PERENYEI HÍRLEVÉL
14. évfolyam
3. szám
2015. szeptember hó

A perenyei önkormányzat lapja
Megjelenik 235 példányban.

A tartalomból:

Programajánlat

In memoriam
- Varga József (2. oldal)
- Bejczy Józsefné
Aranyhíd Óvoda hírei
- Aranyhíd Óvoda hírei (6. oldal)
Egészségünkre
- Az elhízásról – folytatás (6. oldal)
Eleink eledelei
- Joghurtos citromkrém (7. oldal)
- Darapuding
- Diós rántott cukkini salátával
Sportrovat (8. oldal)
Hogyan is történt
- Képes élménybeszámoló (10. oldal)
Felhívás, hirdetés, apropó (18. oldal)
Fontos címek és elérhetőségek
ÖNKORMÁNYZATI MELLÉKLET

Perenyei Szüreti Mulatság
2015. szeptember 19.
Szeretettel meghívunk és várunk Mindenkit a 2015. szeptember 19-én (szombat)
megrendezésre kerülő Perenyei Szüreti Felvonulásra és az azt követő Mulatságra!
Ennek programja – hagyományokhoz híven – a következők szerint alakul:
Szeptember 18. PÉNTEK
18:00 – Előkészületek a Perenyei Művelődési Házban
Szeptember 19. SZOMBAT
09:00 – Perenye, felső buszmegálló - Felvonuló járművek díszítése
11:00 – Perenye, Művelődési Ház - „Szőlőfürtös keresztfa” díszítése
13:00 – Gyülekező és regisztráció a Perenye felső buszmegállónál
14:00 – Felvonulás indul ☺
FELHÍVÁS!!!
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel: a megállók helyszínén fehér abrosszal terített asztalokat
helyezünk ki. Szeretnénk megkérni a tisztelt Lakosságot, hogy mennyei boraikkal és
süteményeikkel járuljanak hozzá a Felvonulás sikeréhez a felvonulók megvendégelésével!
17:30 – „Vidám szüreti játékok” a Művelődési Ház udvarán
18:00 – Tánccal, zenével, énekléssel hangolódás a Szüreti bálra
20:00 – Szüreti Bál, zenél: DANCING BAND

Sok szeretettel vár Mindenkit, és jó szórakozást kíván:
Perenye Község Önkormányzata

2

Szerkesztőség nevében
Tisztelt Olvasó Közönség! Kedves Perenyeiek!
Úgy elröppent a nyár, hogy szinte észre sem vettük. Remélem, mindannyian élményekkel gazdagodta(to)k, és ki
tudtá(to)k pihenni az előző hónapok fáradalmait. Az időjárásra nem lehetett panasz, hiszen bőven kijutott a
napsütésből. Az ideinél jobb strandszezont nem is kívánhattunk volna.
De ismét elérkezett szeptember. Erről a hónapról szinte mindenkinek ugyanaz jut eszébe: vége a vakációnak, új
tanév veszi kezdetét. Küszöbön a szüret, a betakarítás ideje.
A nappalok rövidülnek, a hajnalok ködfoltosak, és a költöző madarak is készülnek az előttük álló hosszú útra. Mi
pedig a nyári nap éltető sugaraitól megerősödve tekinthetünk az őszi hónapok elé. Elkezdjük felkészíteni
testünket-lelkünket a hűvösebb napokra.
Biztosan vannak, akik kevésbé örülnek, amiért búcsút kell intenünk a nyárnak, de gondoljunk arra, hogy mindez
az örök körforgás része…
„Ez már az ősz. Borzongva kél a nap.
Közeleg a rozsdaszínű áradat.
Átzúg kertek, erdők, hegyek fölött elnémul a rigó, el a tücsök.”
(Zelk Zoltán)

Benkő Ildikó
főszerkesztő

In memoriam
„Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá.”
(Fekete István)

EMLÉKÜK SZÍVÜNKBEN ÖRÖKKÉ ÉLNI FOG!
Szomorúan és megrendülve hallottuk a hírt, hogy dr. Varga József, Gencsapáti alpolgármester és GencsapátiPerenye községek háziorvosa május 29-én elhunyt. A megyében is meghatározó személyiség távozott el
közülünk.
Kedves Doktor Úr!
Köszönjük, hogy ismerhettünk! Azt az áldozatos, szeretetteljes és
kifogásolhatatlan szakmai munkát, amit értünk tettél! A következő
sorok a búcsúzás szomorú hangján szóljanak Hozzád:
„Ez a gyertya most érted égjen, Ki fent laksz már a magas égben.
Ki vigyázol ránk onnan fentről, S lelkünkhöz szólsz a végtelenből.
Ez a gyertya most Érted égjen, Ki értünk áldoztad élted,
Ki meghaltál a szeretet oltárán, Pedig még oly fiatal voltál!’
Perenye Község Önkormányzata
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Hálatelt sorok Annus néni szolgálataiért
Bejczi Józsefné Hittaller Anna, Perenye előénekese 2015. július 28-án,
87 esztendős korában elköltözött közülünk. A szeretetreméltó és
mindig derűs családanyától a község népe nagy számban és
méltóképpen búcsúzott: július 31-én este lelke üdvéért virrasztót
énekeltünk a Szent Ágota-templomban, és másnap délelőtt kísértük
utolsó útjára a perenyei temetőben.
Annus néni 11 gyermekes családban, Perenyében látta meg
a napvilágot 1928. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepén. Egész élete ehhez a településhez kötötte. Családjában és
falujában egy egészséges, őszintén vallásos, hagyományait nemcsak
őrző, hanem megélő közösség vette körül gyermek- és fiatalkorában.
Az elemi iskola hat osztályában Heisz Alajos (1902–1962) kántortanító
növendékeként nőtt fel, a Tanító Úrtól mindent megtanulva. Szeretett
családjában 3 gyermek, 5 unoka és 4 dédunoka örvendeztette meg
életét. Fiatal családos esztendeit a politikai okokból, koholt vádak
alapján 1954–1956 között elszenvedett börtönévek keserítették meg.
Annus néni később Szombathelyen a megyeháza, majd a lakástextil
vállalat (1970–1973) és a háziipari szövetkezet (1973–1983)
dolgozójaként vidámította kollégáit, mert a humora egész életét végigkísérte.
A Lakitelek Alapítvány Kuratóriumának felhívására Annus néni Életrajz címmel hosszan megírta
pályáját. A felhívásra több mint ötszázan küldték el visszaemlékezéseiket. Annus néni dolgozata a Lakitelek
Alapítvány 1991. évi Paraszti Önéletíró Pályázatán az országos 6. helyezést érte el. A díjat Lezsák Sándor, a
kuratórium elnöke és Halász Péter néprajzkutató adta át Budapesten, az Országházban.
Hivatásának, igazi tehetségének 1983 után, nyugdíjas éveiben élt igazán. Imre Kálmán (1911–1997)
kántor az 1980-as évek közepén kérte meg Annus nénit, hogy segítsen neki a kóruson, az orgona mellett a
templomi éneklés vezetésében. Annus néni ennek örömmel eleget tett, majd az 1990 körüli esztendőkben, több
esetben orgona nélküli kántori szolgálatot is ellátott, elsősorban hétköznapi és halotti miséken, valamint
temetéseken. A hétköznapi misék énekeinek kiválasztását és vezetését Miszori Zoltán (1960–2012) plébános
kérésére Annus néni egészen 2007-ig rendszeresen végezte.
Annus néni tiszta és bátor énekhangjával, határozott kiállásával évtizedeken át hűségesen és
rendszeresen vezette a megélt vallásosság helybeli szertartásait. Énekei őszinte hitből és lélekből fakadtak;
gyakran elmesélte, hogy házi és kerti munka közben is dúdolgatott szentes énekeket. A szertartásokon mindent
pontosan úgy végzett, ahogy előénekes és előimádkozó elődeitől, Hodics Józsefné Bolfán Máriától (1900–1978),
Szekszer Istvánné Németh Katalintól (1896–1986), Viszket Máriától (1902–1987), Babócsi Gyuláné Kercselics
Margittól (1913–2005) és Németh Józsefné Németh Mária Irmától (1917–1999) megtanulta és az 1980-as évek
közepén átvette. Ezzel betöltötte a történelmi licenciátus-utód, a helyi előénekes, a néprajztudományban nagyra
értékelt búcsúvezető énekes asszony, más néven szentasszony feladatkörét. Előénekelt az Oltáregylet havi
imaóráin, a nagyböjti és a májusi litániákon, az októberi rózsafüzér-imádságokon, a Hodics Attila fogadalmi
keresztjénél tartott nagypénteki imaórán, a Nepomuki Szent János-kápolna búcsúján (május 16.) és a Szent
Vendel-körmeneten (október 20-hoz legközelebb eső vasárnap). Szívből jövő énekei nélkül elképzelhetetlen volt
a szeptemberi, Mária nevenapi virrasztás Celldömölkön és természetesen a Szent Vid-zarándoklat. Perenye
fogadalmi ünnepén hat éves kora, 1934 óta vett részt rendszeresen. 1999-ben még végig gyalogolva vezette a
keresztalját, az utána következő években Kőszegszerdahely utcáin és a hegyen zengedezett, majd 2012-ig a
Szent Vid-kápolnában vezette a beköszönő és elbúcsúzó Mária-fohászokat. A halottvirrasztó lélekemelő,
jellegzetesen perenyei szertartását Annus néni egészen 2015-ig, mintegy 30 esztendőn keresztül gondozta: az
elhunyt nevében és családjára, foglalkozására, életkörülményeire vonatkoztatva régi minták alapján költői
tehetséggel maga írta a búcsúztató énekek szövegeit. Szinte nincsen ma Perenyében olyan ház, olyan család,
ahonnan az elköltözöttet ne Annus néni fohászai kísérték volna az égi hazába. A máriás búcsújáráshoz és a
halottvirrasztóhoz hasonló, pótolhatatlan lelki értéke van a misék előtti közös imádkozásnak és éneklésnek:
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ezekben az énekekben a perenyei ősöktől átörökített, az adott ünnepkörhöz kötődő, vagy a naptár szerint
azokban a napokban ünnepelt szenthez szóló népénekek csendültek fel ajkáról minden vasár- és ünnepnap,
mutatva azt, hogy Annus néni napra pontosan, fejből ismerte a kalendáriumot is. Páratlanul gazdag
repertoárjából ezüst- és aranylakodalmi, valamint aranymisés vagy éppen az elsőáldozásra való Isten-dicséretek
és hálaadó imádságok is felcsendültek. Az előéneklésben hűséges társa volt húga, Balázsvölgyi Lászlóné
Hittaller Mária (1930–2012), továbbá Hittaller Gyuláné Babócsi Ágota (1926–2013), Imre Józsefné Horváth Margit
céhmester, Kántor Zoltánné Tóth Magdolna és Varga Magdolna.
Annus néni a világi népzene terén is közössége egyik apostolaként dalolt. 1992 májusától közel másfél
évtizeden át hetente próbált a Bokréta Népdalkörrel, amit a táncos lábú Hittaller Gyula alapított – az 1930-as
években működött, szép emlékű Perenyei Gyöngyösbokréta utódaként. E vidám munkával sok környékbeli
település ünnepeit tették szebbé, és egyben öregbítették Perenye hírnevét. A népdalkör számos kitűnő szakmai
minősítést kapott, többek között 1992-ben, a 12. Nemzetközi Folklórnapokon Sárvárott, és az 1996-os Népzeneés Néptánctalálkozón Vasalján. 1995-ben az országos Ki mit tud? versenyen daloltak Kaposvárott. A Bokréta
legnagyobb sikereként Körmenden, a 7. Békefi Antal Népzenei Versenyen országos bronz minősítést nyert. A
Bokréta népdalkincse a perenyei szerelmes és katonadalok mellett bakonyi, Kalocsa környéki, szatmári és
erdélyi népdalcsokrokból állt. A Bokréta Népdalkör rendszeres szereplője volt Perenyében a nemzeti
ünnepeknek, a hősök napi megemlékezéseknek, az anyák napi és a nyugdíjas napi köszöntéseknek és a
falunapoknak. A 2002. június 24–27-én Pápán megtartott, Népi vallásosság a Kárpát-medencében című
nemzetközi tudományos konferencián a népes közönség elnökeként Dr. Erdélyi Zsuzsanna (1921–2015)
néprajztudós is megcsodálta éneküket.
Annus nénit vele született intelligenciája, páratlan és haláláig frissen megőrzött emlékezőtehetsége és
ízes beszéde, jellegzetesen perenyei szóhasználata fogalommá avatta. E sorok írója először 1995. július 8-án
csodálhatta meg Annus néni énekhangját és egyedülálló tudását, amely elsősorban fejéből és amellett a maga
által másolt kéziratos éneklapjainak sokaságából áradt. Utoljára 2014. szeptember 27-én örökítette meg magnóm
Annus néni énekeit, mert még ennyi idő távlata és folyamatos, közös munkája után is tudott újat dalolni és valami
rendkívülit regélni a régi Perenye örvendetes vagy megszenvedett mindennapjaiból. Németh István, a Magyar
Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének (Budapest) népzenegyűjtője 1969 óta az egész magyar
nyelvterületen végzi ezt az értékmentő munkát. Ő 2011. április 18-án hallotta először Annus nénit, majd a
következő, 2011. június 9–10-i gyűjtés után elmondta: „a jelenlegi Magyarország területén nem ismernek Annus
néninél nagyobb tudású és sajátos, eredeti stílusban daloló előénekest.” Annus néni énekeiből és az ő karaktere
hatására született meg az a 10 órás CD-ROM, amely dallamtörténeti rendben adja közre Annus néni, azaz
Perenye szinte teljes népénekkincsét, mintegy 270 dallammal és sokféle szövegváltozattal. Az Ecclesia Agathæ,
az 250 esztendős perenyei templom tanulmánykötete és népének-hanglemezei című könyv (Magyar Napló,
Budapest, 2011, 2012) mellékleteként napvilágot látott lemezről nyilatkozta a bemutatón Dr. Domokos Mária
zenetörténész, népzenekutató, az MTA Zenetudományi Intézet Népzenei Osztályának vezetője: „Nem tudok róla,
hogy bármely magyar településről ilyen kimerítő teljességű hangzó közreadás lenne.” S mindez Annus néni
érdeme, mert az ő emlékezetében sűrűsödött össze, fókuszponttá forrt eggyé a perenyei ősök és kortársak
tudása. Annus néni a perenyei hagyományban évszázadok alatt kikristályosodott szövegeket és dallamokat teljes
terjedelmükben és tiszta dallamukkal szólaltatta meg. Közösségünk melódiái közül majdnem 100 népénekdallam
az 1800 előtti időszakból való. S a 2011-ben kiadott, egyházi témájú hangzó kincsestárban a jeles napok
(gyakran középkori!) szokásdallamai és a világi témájú népdalok még nem is szerepelnek. A még ki nem adott
felvételek tanúsítják: Annus néni emlékezetéből palázuló, betlehemező, regölő, aprószenteki korbácsoló és
vízkereszti csillagjáró legények alakja is megelevenedett a fonóbeli szerelmi és aratódalokkal, reguta-énekekkel
és történeti dalokkal együtt. Tiszteletre méltó szellemi színvonal, eredetiséget őrző minőség és tetemes
mennyiség egy „kis” falu és benne egy előénekes életében. Minden túlzás nélkül ki kell mondanunk: hangzó
katedrálisnak lehetünk tanúi. Olyan páratlan, késő középkori, az ősi gregorián énekkincsből származó tételek is
hallhatók Annus néni–Perenye melódiái között, mint pl. a latin népvesperás, a Mindenszentek litániájának,
továbbá az 1500-as, 1600-as és 1700-as évek népénekeinek helyi szöveg- és dallamváltozatai. És mindez
áradó, szabad, beszédszerű, a magyar nyelv természetes szabályaihoz igazodó előadásmódban, ollan
përënyeiesen őrződött meg Annus néni nyomán. Köztük a sok versszakos énekek az Istenre nyitott, szemlélődő
ember lelkének gyümölcsei. E költemények jó részét az Éneklő Perenye füzetsorozatból már mindannyian
énekelhetjük. Az Ecclesia Agathæ-könyv és hanglemezei bemutatóján Szombathelyen, a Szent Norbert
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Premontrei Gimnázium Dísztermében 2011. szeptember 22-én Annus nénit a Vas Megyei Közgyűlés Elnöke
Emlékplakettjével tüntették ki. A méltó díj indoklása: „A magyar egyházi éneklés felbecsülhetetlen értékű perenyei
hagyományainak őrzéséért és továbbadásáért.” Nem véletlen, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen (a
budapesti Zeneakadémián), a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a gödöllői Premontrei Egyházzenei
Szakközépiskolában Annus néni énektudása és előadói stílusa tananyagnak számít. Annus néni és énekkincse
volt a fő forrása Takács Éva népdalénekes zeneakadémiai szakdolgozatának is, amelyből 2012-ben Éva hangján
a Jertek víg örömmel Szűz Máriához… című Szent Vid-CD született.
Annus néni fogalommá emelkedett egyénisége Perenye ikonja volt. Szellemi öröksége felbecsülhetetlen
érték nemcsak Perenye, hanem Vas megye, a Nyugat-Dunántúl, sőt az egész magyarság számára. Énekeivel
kánont, azaz követendő zsinórmértéket hagyott hátra nekünk, hogy legyen mihez igazodnunk, amikor
imádkozunk, és amikor vigadozunk. Példaadás lelkiség, imádság, perenyei egyház- és népzene területén. Annus
néni öröksége nem kisebb, mint Perenye évszázadokon át kiforrt saját arca, az eszmény és az erőt adó, tiszta
forrás. Beszélt és énekelt anyanyelvünk. Egy közösség életereje és kultúrája, ezáltal a jövője van benne.
Gondozása és tovább éltetése mindannyiunk felelőssége és nemes feladata!
Köszönjük az Úristennek Annus néni családszerető édesanyai és nagyanyai gondoskodását,
vidámságát, életét, buzgóságát és tudását. Lélekkel teli pályája zárásaként 2015. május 16-án még előénekelt a
Nepomuki Szent János-kápolna búcsúján és május 24-én, Pünkösdvasárnap a Szent Ágota-templomban. Július
28-án, keddi napon költözött el családi otthonából. A keddi nap a középkori hagyomány szerint éppen Szent
Anna napja, amely Szűz Mária életében is jelentős volt, hiszen a népi tudat szerint kedden történt az angyali
üdvözlet, Szent Anna elszenderülése és a Szűzanya mennybevétele is.
Az édesanyjától tanult archaikus népi imádságot Annus néni naponta elmondta (részlet):
„SZENT ISTEN,
SZENT ERŐS ISTEN,
SZENT HALHATATLAN ÚRISTEN,
KÖNYÖRÜLJ RAJTUNK.
HÉT KERESZT ALATT LEFEKSZÜNK,
HÉT KERESZT ALATT FÖLKELÜNK.
ŐRIZZ ANGYAL ÉJFÉLIG,
BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA VERADTIG,
JÉZUS KRISZTUS MINDÉTIG.
HOGY GYARLÓ TESTÜNK NYUGODJÉK,
DE SZÍVÜNK EL NE ALUDJÉK.”
Annus néni, kérjük, ha eljutott az Isten színe látására, vigyázzon ránk továbbra is, és mondja el szokásos és
megérdemelt öntudatával Aranyszájú Szent János szavait: „A mi énekünk csupán visszhangja, utánzása az
angyalokénak. A zenét az égben találták fel. Körülöttünk és felettünk angyalok énekelnek.”
Dr. Medgyesy S. Norbert
művelődéstörténész,
Perenye díszpolgára

Köszönetnyilvánítás
Meghatódva mondunk köszönetet mindazért a szeretetért és tiszteletért, ami szeretett édesanyánk, mamánk felé
irányult utolsó útján.
Úgy érezzük, visszakapta mindazt a szeretetet, megbecsülést, amit ő táplált egész életében imádott faluja, annak
közösségei, lakói, barátai iránt.
Köszönet azoknak, akik a megható és felejthetetlen virrasztó megszervezésében és lebonyolításában
segédkeztek.
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Köszönjük a szép szertartásokat, a szívig ható imákat és énekeket, amelyek az ő egész életét is áthatották és
részei voltak.
Köszönjük a szerénységét és gazdag életútját méltató beszédeket, melyekből ismertté válhatott a tágabb
környezete számára is, hogy milyen értékekkel bírt szeretett halottunk.
A teljesség igénye nélkül felsoroltak segítik a családot a nagy veszteség feldolgozásában, mamánk emlékének
megőrzésében, személyi és kulturális hagyatéka ápolásában.
Mindezért köszönet: Bálint atyának, Dr. Medgyesy S. Norbertnek, Iker Gyulának, a virrasztón és a ravatalozóban
imádkozó és mindvégig énekeikkel kísérő asszonyoknak, az Egyházközség híveinek, a Bokréta Népdalkörnek,
Perenye Önkormányzatának, rokonoknak, ismerősöknek és e kis falu lakóinak.
A gyászoló család

Aranyhíd Óvoda
Aranyhíd Óvoda hírei
-

Hálásan megköszönjük az óvodás szülőknek és azoknak a falubeli családoknak, akik süteménnyel
támogatták az óvoda 50 éves évfordulóját a vendégek fogadásához.
Külön köszönet Benkő Tiborné, Gizi néninek az óvodásoknak készített ajándékokért.
A rendezvényünket támogatóknak is hálás köszönet: Perenye Község Önkormányzatának, Schmalzel
Antalnak, a Savaria Agrár Kft. ügyvezető igazgatójának; Tömő Ferencnek, a Ferrum Bt.-nek; Babócsi
Gyula vállalkozónak, Geröly Szabolcsnak, a Foodcar vezetőjének; Kiss Tibornak és a Remete
családnak a virágosításért nyújtott segítségükért, valamint Bolfán Katalinnak és Bolfán Eszternek.
Csire Istvánné
óvodavezető

Egészségünkre
AZ ELHÍZÁSRÓL
(folytatás)
MIKOR FORDULJUNK ORVOSHOZ?
Elhízásról akkor beszélünk, ha testünkön sok zsír rakódott le. Az emberi test el tudja viselni, ha egy kicsivel több
zsírszövetet kell magával cipelni, de egy bizonyos ponton túl, már károsan befolyásolja az életműk üdéseket.
Ezért az elhízás több mint esztétikai probléma! Jó hír, hogy egy kisfokú fogyás is már jelentősen javítja a
szövődmények megelőzést.
Fogyás általában a táplálékbevitel csökkenésével (főleg a szénhidrátokéval) és fokozott mozgással érhető el.
Amennyiben valaki ezekre nem reagál, más, az elhízás kezelésére kifejlesztett beavatkozás is rendelkezésre áll.
(vényköteles gyógyszerek, vagy műtéti beavatkozás)
Három mutató segítségével dönthető el, hogy Önnek orvosi szempontból szüksége van-e fogyásra. E három
mutató:
a testtömegindex (BMI)
a haskörfogat (pontosabban a haskörfogat és a csípőkörfogat aránya)
kórelőzmények
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KRITIKUS MUTATÓK
TESTTÖMEGINDEX (BMI)
A testtömegindex a kilogrammban mért tömeg és a méterben mért testmagasság négyzetének hányadosa.
(kg/m2) Ha ez az arányszám 18,5 alatti, akkor Ön sovány, ha 18,5-25 közötti, akkor testsúlya ideális, ha ennél
magasabb, akkor elhízott.
HASKÖRFOGAT MÉRÉS
Nőknél a hastérfogatnak 88 cm, a férfiaknál 100 cm alattinak kell lenni. Különböző ajánlásokban ezek 1-2
centiméterrel eltérhetnek.
KORÁBBI MEGBETEGEDÉSEK, TÁRSBETEGEDÉSÉK
Ha Önnél (vagy vérrokonainál) magas vérnyomás vagy más keringési betegség, 2-es típusú cukorbetegség,
esetleg alvási apnoé (légzéskimaradás) fordul elő, akkor Önnél nagyobb a túlsúllyal kapcsolatos szövődmények
kockázata. Ha a testtömegindexe is magasabb, és a fenti betegségek is előfordultak a családban, biztosan
jótékony hatású lenne a fogyás. Ebben orvos segít Önnek eldönteni, illetve javaslatot adhat a megoldásra.
Figyelembe kell venni azt is, hogy dohányzik-e, mennyi alkoholt fogyaszt, és mennyi stressz éri környezetében.
Soós Tibor
edukátor

Eleink eledelei
Mottó: „Nincs rossz kaja, csak keveset kaptunk. Nem a győzelem, hanem a készétel a fontos!”
2015. augusztus
Tisztelt Olvasóim!
Hét ágra süt a nap. A szikrázó, ultraibolya sugarakkal teli napfény az árnyékba parancsol bennünket. Szegény
nyaralók! Mit szenvedhetnek szegények a melegtől. Hát, akik a szalagon dolgoznak? Azok is, de nekik ott van
még a művezető meg a meó-s is. Hát akkor ők mit szóljanak?
Ilyenkor könnyű, üdítő étel és ital dukál az elpilledt szervezetnek. Ilyenkor könnyű italként a jól behűtött borból és
szódavízből frissen készített kisfröccs az igazi, mert egy deci bor súlyával könnyebb, mint a nagyfröccs. Férfi
társaim, azért tessék már vigyázni. Nem szabad a fröccsöt behűteni! Külön a szódavizet, és külön a bort, és
frissen készítsük el a mennyei italt. Mert ugye a kellemesen behűtött dobozos sör is könnyebb ital az üveges
sörnél, mármint az üveg súlyával. Szóval nekünk itt kezdődnek a könnyű italok.
Természetesen a gyerekek és az imádott nőnemű egyedeknek teljesen más típusú italokat és ételeket kínáljunk,
de ne keressünk mindig receptet, használjuk a fantáziánkat. Személyenként süssünk meg grillen egy-egy banánt,
öntsük le olvasztott csokoládéval, és tegyünk mellé 2 gombóc fagylaltot. Még mi is megesszük 2-3 üdítő után.
Akkor lássunk a könnyű ételek és italok közül néhányat, hogy megmozgassuk fantáziánkat a hűs tenger- vagy
Balaton parton vagy csak a hétvégi kerti partinkon.
Jó kísérletezést és jó étvágyat kíván az Önök őszinte híve:
Soós Tibor
a haspárt mb. elnöke
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JOGHURTOS CITROMKRÉM
Hozzávalók: 1 tasak főzés nélkül készítendő citromízű pudingpor, 200 ml hideg víz, 15 deka joghurt, 200 ml
tejszín, 1 tasak vaníliás cukor.
A pudingot az előírás szerint – de csak 200 ml vízzel – elkészítjük. A joghurtot a pudingba belekeverjük. A tejszínt
a vaníliás cukorral félkeményre verjük, és a krémbe, csíkokba beleforgatjuk. A krémet 4 magas desszert pohárba
töltjük, és néhány órára hűtőszekrénybe tesszük. Csokoládémártással vagy olvasztott csokoládéval díszítjük.
DARAPUDING
Hozzávalók: fél liter tej, 1 tasak főzni való vaníliaízű pudingpor, 3 deka búzadara, 5 deka cukor, 2 tojássárgája, 75
ml hideg tej, 2 tojásfehérje.
A tejet felforraljuk. Közben az öntetport a darával, cukorral és tojássárgájával elvegyítjük, és kevés hideg tejjel
elkeverjük. A tűzhelyről levett forró tejbe keverés közben beleöntjük, és kb. 10 percig duzzasztjuk. A
tojásfehérjéből kemény habot verünk, és a még forró pudingba beleforgatjuk. A masszát (750 ml űrtartalmú)
pudingformába öntjük, és néhány órán át hűtőszekrényben tartjuk. Tálaláskor a pudingot tálra kiborítjuk.
A darapudingot az évszaknak megfelelő gyümölcsökkel és tejszínpettyekkel díszítjük.
DIÓS RÁNTOTT CUKKINI SALÁTÁVAL
Hozzávalók: 4 nagyobb cukkini, só, 10-12 deka finomliszt, 3 tojás, 6-8 deka zsemlemorzsa és darált dió, a
sütéshez olaj.
A salátához: 2 kisebb cukkíni, 1 zsenge sárgarépa, 1 kis csomó újhagyma, (ha van, akkor lila) 1 csokor
petrezselyem, 1 pohár joghurt, 1 kiskanál porcukor, pár csepp citromlé, só.
A cukkinit kb. 1,5 centi vastag szeletekre vágjuk. Enyhén megsózzuk, de borsot is szórhatunk rá. Ezután
egyenként lisztbe, felvert tojásba és darált dióval összekevert zsemlemorzsába hempergetjük. Forró olajban
kisütjük, az olajat papírszalvétán lecsepegtetjük.
A salátához a cukkínit gyufaszál vastagságú csíkokra vágjuk (zsülienre), akár csak a megtisztított sárgarépát. A
vékony, karikázott újhagymával és a fölaprított petrezselyemmel elkeverjük. A joghurtot a porcukorral, néhány
csepp citromlével és egy csipetnyi sóval simára keverjük, végül az összes zöldséget beleforgatjuk. Tálaláskor a
salátát tányérokra halmozzuk, majd a diós cukkinit a tetejükre rakjuk.

Sport rovat
Tisztelt Sportbarátok!
Az alábbi rovatban az elmúlt hónapok sporteseményeit olvashatják.
FOCI, VAS MEGYEI III. OSZTÁLY, SZOMBATHELYI CSOPORT
29. forduló

Nárai – Perenye 1-3 (1-1)
Gólszerzők: Szalmer Tibor, Nagy Márk, Kámán Lehel

30. forduló

Perenye – Bozsok. 3-0 (2-0)
Gólszerzők: Guttmann Dávid, Tóth András, Kovács Gábor

16. fordulóból elhalasztott mérkőzés
Gencsapáti – Perenye 3-4 (1-2)
Gólszerzők: Tóth András 2, Kovács Gábor, Szentmiklósi Attila
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A bajnokság végeredménye

A csapat tavaszi bajnokként, összesítésben az 5. helyen zárt. Köszönjük a szurkolók támogatását, és sok
sikert kívánunk a csapatnak a következő szezonban is!
K ICK-BOX SIKEREK
21. WAKO kick-box Világkupa
Bolfán Ákos kadett II. -47 kg-ban light-contactban ezüstöt szerzett, kick-lightban pedig bronzérmet.
Bolfán Ádám kadett II. -63 kg-ban óriási formában versenyzett. Light-contactban technikás küzdelemben bajnoki
címig jutott, míg kick-lightban szoros csatában maradt alul, ezüstérmes lett.
2015-ös utánpótlás kick-box magyar bajnoki döntő
Bolfán Ákos kadett II. -47 kg light-contactban a döntőig menetelt, ám ott nagy csatában, egy ponttal alulmaradt,
ezüstérmes lett. Kick-lightban viszont bajnoki címet szerzett.
Bolfán Ádám kadett II. -63 kg-ban remekül teljesített, mindkét szabályrendszerben a dobogó legmagasabb
fokára állhatott fel.

Guttmann Dávid
szerkesztő
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Hogyan is történt?
V. Perenyei Főzőshow- és verseny
2015. augusztus 1. - Perenye, játszótér
Perenye Község Önkormányzatának szervezésében az idén 5. alkalommal is megrendezésre került a Perenyei
Főzőshow- és verseny. Nevezni 2-3 fős csapatokkal, kizárólag hús alapú bográcsos ételekkel lehetett.
Az öt főt számláló zsűri előtt 9 csapat mérte össze tudását: a legtávolabbi Acsádról érkezett (Manci Kocsma),
illetve két szombathelyi (Molnárok és Stufi csapata), két gencsapáti (Apáti Kertészek, Gencsi Várvédők) és négy
helyi csapat (Túró Gombócok, Zöldség Zöldek, Vargányák, Tekézők) ragadta kezébe a főzőkanalat.
A bográcsokban finomabbnál finomabb ételek készültek: Mustáros tokány burgonyás-szezámmagos házi
kenyérrel; Hentes tokány parázsban sült fűszervajas burgonyával; Csülök pörkölt;
Raguleves belevaló zöldségekkel, szárított vargányával; Brassói aprópecsenye;
Palócleves; Csülök - vargányás zöldségágyon sütve; Káposztás babos csülök;
Vaddisznó pörkölt „tekés” módra, vargányával
A zsűrinek az idén is nehéz dolga volt! Bár elmondásuk szerint a versenynek
mindenki csak győztese lehetett, (oklevelet és ”igaz-olást” osztottak mindenkinek)
díjazásra a következő étkek kerültek:
1. Vargányák - Raguleves belevaló zöldségekkel, szárított vargányával
2. Gencsapáti Várvédők - Káposztás babos csülök
3. Molnárok csapata – Palócleves
Különdíjat a Túró Gombócok csapata szerezte, akik Mustáros tokányt készítettek burgonyás- szezámmagos
házi kenyérrel.
Perenye Község Önkormányzata nevében köszönjük azt, hogy a csapatok részvételükkel, időt és energiát nem
kímélő készülődésükkel, főzőtehetségükkel és a zsűrizéskor tanúsított látványos és szívélyes tálalásukkal egy
nagyon színvonalas verseny megszervezését tették lehetővé! Nekik köszönhetően a rendezvényre látogatók egy
igazi gasztronómiai ízkavalkádba csöppenhettek.
Köszönjük a részvételt és az íz-élményeket! Jövőre természetesen visszavárjuk valamennyiüket!

(További képek: https://www.facebook.com/pages/Perenye-Község/ portálon)
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Perenye – Aranyhíd Óvoda 50. jubileuma
2015. június 14.

“Ma van az a nap, amikor megünnepeljük a pillanatokat – megállunk, hogy érezzük a napfényt, és saját
szivárványt építsünk.“
PerenyePerenye Község Önkormányzata és az Aranyhíd Óvoda vezetése szervezésében 2015. június 14-én, vasárnap
délután ünnepelték Perenyében az óvoda fennállásának 50. jubileumát.
Ez alkalomból tiszteletét tette és köszöntő beszédet mondott Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke,
Dr. Kovács Györgyi, a Szombathelyi Járási Hivatal vezetője. Az óvoda működtetését, a szakmai nevelők
munkáját Dr. Horváth Zoltánné óvodai szakértő méltatta. Bár személyesen nem tudott részt venni, de a közel 30
éve meglévő KRESZ-park kapcsán támogatását fejezte ki Dr. Tiborcz János dandártábornok is.
A nap háziasszonya, Csire Istvánné óvodavezető a vendégek sorában köszönthette a falu díszpolgárait,
plébánosát, volt polgármestereit, a Séi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőit, dolgozóit, a szomszédos
települések polgármestereit, több környező óvoda vezetőjét, az óvoda régi és jelenlegi dolgozóit, szülőket, az
ünnepélyt izgatottan váró perenyeieket.
E jeles évforduló alkalmából ünnepi műsorral, körjátékokkal, néptánccal készültek a legkisebbek. A színvonalas
műsor keretében Soós Tibor perenyei író-költő versét szavalta el az óvoda első csoportjának növendéke, Takács
László.
A pohárköszöntő és az ünnepi torta felvágását követően jelképesen 50 db légballont engedtek szabadjára a
legkisebbek, majd lehetőség nyílt a jubileumra felújított régi és új tablókból, képekből készült kiállítás
megtekintésére.
„Múlt nélkül nincs jelen”
A régi perenyei nyarak sokban különböztek a maiaktól. A földeken szükség volt a falu asszonyainak dolgos
kezére, ezért a nyári hónapokra napközit alapítottak. Ez hívta életre később az óvoda alapításának gondolatát is.
Az óvoda mielőbbi megépítését valamennyi perenyei család szívügyének, a gyermekek helyi nevelését a
falu közös érdekének tekintette.
Az első óvodás csoport már 1965-ben elindult, igaz akkor még csak 7 fővel. A folyamatosan növekvő
gyermeklétszám azonban a további bővítést sürgette.
1986-ban az óvoda megkapta az engedélyt a két csoport létrehozására. Ekkor már 53 kisgyermeket nevelt négy
óvónő. Ugyanebben az évben került sor az óvoda udvarának bővítésére is, ahol közlekedési park került
kialakításra. Ez a mai napig lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek elsajátítsák a helyes közlekedés szabályait,
azok betartását.
Csire Istvánné óvodavezető így emlékszik:
„Nagyon tartalmas évek vannak mögöttünk. Jómagam 1979 óta vagyok dolgozója az óvodának. 1991-től mint
vezető és óvónő végzem munkámat. Az óvoda nagyon sok változáson, megpróbáltatáson ment keresztül. Ennyi
idő elmúltával is jó visszagondolni, megállni és elemezni a múltat. Nevelő-oktató munkám során szerzett
tapasztalataimat, eredménnyel alkalmazott módszereimet, eljárásaimat rendszeresen átadtam kolléganőimnek,
és segítettem munkájukat.
Az óvodapedagógus munkája az egyik legszebb, legnemesebb feladat. Kibonthatja, óvhatja, nevelheti a jövőt.
Ebben a szellemben végeztük, végezzük ma is munkánkat. A nevelésben fontosnak tartom: együtt élni, játszani,
tanulni a gyerekekkel, mindig biztos pontot jelenteni, segítő kezet nyújtani számukra. Ami pedig a legfontosabb:
tiszteletben tartani az egyéniségüket!
Olyan légkör megteremtésére törekszünk, ahol a szeretet és a megértés az okos, következetes neveléssel
párosul. Igyekszünk részese lenni óvodánk azon törekvésének, hogy a családi élethez közelítő színtér legyen az
óvoda, melyben az otthon melegét megközelítő nevelés folyik. Továbbá, hogy óvodánk a természet
megismerésére, megszerettetésére, a környezetvédelemre, szép hagyományaink ápolására, nemzeti kulturális
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értékeink megismerésére nagy hangsúlyt fektető, sokat mesélő, éneklő óvoda legyen, amely a sok mozgás és
kirándulás mellett felkészíti a gyermekeket az iskolára. Nem feledve azt, hogy az óvodás kor legfontosabb
tevékenysége a játék!”
Kodály Zoltánt idézve: „Szentnek kell tartanunk a gyermek érintetlen lelkét. Amit abba beleültetünk, minden
próbát kiálljon. Ha rosszat ültetünk bele, megmételyezzük egész életét… S ha jó magot ültetünk bele, egész
életben virágzik!”
Vas megye 216 településének fele lát el óvodai feladatot. Az óvodai ellátást jelentősen befolyásolja a települések
nagysága, az óvodáskorú népesség számának alakulása.
Imre Viktória polgármester elmondása szerint az Aranyhíd Óvoda fenntartója kezdetek óta Perenye Község
Önkormányzata. “Bármikor, bármilyen nehéz helyzet volt pénzügyileg Perenyében, az óvodánk mindig prioritást
élvezett. Közel 10 éve szükség van az óvodai költségek jelentős kiegészítésére. Ahogy korábban, így most is
szívügyünknek és egyik legfontosabb kötelességünknek, küldetésünknek tarjtuk a helyi óvodánk fenntartását,
gyemekeink helyben történő nevelésének megoldását.
A Szülői Szervezet aktív munkájának köszönhetően a báli bevételek, a szülői és vállalkozói felajánlások
folyamatosan kiegészítő forrást teremtettek az óvodai játékok, eszközök cseréjéhez, bővítéséhez. Ezek a
munkák nélkülözhetetlenek a társadalmi összefogáshoz. Nélkülönözhetetlenek ahhoz, hogy az óvodánkat
mindenki magáénak érezze.
1990-től a pályázati rendszer által kínált lehetőségeket az óvoda igyekezett maximálisan kihasználni. Ezt a
nemes hagyományt azóta is követjük.
Az idők folyamán sok minden változott. Egyre szebb, komfortosabb lett az épület. A törvényi előírások folyamatos
változásához igyekszünk igazodni, kisebb-nagyobb sikerrel. Törvényi előírás - bár Perenyében egyelőre csak
álom - a tornaszoba kialakítása. Bízunk abban, hogy a jövőbeni nagyobb, saját erőnket meghaladó fejlesztések
fedezetét sikerül pályázati pénzekből előteremteni, a kisebb munkákat társadalmi összefogással megvalósítani.
A fél évszázad alatt több mint félezer gyermek töltött el 3-4 évet óvodánkban.
Napjaink egyik legnagyobb kihívása megőrizni a magyar kultúrát, a magyar identitást. Ennek egyik első állomása
az óvodai mondókák és körjátékok megtanulása, az óvónők szájából a régi magyar népmesék meghallgatása.
A gyermek „egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.”
Bízom benne, hogy az elkövetkező években is sok kisgyermek lesz óvodánkban, a falak közt tovább él a
gyermekkacaj, és a féltő, szerető szó a mindenkori nevelők ajkán.”

Marton Ference a Vas Megyei Közgyűlés elismerő oklevelét adja át Csire Istvánné óvodavezetőnek
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Ünnepi műsor: a perenyei Aranyhíd Óvodások

Imre Viktória polgármester és Gerencsér Gábor alpolgármester Perenye Község Önkormányzat kitüntetését adja
át közel 40 éves, példaértékű munkájáért Csire Istvánné óvodavezetőnek és Imre Kálmánné óvónőnek
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Balról jobbra: Dr. Deák Mariann jegyző, Biczó Barnabás volt polgármester, Dr. Kovács Györgyi, a Szombathelyi
Járási Hivatal vezetője, Wiktoráné Németh Klára nyugalmazott címzetes főjegyző asszony, Marton Ferenc, a Vas
Megyei Közgyűlés alelnöke, Imre Viktória, Perenye polgármestere, Sörös István, Sé község polgármestere

Imre Viktória polgármester pohárköszöntője, majd az ünnepi torta felvágása
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50 évet jelképező légballonok felengedése

Az ünnepi torta felvágása: Csire Istvánné óvodavezető
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Június 20-án, szombaton került megrendezésre a Perenyei Falunap. A változékony időjárás ellenére
rengetegen látogattak ki. A zenés-táncos műsorok mellett vacsorával kedveskedtünk a vendégeknek. A fenséges
ételekért nagy köszönet illeti a szakácsokat és segítőiket! A tombolasorsolásra felajánlott tárgyakat köszönjük a
vállalkozóknak és magánszemélyeknek. A kora estébe érő műsorokat fergeteges utcabál zárta, melyen táncra
perdült a falu apraja-nagyja! Köszönjük szépen minden kedves vendégnek és fellépőnek a részvételt,
természetesen jövőre is várunk mindenkit sok szeretettel!

Imre Viktória
polgármester
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Megyei Polgárőr Nap gencsapáti-perenyei polgárőr szemmel
Csepreg város sporttelepének szomszédságában, öreg tölgyek árnyékában várt bennünket a 600 éves
fennállását ünneplő vasi település.
A városvezetés, a helyi polgárőrcsapat és természetesen a megyei elnökség tagjai sokat tettek azért, hogy a
megyei polgárőr napot megtisztelő vendégeket, a megyei polgárőr egyesületek tagjait, családjait kellemes
környezet, megfelelően előkészített rendezvény helyek, kellemes programok várják a még dühöngő augusztusi
melegben.
A Gencsapáti-Perenye Polgárőrség tagjai az ebéd előtt érkeztek a helyszínre és a programjuk a tarhonyás hús
elfogyasztásával kezdődött.

Számunkra nagy megtiszteltetés volt, hogy Imre Viktória,
Perenye önkormányzat polgármester úrhölgye és
Bodorkós Ferenc, Gencsapáti polgármestere megtisztelt
bennünket és a helyszínen adta át a faluközösség
ajándékát Fatalin Gyula (Perenye) és Orbán Ottó
(Gencsapáti) polgárőrök részére.
A szép elismerés tükrözte az önkormányzatok és a
lakóközösség elismerését egyesületi munkánkkal
kapcsolatosan.
A megyei polgárőr nap szép színfoltja volt, hogy a sok
elismerés mellett jelentős számban jelentek meg a
települések polgármesterei és adták át az elismeréseket
a településeiken kiemelt munkát végző polgárőreinknek.

Orbán Ottó az ünnepség végén így nyilatkozott:
„Mi arra szerződtünk, hogy azon a településen, ahol élünk, tegyünk a közbiztonság hatékonnyá tételéért, kapocs
legyünk a lakosság és a rendőrség, a településeink vezetése között. Helyi civil szervezetekkel együttműködve
legyünk jelentős része településeink kulturális és közösségi életének. Ezt tesszük Gencsapátiban és Perenyében
is.”

Csabai János
Gencsapáti-Perenye Polgárőr Egyesület elnöke
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Felhívás, hirdetés, apropó
LA K O SSÁ G I TÁ J É K O ZTA TÓ
Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ 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 az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 9700
Szombathely, Körmendi út 92. székhelyére címzetten, a 94/517-626 fax számra, illetve a tothmarietta@vasivolan.hu e-mail
címre lehet eljuttatni.

ASSZONYTORNA - Perenye, Művelődési Ház: minden hét HÉTFŐ - 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
18:50 – 19:50
Helyszín: Perenye Művelődési Ház
Zumba®- Verával: 18:50-19:50
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
Apró javítási munkákat, mint pl.: cipzár betétel, függönybeszegés,
nadrág felhajtás, stb. vállalok. Elérhetőség: 94/ 330 – 233
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Fontos címek, elérhetőségek
MENTŐK: 104, TŰZOLTÓSÁG: 105, RENDŐRSÉG: 107, ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 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)
Perenyei Aranyhíd Óvoda: 94/316-826
Posta: 94/500-481 - Nyitva tartás: 8.00-13.30 óráig
Felnőtt háziorvosi rendelő: 94/318-326
Felnőtt háziorvos dr. Jánk Ottó: 06-20/911-9089, dr.jankotto@gmail.com
Gróf Apponyi Albert Általános Iskola: 94/313-524
Gyermekorvos, fogászat, védőnő: 94/313-010
Állatorvos dr. Lőrincz József: 06-70/331-0618
Szőke Krisztián falugondnok: 06-30/331-0819
Felnőtt háziorvosi rendelés
Perenye
• Kedd: 16.00-17.00
• Csütörtök: 8.00-11.00
Perenye
• Szerda: 10.00-12.00

Gencsapáti
• Hétfő: 8.00-12.00, terhes tanácsadás: 16.00-18.00
• Kedd, péntek: 8.00-11.00
• Szerda: 13.00-17.00
Gyermek háziorvosi rendelés
Gencsapáti
• Hétfő, péntek: 9.30-12.30
• Kedd: 10.00-12.30, tanácsadás: 13.00-15.00
• Csütörtök: 15.00-17.00, általános iskola: 10.00-12.00

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, 06-70/459-9666 (mobiltelefonról hívható), központi hibabejelentő (éjjel-nappal): 06-80/533-533
MÁV, IC jegyrendelés: 06-40/494-949
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.: 94/312-054
Kábeltévé, GERANT Kft., Szombathely, Söptei u. 30/a
Ügyfélszolgálat (ügyelet): 94/330-554
• Hétfő-péntek: 9.00-11.00
• Hétfő: 14.00-16.00
• Szerda: 16.00-18.00
Perenyei Polgármesteri Hivatal: 94/511-843, 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
Gerencsér Gábor alpolgármester: 06-70/535-2305
Baumgartner András falugazdász fogadóórája: minden héten, hétfő 8.00-9.00-ig a polgármesteri hivatalban. Tel: 06-30/237-3400
Dr. Németh Péter, jogi tanácsadás. Tel: 06-30/986-8111
Perenyei Hírlevél – kiadja a Perenyei Polgármesteri Hivatal. Honlap: www.perenye.hu
A szerkesztőbizottság tagjai: Baumgartner András, Benkő Ildikó, Csire Istvánné, Csire Lenke, dr. Deák Mariann, Gerencsér
Gábor, Guttmann Dávid, Imre Kálmánné, Imre Viktória, Rétfalvi Balázs, Soós Tibor
Az újsággal kapcsolatos kérdéseket, írásokat, véleményeket az onk.perenye@gmail.hu, viktoria.imre@gmail.hu,
benko.ilda@gmail.com e-mail címekre vagy a polgármesteri hivatal postaládájába várjuk.
Egyházközség elérhetősége
Plébános: Gombos T. Bálint atya, Gencsapáti. Telefon: 94/321-370, 06-30/504-4320
Kórházi lelkész: Molnár Árpád, Telefon: 06-30/619-5474. A kórházban lévő betegeinkhez őt kell
hívni. A helyi plébános otthonaikban látja el a betegeket.
Egyházközség vezető: Csire Lenke, Perenye. Telefon: 94/330-249
Karitászvezető: Csire Zsuzsanna, Perenye. Telefon: 94/330-218
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Önkormányzati melléklet
Testületi ülések rövid összefoglalója
Perenye – Képviselő-testületi ülés, 2015. május 06.
A testület nyílt ülés keretében tárgyalja:
1.) Perenye Község 2014. évi zárszámadásának előterjesztése
Imre Viktória polgármester előterjeszti Perenye Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadását. Ennek
keretében elmondja, hogy az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 91. § alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi zárszámadást rendeletben határozza
meg. Összeállításának szabályait a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet határozza meg.
A zárszámadási rendelet-tervezet a költségvetési rendelettel összehasonlító módon tartalmazza az önkormányzat
bevételeit és kiadásait kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.
Perenyében az Önkormányzat zárszámadása mellett az Aranyhíd Óvoda zárszámadását is figyelembe kell venni.
A teljesített bevételek között a legnagyobb arányt az önkormányzatok működési támogatásai jelentették.
- Önkormányzatok működési támogatásai a központi költségvetésből kapott feladatfinanszírozási
támogatások
- Az önkormányzati kiadások legnagyobb része a kötelező feladatok ellátására ment el, úgy mint a
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, a közvilágítás, a köztemető fenntartása, egyéb
önkormányzati feladatok, kiegészítő támogatások, köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok, szociális
ellátások támogatása, szociális étkeztetés, szociális feladatok, könyvtári és közművelődési feladatok
támogatása.
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangúlag – 5 igen szavazattal – elfogadta a 4/2015 (V.08.)
önkormányzati rendeletet, Perenye Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról.
2.) Perenye Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának előterjesztése
Imre Viktória polgármester előterjeszti Perenye Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatának rendelet-tervezetét. A képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, valamint a XII. fejezet vonatkozásában a népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. CCXXXVIII. törvény 92.§-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva rendeli el az SZMSZ-ben foglaltakat.
Az SZMSZ általános rendelkezéseket tartalmaz az önkormányzat elnevezéséről, székhelyéről, önkormányzati
jelképekről, feladatvállalásról, hatáskörökről. Az SZMSZ szabályozza a képviselő-testület működési rendjét, a
képviselő-testületi bizottságokat. Változás a korábbi SZMSZ-hez képest, hogy 2 új bizottság, a Települési
Értéktár Bizottság, valamint a Vagyonellenőrző és Méltatlanságot Ellenőrző Bizottság alakult.
Az SZMSZ további rendelkezéseket tartalmaz a képviselőkre, polgármesterre, jegyzőre, aljegyzőre vonatkozóan.
A Képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangúlag – 5 igen szavazattal – elfogadta 5/2015.(V.08.)
önkormányzati rendeletet, Perenye Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
További napirendi pontok tárgyalása:
3.) Tájékoztató előző ülés óta tett intézkedésekről és jelentősebb eseményekről.
Imre Viktória polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet:
– A Gencsapáti Idősek Otthonával ellátási szerződés megkötésére került sor, így a perenyei idősek is
igénybe tudják venni az idősek otthona szolgáltatásait.
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Akadályok a perenyei felnőtt háziorvosi ellátásban. A háziorvos betegsége miatt, nem tudja ellátni a
háziorvosi szolgálatot.
A településen megtörtént a veszélyes fűzfák kivágása. A megbízott vállalkozó díjmentesen vállalta a fák
kivágását. A következő fakivágásokat, fametszést novemberre tervezi az önkormányzat.
Temető bővítése szükséges, amire tervek készítése megtörtént. Öt darab díszsír kerül kialakításra.
Megalakult a Települési Értéktár Bizottság, Guttmann József, Kovács Krisztián és Schmalzel Roland
képviselőkkel. A helyi kultúra művelése és fejlesztése mellett a fő célja, hogy a helyi értékeket
megőrizzék és továbbadják a jövő nemzedékeinek. Lehetőség van a helyi értékek felterjesztésére a
Megyei Értéktár Bizottsághoz, akik döntenek, hogy az adott érték továbbterjeszthető-e országos szintre,
és válhat-e az hungarikummá.
Elkészült a Hősi emlékmű felújított névtáblája.
Megtörtént az éves lomtalanítás a SZOVA Zrt. közreműködésével.

4.) Civil szervezetek támogatása
Imre Viktória polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a civil szervezetektől beérkezett igényekről. A
Gencsapáti-Perenyei Polgárőr Egyesület, a Perenyei Hagyományőrző Egyesület, a Perenyei Futballklub, valamint a
Teke Klub nyújtott be az önkormányzat felé igényt.
A képviselő-testület a Gencsapáti-Perenyei Polgárőr Egyesületnek, valamint a Perenyei Hagyományőrző
Egyesületnek 65.000-65.000,- Ft, a Perenyei SE-nek 120.000,- Ft, míg a Teke Klubnak 50.000,- Ft összegű éves
pénzbeli támogatást szavazott meg.
5.) Egyebek
–

–

2015.05.16-án kerül megrendezésre a már szokásossá vált TE SZEDD szemétszedési akció. Guttmann
József képviselő felajánlása, miszerint aki részt vesz az szemétszedésben, az egy alkalom ingyen
tekézési lehetőséget kap.
2015.06.30-cal lejár a SZOMHULL-lal kötött hulladékszerződés. Az önkormányzatnak kötelessége a
szolgáltatóktól árajánlatokat bekérni, majd szerződést kötni szemétszállításra.

Perenye – Képviselő-testületi ülés, 2015. június 01.
1.) Tájékoztató előző ülés óta tett intézkedésekről és jelentősebb eseményekről.
Imre Viktória polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet:
– A felnőtt háziorvosi üggyel kapcsolatban új háziorvos választásának előzetes megbeszélése Gencsapáti
önkormányzatával. Találtak orvost, aki megvenné az előző háziorvos praxisát. A jelenlegi helyettesítési
rendszer nem megfelelő, és a helyettesítő orvos sem tudja vállalni, hogy heti 2 alkalommal orvosi
ügyeletet lát el. A jelentkező szakképzettsége megfelelő.
– A település a TÁMOP által 100%-ban finanszírozott, napi 4 óra munkaidőre közmunkást kapott, akinek
munkaköre a településen adódó feladatok ellátására terjed ki.
2.) Folyamatban lévő ügyek megtárgyalása
-

-

Imre Viktória polgármester elmondja, hogy az önkormányzatok feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására írtak ki pályázatot, amelyben az önkormányzat 15 millió Ft összegben pályázhat út- vagy
járdafelújításra. Az önkormányzat a Béke út alsó és felső buszmegállót összekötő szakaszán és az Ifjúság
utcában járdafelújítást, míg a Bárka és a Rét utcában útfelújítást tervez. A pályázathoz 15% önerőt kell az
önkormányzatnak biztosítani.
A képviselő-testület egyhangúlag támogatja a pályázat benyújtását.
Dr. Deák Mariann jegyző beszámol, hogy a hulladékszállítással kapcsolatban megkeresett szolgáltatók
közül egyedül a SZOMHULL küldte meg árajánlatát. A cég a jelenleg is érvényes árakon szállítaná el a
hulladékot a településről.
Imre Viktória javaslatára a képviselő-testület a SZOMHULL Nonprofit Kft-t bízza meg a településről
történő hulladék elszállítására.
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Perenye – Képviselő-testületi ülés, 2015. július 09.
Napirendi pontok tárgyalása:
1.) Tájékoztató előző ülés óta tett intézkedésekről és jelentősebb eseményekről.
Imre Viktória polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet:
– dr. Jánk Ottóval előzetes szóbeli egyeztetés a felnőtt háziorvosi körzet működtetésére. Ennek
értelmében 2015.09.01. vagy 2015.10.01-től kezdené meg az orvosi ellátást.
– A Béke úton megtörtént az aszfaltozás. Kiegyenlítést és szélesítést végeztek a kivitelezők. A hidak
burkolatának felújítása még hátra van.
– A Béke út, a Bárka és a Rét utca felújítására kiírt pályázat benyújtása megtörtént. A pályázat
elbírálására augusztusi időpontot adtak meg.
– A település rendezvényei előtti fűnyírási munkálatok megtörténtek. Gencsapáti és Perenye közötti közút
mellett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei elvégezték a kaszálást.
– A perenyei buszmegálló átalakításáról folyt tárgyalás a Vasi Volán és az ÉNYKK szakembereivel.
2.) Szombathelyi Kistérségi Többcélú Társulás szerződés módosítása
Imre Viktória polgármester beszámol a képviselő-testületnek a 2015.06.16-i vasszécsenyi tanácsülésen
történtekről. A tanácsülésen a Szombathelyi Kistérségi Többcélú Társulás a Társulási megállapodás
módosításáról döntött. A társulás székhelye – Szombathely kilépésével – az elnök településére, Vasszécsenybe
került.
Megegyezés született, hogy 2015.08.16. napjától az orvosi ügyelet ellátása a Szombathelyi Kistérségi Többcélú
Társulás feladata. Annak érdekében, hogy továbbra is a megszokott helyen történjen a perenyei lakosok orvosi
ügyeleti ellátása, Perenye és Gencsapáti Község Önkormányzata tárgyalásokat kíván folytatni a szombathelyi
önkormányzattal, valamint az Országos Mentőszolgálattal.
A képviselő-testület a Szombathelyi Kistérségi Többcélú Társulás, Társulási megállapodás módosítását
elfogadta.
Perenye – Képviselő-testületi ülés, 2015. július 31.
1.) Perenyei háziorvosi feladat-ellátási szerződések
Imre Viktória polgármester elmondja, lehetőség van arra, hogy 2015.09.01-től dr. Jánk Ottó vegye át a felnőtt
háziorvosi ellátást, és ezen dátumtól kezdve ismét a megszokott időpontokban történjen az orvosi ellátás. Ehhez
szükséges lépések: a dr. Szolnoki Judittal kötött feladat-ellátási szerződést előbb meg kell szüntetni, csak ezt
követően lehet új szerződést kötni a felnőtt háziorvosi ellátásra, illetve a gyermek háziorvosi ellátásra.
Amennyiben a doktor úr papírjai rendben lesznek, valamint az ÁNTSZ-szel és az OEP-pel is pozitívan le tudják
zárni a szerződéskötést, úgy szeptembertől már dr. Jánk Ottó fogja a felnőtt betegeket ellátni Gencsapáti és
Perenye településeken.
A gyermek háziorvos továbbra is dr. Szolnoki Judit marad.
2.) Egyebek
Imre Viktória polgármester beszámol a képviselő-testületnek a 2015. július 30-án, a szombathelyi városházán dr.
Károlyi Ákos, Szombathely város jegyzőjével lezajlott egyeztetésről. Az egyeztetésen sikerült elérni, hogy
Gencsapáti és Perenye az orvosi ügyeletet illetően továbbra is az Országos Mentőszolgálattal állna
szerződésben és a szombathelyi ügyelethez tartozna, így továbbra is a Sugár úti mentőállomáson történne a
perenyei lakosok orvosi ügyeleti ellátása.
Tájékoztató a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény, valamint végrehajtási rendelete
módosításáról
A hadigondozásról szóló törvény végrehajtási rendeletét módosító 200/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 2015. július
24-én lépett hatályba. A törvény módosításával az Országgyűlés anyagi támogatást kíván biztosítani
mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi
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honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól a
ténytől, hogy az 1947. február 10-én aláírt Párizsi békeszerződés következtében mely ország állampolgárává
vált.
A jogalkotó figyelembe kívánta venni Magyarország történelmileg változó határait, így a hősi halált halt férje után
azon hadiözvegy is gondozotti körbe kerül, akinek a férje Magyarországról vonult be, de az özvegy –
lakhelyváltoztatás nélkül – jelenleg más állam polgára. Fenti rendelkezés alkalmazásakor Magyarország területe
alatt Magyarországnak – az államforma megnevezésétől függetlenül – a katonai szolgálatra történő behívó
kiadmányozása, kézbesítése, valamint a bevonulás napján érvényes államterülete értendő. A hadiözvegyi
járadék összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 112,5%-a. (Az öregségi nyugdíj legkisebb
összege 2015-ben havi 28.500 Ft.)
A törvénymódosítás lakóhelytől függetlenül megnyitja a hadigondozotti jogosultságot az alábbi feltételeknek
megfelelő volt hadiárvák, volt hadigondozott családtagok, volt hadigyámolt magyar állampolgárok részére:
Volt hadiárva, volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt, akit 1949. január 1-jét megelőzően
nyilvántartásba vettek, de a pénzellátást nagykorúvá válása miatt, vagy politikai okból megszüntették, vagy
szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, továbbá aki ezen irányú kérelmét
politikai okból elő sem terjesztette.
A volt hadiárvákat, volt hadigondozott családtagokat és volt hadigyámoltakat egyéb ellátásuktól
függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 30 %-a (8 550 Ft).
A járadék az igénybejelentést követő hónap első napjától jár.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hadigondozotti ellátások iránti kérelem elbírálására a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság nem rendelkezik hatáskörrel, csak a már megállapított hadigondozotti ellátások folyósítását végzi.
A hadigondozotti ellátás iránti igényt:
- a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)
hivatalánál,
- külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár
kérelmezőnek Budapest Főváros Kormányhivatalánál (központi postacím: 1364 Budapest, Pf. 234.) kell
előterjeszteni.
A külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező
a hadigondozás iránti kérelmét a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli
képviseleten is benyújthatja.
A kérelmet, esetlegesen felhasználandó tanúnyilatkozatot a diplomáciai és konzuli képviselet az átvételtől
számított első diplomáciai postával megküldi Budapest Főváros Kormányhivatala részére.
A kérelemhez a külföldi okiratot eltérő nemzetközi szerződés vagy viszonossági gyakorlat hiányában – ha ennek
elháríthatatlan akadálya nincs – diplomáciai felülhitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű
fordítással ellátva kell csatolni.
A volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családtag havi rendszeres járadéka megállapításához a
kérelmező lakóhelye szerinti járási hivatalnál kérelmet kell előterjeszteni.
A kérelem benyújtható személyesen a járási hivatalok hatósági osztályain, illetve a települési ügysegédeknél,
valamint postai úton.
A kérelemnek tartalmaznia kell a járadék igénylőjének személyes adatait, lakcímét, TAJ számát, nyugdíjfolyósító
törzsszámát. Ezen kívül meg kell adni azon személy azonosításra alkalmas adatait (személyes adatai, utolsó
ismert lakóhelye, elhalálozásának ideje és helye), akinek jogán a kérelmező a járadékot igényli. A kérelemben
meg kell jelölni, hogy mint volt hadiárva, volt hadigyámolt vagy volt hadigondozott családtagként kéri az ellátás
megállapítását.
A kérelmezőnek az ellátásra való jogosultságát okirattal kell igazolnia, melyet csatolni kell a kérelemhez. Bármely
okirat elfogadható bizonyítékként, mely kétségkívül igazolja az igény jogosságát (pl. halotti anyakönyvi kivonat,
hivatalos hatósági értesítés vagy holttá nyilvánító bírósági döntés, a halál hadi eredetét igazoló okirat,
hadigondozó hatóság nyilvántartásba vételt igazoló okirata, a kérelmező születési anyakönyvi kivonata stb.).“
Nemes Miklós
aljegyző
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NÉPHAGYOMÁNY – TÁBOR – PERENYE, 2015. július 20-25.
Vidám közösség zenei anyanyelven
Az Új Széchenyi Terv TÁMOP Előadó Művészet „Építő közösségek” 3. ütem fenntartási szakasz
részeként, a perenyei Aranyhíd Óvoda részvételével, a polgármesteri hivatal szervezésében tartottuk meg
Perenyében 2015. július 20–25. között azt a tábort, amelynek keretében folytattuk a helyi néphagyományok
újratanítását. A nyári forróság ellenére mindig vidám hangulatban zajlott a képzés a perenyei művelődési házban
és a volt plébánia épületében. A foglalkozások – az ebédszünet kivételével – az egész napot felölelték. Mostani
közös dalolásunk folytatása volt a 2012–2013-ban zajlott TÁMOP pályázati képzéseknek és a somogyi
Kaszópusztán, 2013. július 7–13. között megtartott felejthetetlen Perenye-tábornak.
Idén, a nyitóesten Vakler Anna népdalénekesnek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene
Tanszék népi ének szakirány vezetőjének irányításával felelevenítettük a vasi betyárdalokat, a perenyei
palázulást (lucázást), regölést és korbácsolást, valamint a névnapi köszöntőt. Új „tananyagként” Németh István,
az MTA Zenetudományi Intézet népzenegyűjtője és jelen sorok írója irányításával ugyancsak Perenyében gyűjtött
újévi köszöntők, a kánai menyegző éneke (Az igaz Messiás már eljött…), a Szent György-napi köszöntő,
aratódalok és gyermekjátékdalok elevenedtek meg a táborozók ajkán.
A legszeretettebb foglalkozást Dömény Krisztián, a szentendrei
Vujcsics Tihamér Zeneiskola tanára, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék mesterszakos
növendéke tartotta, aki perenyei népi dallamokon tanította
citerázni a napról napra jobban érdeklődő gyermekeket. A
népzenei kurzusokat kézművesség egészítette ki, és a paplak
kertjében megtartott szalonnasütő tábortűzzel zártuk a gyorsan
eltelt napokat.
A foglalkozásokon Sé községből Dávid Franciska, Fehér
Boglárka, Fehér Virág és Fehér Levente; Perenyéből Bolfán Réka, Flór Vanessza, Hollósi Jácinta, Imre
Dominika, Kovács Dóra, Kovács Kitti, Pothárn Ágnes, Reményi Rebeka, Schatzl Zsófia, Varga Csenge, Varga
Darinka, Varga Laura, Fatalin Máté, Iker Balázs, Iker Detre Vid, Kardos Dominik, Kovács Dávid, Kovács Krisztián
és Tomor Máté vett részt.
A perenyei művelődési házban tartott táborkoncertet Imre Viktória, Perenye polgármestere nyitotta meg,
és megköszönte a segítők: Böhm Ibolya, Csire Istvánné Kornélia óvónő, Csire Miklósné Éva és Séből Magyarné
Várallai Lívia mindig szíves és nélkülözhetetlen munkáját. A záró koncertet – az említetteken kívül – Wiktoráné
Németh Klára c. főjegyző, Imre Kálmánné óvónő, Sarang Istvánné Anikó pénzügyi előadó és Gerencsér Gábor
alpolgármester is megtisztelte jelenlétével. A saját citerakísérettel vidáman daloló perenyei és séi gyermekek és
fiatalok sok szülőnek, nagyszülőnek és falubelinek hoztak mosolyt az ajkára. Az egy órás hangverseny részeként
a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskolában tanuló perenyei Varga Darinka csellójátékában is gyönyörködtünk.
A táborral együtt a Perenyei Hagyományőrző Egyesület férfi tagjaival Szent István királyról szóló
énekeket gyakoroltunk. Ezek a – többségében perenyei dallamokon megszólaló – tételek a Hollósi László vezette
egyesület tagjai ajkáról, az Énekek Szent István király tiszteletére című könyv és CD-lemez (Magyar Napló,
Budapest, 2014.) bemutatóján hangzottak el Szombathelyen, a Vasi Múzeumfaluban 2015. augusztus 20-án,
mindenki tetszésére!
Medgyesy S. Norbert
Perenye díszpolgára,
a PPTE tanára, oktató - előadó művészet

