gyönyörű csülök csücsül a tálba,
Nem a körme volt, de, majdnem a lába.
Ezen vannak ám csak ízes falatok,
Diétáztok? Tegyétek csak magatok!

Jó, ha az egészet késő estével csinálod,
Reggel már bizton hegyezheted villádat.
Borostyánná fagyott gyöngyöző gyönyör,
Késsel, villával arcomba tömködöm.

Mosás, fürdés, irány a nagy fazékba,
Mindent bele, ne legyen utamba.
Hideg vízzel tölti fel a jókora edényt,
Bizton jó lesz, nem adja fel a reményt.

Magos kenyér, vöröshagyma, tökmagolaj, torma,
Mindenből csak keveset, nem biz egy-két tonna.
Falatokat hússzor rágd meg, megbeszéltük ugye?
Úgy is csak a kosz fog rajtad, jó tanács meg egy se.

Forr már buzogva a fazéknyi disznóság,
Ne avatkozzon bele semmilyen hatóság.
5 perc után a vizet leszűri az asszony,
Semmi koszos víz a fazékba ne maradjon.

Mikor aztán kocsonyával jól megtömted a bendőd,
Kívánjál a családodnak boldogabb új esztendőt.
Kocsonyához jól illik ám, egy-két deci vörösbor,
Úgy igyekezz, jövőre is elmondhasd ezt ilyenkor.

Sport rovat
Kedves Sportbarátok!
Elérkeztünk az őszi szezon végéhez. Az alábbi rovatban az elmúlt hónapok sporteseményeit olvashatják.
FOCI, VAS MEGYEI III. OSZTÁLY, SZOMBATHELYI CSOPORT
1. forduló
2. forduló
3. forduló
4. forduló
5. forduló

Perenye – Gencsapáti 2-3 (1-2)
Gólszerzők: Imre Dávid, Szentmiklósi Attila
Vát – Perenye 2-3 (0-2)
Gólszerzők: Imre Dávid 2, Szentmiklósi Attila
Csepreg II. – Perenye 2-5 (2-0)
Gólszerzők: Guttmann Dávid 2, Szentmiklósi Attila, Nagy Márk, Horváth Gábor
Acsád – Perenye 2-2 (0-0)
Gólszerző: Szentmiklósi Attila 2
Perenye – Kőszegfalva 5-2 (3-1)
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6. forduló
7. forduló
8. forduló
9. forduló
10. forduló
11. forduló
12. forduló
13. forduló
14. forduló
15. forduló

Gólszerzők: Kámán Lehel 2, Tóth András, Guttmann Dávid, Varga Dániel
Bucsu – Perenye 4-2 (2-0)
Gólszerzők: Nagy Márk, Imre Dávid
Perenye – Cák 4-4 (3-2)
Gólszerzők: Varga Attila, Horváth József, Guttmann Dávid, Szentmiklósi Attila
Horvátzsidány – Perenye 3-2 (1-1)
Gólszerzők: Szalmer Tibor, Guttmann Dávid
Perenye – Vasasszonyfa 4-2 (3-2)
Gólszerzők: Szalmer Tibor, Imre Dávid, Tóth András, Borsos Bálint
Vassurány – Perenye 3-1 (2-1)
Gólszerző: Varga Attila
Perenye – Nemesbőd 6-1 (4-0)
Gólszerzők: Guttmann Dávid 2, Tóth András 2, Nagy Márk, Borsos Bálint
Gyöngyösfalu – Perenye 1-2 (0-1)
Gólszerzők: Guttmann Dávid, Tóth András
Perenye – Pornóapáti 2-6 (2-2)
Gólszerző: Imre Dávid 2
Perenye – Nárai 3-5 (3-4)
Gólszerzők: Imre Dávid 2, Nagy Márk
Bozsok – Perenye 2-0 (0-0)

A tavalyi bravúros ezüstérmet az idén sajnos már nem sikerült megismételni, csapatunk a bajnokság felénél a 8.
helyet foglalja el a tabellán 20 ponttal. A tavaszi szezon március közepén kezdődik, bízzunk az eredményesebb
folytatásban.
Szeretnénk megköszönni a szurkolóknak a kitartó szurkolást, illetve a pálya körül végzett munkákat.
Külön köszönet Kovács Krisztiánnak, Fatalin Gyulának és Fatalin Máténak a fűnyírásért!
Az aktuális fordulók eredményeit, összeállításokat, gólszerzőket, tabellát hetente a Vas Népe csütörtöki
számában olvashatják.
FÉRFI TEKE – NB III. OSZTÁLY NYUGATI CSOPORT
1. forduló
Perenye TK – Pecöl TK 6:2 (2555-2541)
Pontszerzők: Krancz Rajmund 480, Nagy Mihály 416, Treiber Ferenc 399,
Kercselics Tamás 470
2. forduló
Perenye TK – Kondorfa SE 2:6 (2578-2668)
Pontszerzők: Krancz Rajmund 453, Németh Károly 448
3. forduló
Budai TSE Körmend – Perenye TK 7:1 (2543-2377)
Pontszerző: Kercselics Tamás 430
4. forduló
Vonyarcvashegy SE – Perenye TK 3:5 (2366-2390)
Pontszerzők: Krancz Károly 393, Jáger István 406, Treiber Ferenc 419
5. forduló
Perenye TK – Néró TC Nárai 6:2 (2519-2449)
Pontszerzők: Krancz Rajmund 449, Nagy Mihály 435, Treiber-Jáger 432, Hammer László 413
6. forduló
Csákánydoroszló KSE II. – Perenye TK 6,5:1,5 (2706-2503)
Pontszerzők: Németh Károly 441, Kercselics Tamás 423
7. forduló
Perenye TK – Sitke TK 3:5 (2481-2506)
Pontszerzők: Krancz Rajmund 449, Treiber Ferenc 423, Németh Károly 424
8. forduló
Lenti Termál TK – Perenye TK 7:1 (2659-2560)
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9. forduló

Pontszerző: Krancz Rajmund 453
Perenye TK – Gellénháza SE 7:1 (2610:2528)
Pontszerzők: Treiber Ferenc 426, Nika Norbert 459, Krancz Károly 427, Hammer László 431
Kercselics Tamás 436

Tabella:

K ICK-BOX SIKEREK
Kadet és junior kick-box világbajnokság Rimini, Olaszország
Bolfán Ádám kadet II. -52 kg-ban a korosztály egyik legerősebb súlycsoportjában indult. Kick-lightban mindjárt
az első mérkőzésén, a legjobb 16 között találkozott a későbbi világbajnokkal, a szlovák Ondrej Fanekkel, akit
Ádám az év során egyszer már legyőzött, most azonban ez a bravúr nem sikerült.
Cseh Open nemzetközi kick-box torna, Prága
Bolfán Ádám kadet II. light-contactban két súlycsoportban, 57 és 63 kg-ban is tatamira állt. Utóbbi
súlycsoportban 4. helyen zárt.
Bolfán Ákos egy arany- és egy ezüstéremmel zárt. Kadet I. light-contactban két súlycsoportban, 42 és 47 kg-ban
is megmérettette magát: 47 kg-ban nyert, 42-ban pedig a második helyet szerezte meg. Magasan a mezőny
legjobb, legtechnikásabb kick-boxosa volt.

Guttmann Dávid
szerkesztő
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Hogyan is történt?
IV. Perenyei Főző Show- és Verseny
2014. szeptember 6. (szombat)
Immáron negyedik alkalommal került megrendezésre a főzőverseny, mely egyre nagyobb népszerűségnek
örvend. A csapatok szemerkélő esőben kezdték meg a finomságok elkészítését, de a felhőtlen, családias
hangulatnak köszönhetően délutánra még a nap is kisütött! ☺
A zsűrinek idén sem volt egyszerű dolga az ételek kóstolás során. A rendezvényt meglátogatónak sok idejük nem
volt a kóstolgatásra, hisz rövid idő leforgása alatt szinte maradéktalanul kiürültek a bográcsok!
Rövid tanácskozás után a zsűri meghozta a döntését, mely a következőképp alakult:
Helyezettek:
1. Szolid Munkások – Huszártarhonya, fokhagymás fűszeres házi kenyérrel
2. Stufi és csapata – Különleges zöldséges ragu bográcsban
3. Túró gombócok – Mindent bele pöri, fokhagymás fűszeres házi kenyérrel
4. Albert családi pince – Csülkös babos körmös káposzta
Molnárkák – Vörösboros birkapörkölt
Apáti kertészek csapata – Csülkös káposztagulyás kapros húsgombóccal
Sóvári csapat – Velős pacal vargányával
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Perenye Község Önkormányzata nevében szeretnék köszönetet mondani elsősorban a résztvevő csapatoknak,
hogy jelenlétükkel és mennyei ételeikkel rendkívül színvonalassá tették a Perenyei Főzőversenyt! Jövőre ismét
találkozunk és bízom benne, hogy még sokan mások is kedvet kaptak egy ilyen jó hangulatban eltöltött főzős
délutánhoz.
Köszönet a zsűrinek, hogy ismét félelmet nem tűrő bátorsággal kóstolták meg a versenyzők alkotásait!
Továbbá köszönet Mindenkinek, aki bármilyen módon segített a rendezvény lebonyolításában!

Vasi Kapunyitogató
Perenye, Művelődési Ház,
2014. szeptember 6. 14 – 17 óráig
A IV. Perenyei Főző show- és versenyt követően került megrendezésre Nemzeti Művelődési Intézet és Perenye
Község Önkormányzat szervezésében a Vasi Kapunyitogató a művelődési házban.
A rendezvény helytörténeti és helyi termék kiállítással vette kezdetét:
-

A régi képekből összeállított kiállításon Perenye egykori és
mai arcát, épületeit, amatőr művészi csoportjait ismerhette
meg minden kedves Vendégünk. A helyiek segítségével
jelentős képanyagot sikerült összegyűjteni, amelyek
folyamatosan feldolgozásra kerültek. A már feldolgozott
képek kerültek bemutatásra a Vasi Kapunyitogató keretében.

-

Ezzel párhuzamosan, a helyi termék kiállításon különböző
kézműves termékek kerültek bemutatásra: fafaragás, hímzés, üveg-gravírozás, horgolás. Mindamellett,
hogy kiemelt helyi értéket képviselnek, rávilágítanak arra is, hogy milyen tehetségek rejtőznek kis
zsákfalunkban.
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A délutáni programot perenyei és vendég előadók tették rendkívül színvonalassá. Felléptek:
-

A Perenyei Énekes Asszonyok – avagy a régi Bokréta népdal együttes
A büki Sok-Szín- Pad Társulat előadásában került bemutatásra: Zilahy Lajos – A szénapadlás című
komédiája, valamint Hans Sachs – A tüzes vas című vásári komédiája
A Perenyei Aranyhíd Óvoda műsora
Hollósi Jácinta (Perenye) gitáros műsora
Pothárn Ágnes – marosmenti dalokat énekelt
InciFinci Gyermekfoglalkoztató – Nevesincs Kapitány interaktív gyermekprogramja
A nap programját a Szökős Néptáncegyüttes és a Perenyei Férfi Népdalkör közös műsora, majd
táncház zárta, melynek keretében 80. születésnapja alkalmából köszöntötte Beke Józsefet, a Perenyei
Férfi Népdalkör motorját a két egyesület, valamint Perenye Község Önkormányzata.
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Perenyei Szüreti Mulatság
2014. október 18. (szombat)
A mára mondhatni ismét hagyománnyá vált szüreti mulatság idén is nagy érdeklődéssel övezve valósult meg.
Minden évben egyre többen öltöznek be valamilyen hagyományos vagy mókás jelmezbe, mely alaphangulatául
szolgál az egész rendezvénynek. A boros gazdák és háziasszonyok idén is kitettek magukért és a falu különböző
pontjaira kihelyezett asztalokat roskadásig pakolták a finomabbnál finomabb ételekkel és italokkal.
Örömmel tapasztaltam, hogy mire a felvonulás megérkezett a kultúrházhoz a felvonulók létszáma majd a
kétszeresére duzzadt. A felvonulást követően a hatalmas embersereg megérkezett a kultúr udvaron felállított
lopófához, majd kezdetét vette annak „megcsonkítása”! ☺ A remek hangulatot fokozta a Buccsi rezedák műsora
és a táncház. A nap megkoronázásaként beindult hajnalig tartó szüreti mulatság, melyhez az igényes zenét a
Dancing Band nyújtotta.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik bármely módon segítettek és közreműködtek e jeles nap
lebonyolításában!
Alig várom, hogy jövőre ismét összerázódjon a falu apraja-nagyja, és eme kis bolondos mulatozás keretei között,
ha csak egy napra is, de elfelejtesse velünk a nagyvilág gondját-baját.
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Gerencsér Gábor
alpolgármester
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Önkormányzati Melléklet
Imre Viktória polgármester köszönetnyilvánítása
Kedves olvasó Közönség, tisztelt Választópolgárok!
Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy bizalmat szavaztak személyemnek és képviselő társaimnak
a 2014. október 12-i önkormányzati választásokon!
Az elmúlt közel két hónap alatt két képviselő testületi ülésen, falubejáráson, több közösen szerzett élményen,
megoldott problémán vagyunk túl. Úgy érzem, hogy a ránk bízott feladat nem csak kihívást, hanem egyben
motivációt is jelent, amely mindannyiinkat arra sarkall, hogy lelkiismeretes munkával, legjobb tudásunk szerint, a
már meglévő és új kapcsolataink révén Perenye javát, fejlődését szolgáljuk!
Az év végéig – ha az időjárás is engedi, folytatjuk a magassági ágvágást elsősorban a Kossuth Lajos, Béke út
(páratlan oldal) és a Jókai utcákban. Sor kerül – a Vízügyi Igazgatóságnak benyújtott kérelmünk alapján – a
Mocsvári-patak (Bárka utca) partjának tisztítására. A jövő év tavaszán igyekszünk a Vízügyi Igazgatóság
segítségével a Vizellős-patak iszapolását elvégezni. Valamint vállalkozóval kötendő szerződés alapján a Béke út
páratlan oldalán az aszfaltozást 2015. június 1-ig megvalósítani.
Kérem, ha észrevételük, kérdésük van, forduljanak hozzánk bizalommal! Igyekszünk az előttük álló feladatokat
rangsorolni, és – gazdasági lehetőségeinket figyelembe véve – módot találni azok megvalósítására. Ezek
megoldásában számítunk az Önök támogatására, segítségére, aktív részvételére is!
Ezúton szeretném megköszönni valamennyi lakónak és helyi vállalkozónak a segítségét, akikre az októberi árvízi
védekezés során számíthattunk (homokzsákok megtöltése, szállítása, kihelyezése a kritikus szakaszokra)!
Vállalkozók, magánszemélyek felajánlásaiért, melyekkel hozzájárultak rendezvényeink sikeréhez, színvonalának
emeléséhez!
Az ünnepek közeledtével kívánok jómagam és képviselő társaim nevében is meghitt, békés, szeretetteljes
Karácsonyi Ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag Új Esztendőt Mindenkinek!
Tisztelettel:
Imre Viktória
Polgármester

Testületi ülések rövid összefoglalója
Perenye – Képviselő testületi ülés, 2014. szeptember 12.
A testület nyílt ülés keretében tárgyalja: Beszámoló az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról, előadó:
Biczó Barnabás polgármester
Biczó Barnabás polgármester a napirend kapcsán elmondja, hogy az önkormányzat a költségvetésben és a félév
során hozott képviselő-testületi döntésekben meghatározottak szerint gazdálkodott, a megjelölt feladatok
végrehajtására koncentrált, és a második félévben elvégezendő feladatok előkészítését végezte. Az évközi
gazdálkodás és működési feladatok végrehajtása folyamatos és zavartalan volt.
Perenye - Alakuló ülés, 2014. október 16.
A képviselő testület az alábbi napirendi pontokat fogadja el és tárgyalja:
1./ A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
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Dr. Németh Péter a helyi választási bizottság elnöke ismerteti az önkormányzati választások eredményéről
készült polgármesteri, és egyéni listás választási jegyzőkönyveket:
-

Perenyében a névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 577 Fő, szavazáson megjelent
választópolgárok száma: 319 Fő (%). A leadott szavazatok száma: 317, érvénytelen szavazat: 5 db,
érvényes: 312 db.
A polgármester-választás eredménye: Bodorkós István 38, Imre Viktória 103, Gerencsér Gábor 82,
Schmalzel Roland 92. A megválasztott polgármester Imre Viktória lett.
A képviselő-választás eredménye: Kovács Krisztián 177, Schmalzel Roland 179, Bodorkós István 132,
Gerencsér Gábor 222, Guttmann József 169, Imre Viktória 233.
A leadott érvényes szavazatok alapján a megválasztott képviselő-testület tagjai: Kovács Krisztián,
Schmalzel Roland, Gerencsér Gábor, Guttmann József.

2./ A képviselő-testület és a polgármester eskütétele
3./ A polgármester programjának ismertetése
Imre Viktória polgármester röviden ismerteti az eddig elért eredményeket, majd programját, elképzeléseit,
melyhez kéri a képviselők támogatását. Célja, hogy – a pályázati lehetőségeket kihasználva - a falu legyen
fejlődő, élhető, szerethető, hagyományait őrző település. Reméli, hogy együttgondolkodással, összefogással
sikerül a falu javát szolgálni.
Imre Viktória polgármester elmondja, hogy az Mötv. 116.§ (5) bekezdése szerint a gazdasági programot az
alakuló ülést követő hat hónapon belül kell elfogadni, illetve felülvizsgálni. Az alakuló ülésen nem tartja
célszerűnek meghatározni a gazdasági programmal kapcsolatos feladatokat. Javasolja, hogy a Perenye Község
Önkormányzatának gazdasági programja 2015. április 15. napjáig kerüljön előterjesztésre a képviselő-testület
elé.
4./ Alpolgármester választása:
A képviselő testület - a polgármester javaslata alapján - Gerencsér Gábort választja meg alpolgármesternek, 4
igen szavazattal és egy tartózkodással.
5./ Bizottságok megválasztása
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Mötv. 57.§(1) bekezdés szerint „A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a
bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az ezer főt meg nem haladó lakosú
településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja.” Az Mötv. 58. § (1)
bekezdése értelmében „A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő
megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és – az
elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem
lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.”
Javasolja, hogy a Képviselő-testület Vagyonellenőrző Bizottság megalakítását támogassa 3 fővel.
6./ A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
A képviselő-testület az alakuló ülését követő fél éven belül felülvizsgálja, teljes körűen és megalkotja a szervezeti
és működéi szabályzatát.
7./ A polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
8./ Képviselői tiszteletdíj megállapítása
9./ Egyebek
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Perenye község anyakönyvi statisztikái
Perenye község anyakönyvi statisztikái 2013. év 11. hó 16. - 2014. év 11. hó 18.
A. Új szülötteink (születés):
1. Magyarics Bendegúz; 2014. február 26. napján született: Magyarics Ferenc és Rozner Éva Anna
gyermeke.
2. Bokor Attila, 2014. június 15. napján született: Bokor Attila és Bolfán Lívia gyermeke.
3. Németh Ivett, 2014. augusztus 13. napján született: Németh György és Bolfán Renáta Éva gyermeke.
4. Banga Donát, 2014. október 17. napján született: Banga István és Varga Matina gyermeke.
5. Tánczi Tibor, 2014. október 19. napján született: Tánczi Tibor és Máté Szilvia gyermeke.
B. Akiktől idén végső búcsút vettünk (halottaink):
1. Katona Tamás, elhalálozásának napja: 2014. február 07. Élt: 69 évet.
2. Balázs Miklósné szül. Szanyi Mária, elhalálozásának napja: 2014. március 07. Élt: 68 évet.
3. Benkő Miklós, elhalálozásának napja: 2014. március 20. Élt: 84 évet.
4. Bujtás István, elhalálozásának napja: 2014. március 23. Élt: 77 évet.
5. Bolfán István, elhalálozásának napja: 2014. április 10. Élt: 87 évet.
6. Varga József, elhalálozásának napja: 2014. augusztus 12. Élt: 66 évet.
7. Bolfán Gáborné szül. Imre Zsuzsanna, elhalálozásának napja: 2014. október 07. Élt: 62 évet.
8. Varga Tamás Imre, elhalálozásának napja: 2014. október 17. Élt: 57 évet.
9. Bárdosiné Németh Zsuzsanna, elhalálozásának napja: 2014. október 17. Élt: 51 évet.
10. Kovács Istvánné szül. Horváth Anna, elhalálozásának napja: 2014. november 16. Élt: 77 évet.
C. Akik összekötötték életüket (házasságkötés):
1. Szencziné Flór Martina szül. Flór Martina és Szenczi Péter, Házasságkötés helye, ideje: Szombathely, 2014. augusztus 16.
Megjegyzések:
Az előző év azonos időszakával összevetve elmondható, hogy a születések száma nőtt az előző évi statisztikában:
1 fő, az idei évi statisztikában: 5 fő. A halálesetek száma növekedett a tavalyi 8 halálesettel szemben az idén
sajnálatos módon 10 haláleset volt. Az egyetlen hivatalunknál bejelentett házasságkötésen túl több nem jutott
tudomásunkra.
Tisztelettel:
Dobozy Zoltán
igazgatási előadó
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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 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.

ASSZONYTORNA - Perenye, Művelődési Ház: minden hét KEDD - 18:30-tól
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®minden héten
szerdán 19:00– 19:45
Helyszín: Perenye Művelődési Ház
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)

Perenyén új építésű szigetelt
csarnokban 1-300m²-ig tárolási
helyek bérelhetők.
Érd.: 30/9575-253
Nem tudja, mit kezdjen a fametszésből
visszamaradt ágakkal, nyesedékkel?
Hozza
el
telephelyünkre!
Térítésmentesen
vállaljuk
ezek
bedarálását, nagyobb mennyiség
esetén akár helyben is! Előzetes egyeztetés szükséges!
Telefonszám: 30/9575-253.
Pongrácz Miklós, vállalkozó
PERENYEI LAKOSOK!!
FENYŐFÁK KARÁCSONYRA ELADÓK!
LUCFENYŐ: 1.000 Ft/db, EZÜSTFENYŐ: 2.500 Ft/db
ÉRDEKLŐDNI BILICS LÁSZLÓNÁL: 9722 PERENYE, PETŐFI UTCA 11.
TELEFONSZÁM: +36-20-967-4816
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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: 94/ 511-843 (telefonszám és fax szám is egyben), 06-20/ 293-6322
Perenyei Aranyhíd Óvoda: 94/ 316-826
Posta: 94/ 500-481,
• Nyitva tartás: naponta de. 8:00 - 13.30 óráig
Felnőtt háziorvosi rendelő: 94/ 318-326
Dr. Varga József: 06-30/226-7174
Gyermekorvos, fogászat, védőnő: 94/ 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. Tel: 94/ 313-427
• 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. : 94/ 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: 94/ 312-054
Kábeltévé, GERANT Kft. – Ügyfélszolgálat: Gencsapáti Szent Flórián tér 11., 94/ 330-554, Ügyfélfogadás:
• Hétfő- Péntek: 9-11 óráig
• Hétfőtő. 14-16.00 óráig
• Szerda: 16-18.00 óráig is.
Perenyei Polgármesteri Hivatal: 94/ 511-843, 06-20/ 293-6322, Ügyfélfogadási rend:
• Hétfő:
08.00 – 16.00
• Péntek:
08.00 – 12.00
Sé község Önkormányzata: 94/ 540-535
Gencsapáti község Önkormányzata: 94/ 510-225
Imre Viktória polgármester fogadóórája: Péntek 17.00 – 19.00
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, Benkő Ildikó főszerkesztő, Csire Istvánné, Csire Lenke, Dr. Deák Mariann,
Dobozy Zoltán, Guttmann Dávid, Imre Kálmánné, Imre Viktória, Pothárn László, Rétfalvi Balázs, Soós Tibor
Az újsággal kapcsolatos kérdéseket, írásokat, véleményeket az onk.perenye@gmail.hu vagy a benko.ilda@gmail.com 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

