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1. szám
2016. március hó
A tartalomból:
Programajánló (3. oldal)
Aranyhíd Óvoda hírei (4. oldal)
- Aranyhíd Óvoda hírei
Egyházközségi rovat (5. oldal)
- Az irgalmasság cselekedetei a
jubileumi szentév útján

A perenyei önkormányzat lapja
Megjelenik 235 példányban.

„Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen
parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek
javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a
létra.”
Weöres Sándor

Kulturális örökségünk (7. oldal)
- Rejtélyes perenyei utcakép
Egészségünkre (8. oldal)
- Az influenzáról
Eleink eledelei (9. oldal)
- Angol szelet
- Kókusz kocka
- Diós mágnás pite
Sportrovat (10. oldal)
Hogyan is történt
- Képes élménybeszámoló (12. oldal)

MEGHÍVÓ
Perenye Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a lakosságot
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából rendezendő ünnepi megemlékezésre,
majd az azt követő ünnepi koszorúzásra.

Felhívás, hirdetés, apropó (14. oldal)

Időpont: 2016. március 11. (péntek) 16:30
Helyszín: Perenye, Művelődési Ház

Fontos címek és elérhetőségek
ÖNKORMÁNYZATI MELLÉKLET

Tisztelettel:
Imre Viktória
polgármester

Szerkesztőség nevében
Tisztelt Olvasó Közönség! Kedves Perenyeiek!
Néha már közhelynek tűnik a „rohan az idő” felkiáltás, de újra és újra azon kapjuk magunkat, hogy bizony elröppennek a
napok, csak kapkodjuk a fejünket, és olykor értetlenkedve kérdezzük magunktól: hova tűntek a hónapok, évek? Ne akarjuk
ezt megválaszolni. Örüljünk a mindennapoknak és éljünk úgy, hogy visszatekintve elmondhassuk: semmit sem bántunk meg.
A megélt örömök teszik különlegessé életünket. A tavasz pedig különösen az az évszak, amely sok csodát tartogat
számunkra. Ismét virágba borulnak a rétek, reggelente a madarak énekére ébredünk, a napocska is melegebben árasztja
ránk sugarait. Apró örömök, melyekért igazán hálásak lehetünk!
„Ébredj, új tavasz,
jégtörő, sugaras,
gallyat gombosító,
rügyet rojtosító,
mindenféle madarakat
víg versre tanító.” /Csanádi Imre/
Mindenkinek kívánok csodás, mosolygós tavaszt!
Benkő Ildikó
főszerkesztő

Programajánlat - 2016
A PERENYEI DALOLÁS KÖVETKEZŐ ALKALMA – MÁRCIUS 19. SZOMBAT
A 2016-os esztendőben is örömmel és rendszeresen folytatjuk Perenyében a bucsui, perenyei és séi gyermekek
és fiatalok számára a népdal- és citeratanítást, amit 2013 júliusában Kaszópusztán elkezdtünk, majd 2015-ben
és legutóbb 2016. január 30-án idehaza folytattunk.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a következő, szokásainkhoz híven vidám, közösségi daltanító és
citerázó alkalomra 2016. március 19-én, szombaton:
• 10.00–12.00 óra között: 1. foglalkozás
• 12.00–14.00 óra között: ebédszünet otthon
• 14.00–17.00 (vagy 17.30-ig): 2. foglalkozás
A foglalkozások helyszíne a perenyei Polgármesteri Hivatal (kultúrház) nagyterme lesz. Aki szeretne csatlakozni
ehhez a perenyei és környékbeli kincseket továbbadó, tanító közösségi összejövetelhez, kérjük, hogy jöjjön el
március 19-én!
Előtte csütörtökön, március 17-én 19 órától a Perenyei Hagyományőrző Egyesület Férfi Népdalkörével,
másnap este az Asszonykórussal énekelünk a kultúrházban.
Imre Viktória polgármester és Böhm Ibolya óvónő nevében is szíves köszöntéssel és várakozással:
Dömény Krisztián
citeratanár
Medgyesy S. Norbert
a népdalok tanítója

További programok
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Március:
2016. március 11. (péntek) 16:30 – Ünnepi megemlékezés, Perenye Művelődési Ház
2016. március 20. – Virágvasárnap, szentmise: 10:30
2016. március 24. – Nagycsütörtök, szentmise: 16:30
2016. március 25. – Nagypéntek, szentmise: 16:30
2016. március 26. – Nagyszombat, Feltámadási szentmise és körmenet: 16:30
2016. március 27. – Húsvétvasárnap, szentmise: 11:00
2016. március 28. – Húsvéthétfő, szentmise: 11:00
Április:
2016. április 30. (szombat) 17:00 – Májusfaállítás, helyszín: Hősök tere (Szent Ágota-templom mellett)
2016. április 30. (szombat) Egyházmegyei zarándoklat Celldömölkre
Május:
2016. május 28. (szombat) 14:00 – Gyermeknap (jó idő esetén: játszótér, eső esetén: művelődési ház)
2016. május 29. (vasárnap) 10:00 – Hősök napja: ünnepi megemlékezés, majd 10:30 – Úrnapi szentmise és
körmenet
2016. május 31. (kedd) 17:00 – Májusfák kitáncolása
Június:
2016. június 4. (vasárnap) – Úrnapja: szentmise, majd körmenet a faluban, 17:00 – Szent Jakab futás Kőszegről
Gencsapátiba
2016. június 18. (szombat) 16:00 – Bérmálás
2016. június 25. (szombat) – FALUNAP
• 14:00-tól: Ünnepi szentmise
• 15:00-tól: Ünnepi műsor, vacsora 18:00-kor
Augusztus:
2016. augusztus 13. (szombat) 11:00-től Főző show- és verseny
Szeptember:
2016. szeptember 17. (szombat) 14:00-tól Szüreti felvonulás és mulatság
2016. szeptember 25. (vasárnap) – 167. fogadalmi zarándoklat a Szent Vid-kápolnába
Október:
2016. október 21. (péntek) – Ünnepély
December:
2016. december 4. (vasárnap) – Mikulás várás
2016. december 10. (szombat) – Idősek napja
2016. december 30. (péntek) – Szent Család ünnepe

Aranyhíd Óvoda
Aranyhíd Óvoda hírei
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2016. januártól Imre Kálmánné, Éva óvó néni nyugdíjba ment. Így az önkormányzattal közösen meghirdettük a
megüresedett óvónői álláshelyet. Három pályázat érkezett, de sajnos egyik pályázó sem felelt meg a
követelményeknek. Ezért február hónapban ismét meghirdetésre került az állás, aminek a jelentkezési határideje
február vége volt. Szeretnénk a pályázók közül olyan óvónőt találni, aki jártas az óvónői és vezetői feladatok
elvégzésében, továbbá fontos, hogy megfeleljen az óvoda, a gyermekek, a szülők, a falu, az önkormányzat
elvárásainak is. A második fordulóban az önkormányzat által meghirdetett óvodapedagógusi munkakör
betöltésére – aminek a határideje február 17-ével lezárult – 4 pályázat érkezett. Az állást Kökösy Veronika, 28
éves óvónő nyerte el. Gratulálunk neki!
2016. február 5-én hirdette meg a lukácsházi Gyöngyház Óvoda vers- és mesemondó versenyét, melyet a
gyertyaszentelő és a tavaszt hozó mackók tiszteletére rendeztek. A verseknek és meséknek a mackók voltak a
főszereplői. Ugyanerre az alkalomra rajzversenyt is hirdettek, szintén macik témakörben. A versenyre óvodásaink
is beneveztek.
6 óvodásunk verssel:
- Biczó Barnabás: Majtényi Erik „Cammogó” c. versével
- Dremmel Sarolt: Weöres Sándor „A medve töprengése” c. versével
- Kleé Balázs: Bíró András „A medve meg a falevél” c. versével
- Nagy Milán Áron: Sipos Júlia „Jön a barna mackó” c. versével
- Magyarics Ábel: Móricz Zsigmond „Jó a ropogó” c. versével
- Nagy Zétény: Kányádi Sándor „Nyírbocskor” c. versével
1 óvodásunk, Banga Márton „A két kicsi bocs meg a róka” c. mesével nevezett be.
A rajzversenyre 11 óvodásunk rajzát küldtük be, melyeket különböző technikákkal készítették el a gyermekek.
(rajzolás, festés, zsírkréta, vágás, ragasztás) Közülük 3 óvodásunk elnyerte a zsűri különdíját: Benkő Júlia Lilla
(3,5 éves), Kovács Diána (4,5 éves), Dremmel Sarolt (5,5 éves). A versmondásért Nagy Zétény, a
mesemondásért Banga Márton kapta a különdíjat. A többi versmondót emléklapot és ajándékcsomagot kapott. A
rajzverseny további résztvevői: Biczó Barnabás, Nagy Milán Áron, Király Máté, Horváth Amira, Banga Márton,
Szőke Balázs. Őket szintén emléklappal és ajándékcsomaggal jutalmazták.
Minden gyermeknek gratulálunk a sikerhez!
Február hónapban tartottuk meg hagyományos óvodai farsangunkat a művelődési házban. A szülők ötletes
jelmezeket varázsoltak gyermekeikre, a gyerekek pedig produkcióikkal szórakoztatták a délutánon megjelent
kedves vendégeket. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy rendezvényünkhöz helyet biztosított, továbbá a szülők
önzetlen, segítőkész munkáját; a süteményeket, tombolatárgyakat, zsákbamacskákat, amelyeket felajánlottak.
Külön köszönet a teremdíszítésben és a kellékek felszállításában, a díszletek leszedésében közreműködő
szülőknek, az önkormányzat alkalmazottainak: Magyarics-Rozner Éva, Görög Brigitta, Iker Anita, Hittaller
Krisztina, Szőke Krisztián, Iker Ákos, Varga Gabriella, Pintér Anett, Schatzlné Pöröntő Lívia, Schatzl Zoltán,
Banga István. A meghívók és a szervezési feladatok elvégzéséért: Varga Adélnak, Bangáné Varga Martinának, a
szülői munkaközösség elnökének. A tombolajegyek árusítását: Hittaller Krisztiánnak és Schatzlné Pöröntő
Líviának; Banga Istvánnak a kellékek, eszközök visszaszállítását.
A frsangi délután sikeréhez hozzájárultak még: Imre Viktória polgármester, Perenye Község Önkormányzata,
Gerencsér Gábor alpolgármester, Imre József (akik a zenét szolgáltatták), Kiss Tibor, Remete család, Hollósi
Mária, Guttmann József, Babócsi Gyula, Bolfán Eszter, Bolfán Katalin, Viszkedné Pintér Szilvia és családja,
Vargáné Geröly Mónika, Kökösi Veronika, az óvoda dolgozói. Köszönet azoknak is, akik megtiszteltek bennünket
jelenlétükkel, valamint Németh Attilának és családjának az óvodásoknak felajánlott plüss játékokért.
További híreink:
Március 21-25. óvodai beiratkozás a 2016/2017-es nevelési évre. A beiratkozás délelőtt 6.30-tól délután
16.30-ig lesz az óvodában.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdés, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI.08.) MKM rendelet 15-16. §-a értelmében az óvodai felvétel
jelentkezés alapján történik. A felvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda a gyermek hároméves
korától a tankötelezettségig nevelő intézmény. Az újonnan jelentkező gyerekek fogadása az óvodai
nevelési évben szeptembertől folyamatosan történik.
A beiratkozás helye: Aranyhíd Óvoda, 9722 Perenye, Jókai u. 19. Tel.: 94/316-826
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Azokat a gyerekeket várjuk elsősorban, akik 2013. június 1-től 2014. május 31-ig terjedő időszakban
születtek. Beiratkozáskor szíveskedjenek elhozni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek
társadalombiztosítási hatósági bizonyítványát (TAJ kártya), a szülő személyazonosító igazolványát,
valamint a lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványát, balesetbiztosításra 600 Ft-ot.
Szeretettel várjuk a leendő kis óvodásokat szüleikkel együtt!
Óvodai húsvét március 25-én lesz a gyerekeknek.
Óvodások fényképezése április 12-én délelőtt 9 órától. (nagycsoportos óvodások és csoport
fényképezések)
Anyák napi ünnepély április 29-én (pénteken) 17 órakor
Óvodai szülői értekezlet május 18., 17 óra
Óvodai évzáró, nagycsoportos óvodások búcsúztatása május 27. (péntek) 17 óra
Nyári nagytakarítás: július 1. – augusztus 12.
Csire Istvánné
óvodavezető

Egyházközségi rovat
Az irgalmasság cselekedetei a jubileumi szentév útján
(Részletek Ferenc pápa nagyböjti üzenetéből)
Az irgalmasság jubileumi szentévet meghirdető bullában arra hívtam fel
mindenkit, hogy „a jubileumi szentév nagyböjtjét fokozottabban éljük meg,
úgy mint Isten irgalmassága ünneplésének és megtapasztalásának
intenzív időszakát” Isten Igéjének hallgatására. (Misericordiae Vultus, 17).
(...) Az irgalmasság „Istennek a bűnös iránti magatartását fejezi ki, mellyel
további lehetőséget nyújt számára, hogy átgondolja életét, megtérjen és
higgyen” (uo. 21), ily módon újból megerősítve a vele való kapcsolatot (…)
Isten irgalma átalakítja az ember szívét, megmutatva neki a
hűséges szeretetet, és ezzel alkalmassá téve őt az irgalmasságra.(...) Az
isteni irgalmasság be tudja ragyogni bármelyikünk életét, a felebarátaink
iránti szeretetre ösztönözve bennünket, és arra indítva minket, amit az
egyházi hagyomány az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek nevez
(…) „Kívánom, hogy a keresztény nép a Jubileum ideje alatt elmélkedjen az
irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről. Ez az egyik módja annak, hogy
lelkiismeretünk – mely gyakran elszunnyad a szegénység drámája előtt – fölébredjen, és egyre mélyebbre
hatoljunk az Evangélium szívébe, ahol a szegények az isteni irgalmasság különleges kedvezményezettjei.” (uo.
15) A szegény emberben valóban Krisztus teste válik újra láthatóvá mint megkínzott, megsebzett, megostorozott,
kiéheztetett, menekülő test…, hogy fölismerjük, megérintsük és ápoljuk. (...)
Ezelőtt az isteni szeretet előtt a legszerencsétlenebb
szegény ember az, aki saját magát nem tartja szegénynek.
Gazdagnak hiszi magát, de valójában a szegények között a
legszegényebb. Azért szegény, mert a bűn rabja, amely arra
sarkallja, hogy gazdagságát és hatalmát ne Isten és a többi
ember szolgálatára használja, hanem hogy elfojtsa magában
a mély meggyőződést, hogy ő sem más, mint egy szegény
koldus. És minél nagyobb a rendelkezésére álló gazdagság
és hatalom, annál nagyobbá válik hazug vaksága. (…) Ehhez
az elvakultsághoz a hatalom gőgjének önkívületi érzése
társul, amelyben baljóslatúan visszhangzik az – „olyanok
lesztek, mint az Isten” (Ter 3,5) – démoni mondata, amely
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minden bűn forrása. Ez az elvakultság társadalmi és politikai struktúrák alakját is öltheti, amint az a XX. század
totalitárius rendszereiben is megmutatkozott, és amint ez napjaink technokrata és egyeduralkodó ideológiáiban is
megjelenik, amelyek megkísérlik Istent jelentéktelenné tenni, és az embert kihasználható tömeggé alacsonyítani.
Ezt mutatják meg napjainkban a bűnözés kialakult struktúrái, amelyek a pénzt bálványozó hamis fejlődési
modellhez kapcsolódnak, amely közömbössé teszi a leggazdagabb embereket és társadalmakat a szegények
sorsa iránt, bezárják előttük a kapukat, és még látni sem akarják őket. (…)
Ennek a jubileumi szentévnek a nagyböjti
időszaka tehát mindenki számára alkalmat nyújt arra,
hogy
végre
kilépjen
saját
elidegenedett
létezésmódjából az Ige hallgatásának és az
irgalmasság cselekedeteinek köszönhetően. Ha a testi
szükségleteiken keresztül megérintjük Jézus testét
rászoruló testvéreinkben, akiknek ételt, ruhát, szállást
adunk, akiket meglátogatunk, a lelki szükségleteik –
tanácsadás, tanítás, megbocsájtás, figyelmeztetés,
imádkozás – közvetlenebbül megérintik bűnös voltunkat. A
testi és lelki cselekedeteket ezért soha sem szabad
szétválasztani (…)
Ne vesztegessük el a nagyböjt alkalmas időszakát,
amely a megtérésünket szolgálhatja! Szűz Mária anyai
közbenjárásával kérjük ezt, aki az ajándékba kapott isteni irgalom nagysága előtt elsőként ismerte fel
saját kicsinységét (vö. Lk 1,48), és az Úr alázatos szolgálójává vált (vö. Lk 1,38).
FERENC PÁPA
NAGYHETI SZERTARTÁSOK IDŐPONTJAI 2016.
március 20. Virágvasárnap
március 24. Nagycsütörtök
március 25. Nagypéntek

10:30 szentmise népi gregorián passióval
16:30 szentmise az Utolsó Vacsora emlékére
14:00 Rózsafüzér-ima Hodics Attila keresztjénél
16:30 szertartás Urunk halálának emlékére
énekes passióval

március 26. Nagyszombat
március 27. Húsvétvasárnap
március 28. Húsvéthétfő

16:30 Húsvéti vigília
11:00 szentmise Urunk Feltámadásának ünnepén
11:00 szentmise

Kulturális örökségünk
Rejtélyes perenyei utcakép kalandos utakon
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A fent látható kép egy másolat, amelyet a 16 éves, vasszécsenyi Tóth Magdolna készített 2015 augusztusában
Bősze János festőművész Perenyei utca című képéről.
Bősze János 1913-ban született Szombathelyen, és tagja volt a város művészeit és rajztanárait tömörítő
képzőművészeti körnek. A kör tagjai gyakran utaztak ki a város környékén lévő településekre tájképek festésére.
Az 1940-es években egy ilyen kirándulás alkalmával járhatott Perenyében a fiatal Bősze János is és készíthette
el a fent látható festményét. A festő a II. világháború után nyugatra emigrált és végül Chicagoban telepedett le,
ahol egészen 2013-ban bekövetkezett haláláig élt és alkotott. 2006-ban az 1956-os forradalom 50. évfordulóján
szülővárosának adományozta Szabadságharcosok c. szobrát. 2015 májusában hagyatékának jelentős részét fia,
Bősze László a vasvári Békeházban működő Vas megyei Képzőművészeti Gyűjteménynek ajándékozta. Így
számos értékes műalkotással együtt Bősze János Perenyei utca c. képe is hazakerült Chicagoból. A perenyei
témájú képet 2015 óta Vasváron őrzik.
Rejtélyes azonban, hogy a falunak melyik részét ábrázolja a festmény. Többen megnézték már, de nem sikerült
egyértelmű álláspontra jutni. Egyes vélemények szerint a hídról nézve a patak bal partja látható, más vélemény
szerint a templom felől nézve a patak bal partja. A képen emelkedő domborzat látszódik, két háromablakos
házzal. Feltűnő, hogy hiányzik a növényzet a patak partjáról. Feltehetően a művész nem a dokumentálásra,
hanem a hangulat visszaadására törekedett, erre utalhat a hármas szimbólum is: három kendős asszony és
három kacsa van a patakpartra festve.
Reméljük sikerült felcsigázni az olvasóink kíváncsiságát. Az ábrázolás pontos beazonosításának érdekében
minden felmerülő további véleményt, ötletet izgatottan várunk a szerkesztőség címére vagy az önkormányzati
hivatalba.
Rétfalvi Balázs
szerkesztő

Egészségünkre
AZ INFLUENZÁRÓL
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Az influenza vírusos megbetegedés, melyet láz, orrfolyás, köhögés, fejfájás, rossz közérzet, az orr és a légutak
nyálkahártyájának duzzanata jellemez. Minden évben késő ősszel vagy télen széles körben kirobbanó és a
légutak megbetegedésével járó járványokkal találkozunk, melyet az influenza vírus okoz. A betegség világszerte
előfordul, de más vírusok is okozhatnak influenzához hasonló tüneteket, de a késő ősszel és télen előforduló
megbetegedéseket általában az influenza A vagy B típusa okozza. A fertőződés beteg ember tüsszentése vagy
köhögése során a levegőbe került fertőzött cseppecskék belégzésével vagy influenzás beteg váladékával történő
érintkezésével következik be. Fertőzött háztartási cikkekkel való tevékenység szintén felelőssé tehető.
TÜNETEK
Az influenza más, mint egyszerű megfázás. A panaszok a fertőződést követően 24-48 órával később hirtelen
jelentkeznek. A hidegrázás, borzongás a betegség kezdeti tünete lehet. Az első egynéhány napban gyakori a láz,
akár 39 vagy 39,5 C-t is elérheti. Levertnek érzi magát a beteg, akár ágyban is marad, fájdalom jelentkezik a hát
tájékon és az alsó végtagokon. A fejfájás gyakran gyötrő jellegű, szem körüli és mögötti fájdalommal jár, erős
fény hatására fokozódik. Lehet még
- torokkaparás, torok fájdalom, mellkasi égő érzés, száraz köhögés, orrfolyás
- a köhögés fokozódhat, és köpetürítéssel járhat
- a bőr, főleg az arcon hideg és kipirult, a száj és a kötőhártya enyhén begyulladhat, főleg gyereknél
hányinger és hányás is előfordulhat
A panaszok általában 2-3 nap múlva eltűnnek, a láz megszűnik, de előfordul, hogy akár 5 napig is eltart. A
bronchitis (hörghurut) és a köhögés akár 10 napnál is hosszabb ideig fennállhat, a légutak teljes gyógyulása akár
6-8 hétig is eltarthat. A kimerültség, gyengeség érzése még napokig, akár hetekig is eltarthat.
MEGELŐZÉS
Elsősorban a védőoltás jön számításba, főleg azoknak ajánlott, akik nagy valószínűség szerint súlyosan
megbetegednének. (idős emberek, a nagyon fiatalok, krónikus betegségben szenvedők pl. cukorbetegek)
Természetes védekezés az immunrendszer erőssé tétele, a mozgás és természetes gyógymódok.
SZÖVŐDMÉNYEI
-

baktérium okozta tüdőgyulladás
agyvelő gyulladása (enkefalitisz) Ritkán!
szívizmok gyulladása (miokarditisz)
izmok gyulladása (miozítisz)
Reye-szindróma, leggyakrabban a B vírus okozza

KEZELÉS
Legfontosabb, hogy a beteg maradjon ágyban és fogyasszon sok folyadékot. A panaszok kezdetétől a láz
megszűnte után legalább 24-48 óráig kerülje az erőfeszítést. A Reye-szindróma veszélye miatt a gyerekek ne
kapjanak aszpirint. Szükség esetén a paracetamol adása elfogadható. A közönséges megfázásnál felsorolt
egyéb lehetőségek mint pl. az orrdugulást oldó szerek vagy az inhalálás mérsékelhetik a tüneteket. A
másodlagos baktériumfertőzések antibiotikum adásával megelőzhetők.
Soós Tibor
edukátor

Eleink eledelei
Mottó: „Nincs rossz kaja, csak keveset kaptunk. Nem a győzelem, hanem a készétel a fontos!”
Tisztelt Olvasóim!
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Az egyik barátommal beszélgetvén szemrehányást kaptam azért, mert kevés sütemény receptjét közlöm a
finomabbnál finomabb egyéb ételek mellett. Azokat is elkészíti, legtöbbször ízletesebb, mint gondolná, de hát a
kisfia nagyon szereti a süteményeket, abból is küldhetnék egyszer-egyszer. Kérésének örömmel teszek eleget
annál is inkább, mert a kitűnő főfogások lezárásaként egy kis desszert fejezi be tulajdonképpen az étkezésünket.
A fogyókúrázók is nyugodtan fogyaszthatják, legfeljebb nem fogynak olyan gyorsan, meg nem kell mindjárt egy
fél tepsivel megenni, csupán csak kóstolják meg.
Evés után meg irány a természet, egy kis séta vagy fűnyírás nem árt. Hát akkor lássuk a medvét, illetve a finom
sütemények leírását.
Jó étvágyat kívánva maradok az Önök híve:
Soós Tibor
a haspárt mb. elnöke
ANGOL SZELET
10 dkg cukrot, 2 egész tojást, 5 dkg margarint és 1 evőkanál mézet gőz fölött habosra keverünk, míg a cukor el
nem olvad teljesen.
Hozzáadunk 40 dkg lisztet, melybe előzőleg belekevertünk kanál szódabikarbónát, pici tejet adunk hozzá,
amennyit felvesz, alaposan összegyúrjuk, és 2 lapot sütünk belőle.
Krém: 20 dkg vajat 20 dkg porcukorral és 1 dl rummal habosra keverünk. Fél liter tejet 6 púpos evőkanál liszttel 1
vaníliás cukorral felfőzünk. Ha kihűlt, a két masszát alaposan csomómentesre összekeverjük, és ezt kenjük az
egyik lapra, majd a másikkal befedjük.
Máz: 8 dkg ráma, 8 dkg porcukor, 2 evőkanál tej, 2 evőkanál kakaó, 1 evőkanál liszt. Alaposan összekeverjük, és
gőz fölött sűrűre főzzük, és a tetejére kenjük.
KÓKUSZ KOCKA
50 dkg lisztbe belekeverünk 1 kávéskanál szódabikarbónát, 1 mokkáskanál őrölt fahéjat, és elmorzsoljuk 20 dkg
margarinnal. Hozzáadunk 25 dkg porcukrot, 2 evőkanál kakaót, 1 csomag vaníliás cukrot, 4 tojás sárgáját és
annyi tejfölt, amennyit felvesz. Puha tésztát gyúrunk, és 2 részre osztjuk.
Egyik részét tepsibe nyújtjuk, megkenjük lekvárral és rátesszük a következő tölteléket:
Töltelék: 10 dkg margarin, 5 evőkanál szitált porcukor, 1 dl rum, 15 dkg kókuszreszelék, 5 tojás kemény habja.
Rátesszük a tészta másik felét, és kisütjük.
Máz: 2 tojás sárgáját 10 dkg porcukorral habosra keverünk, és a forró tésztára kenjük.
DIÓS MÁGNÁS PITE
40 dkg lisztbe belekeverünk 10 dkg porcukrot, egy fél csomag sütőport és belemorzsolunk 18 dkg zsírt. 1 egész
tojást és egy sárgáját felverünk, hozzáadunk egy citrom levét és reszelt héját, ráöntjük a lisztes keverékre,
alaposan összedolgozzuk, majd ¼ részét félretesszük rácsnak. Tepsibe nyújtjuk, és megkenjük lekvárral.
Krém: 6 tojás fehérjét felverjük 20 dkg porcukorral, majd belekeverjük egyenként a sárgájukat is. 15 dkg darált
diót, 2 kanál lisztet, 2 kanál zsemlemorzsát, pici sütőporral összekeverünk, és összevegyítjük az előző krémmel,
majd ráöntjük a tésztára, tetejét berácsozzuk, gyorsan kisütjük.

Sport rovat
Tisztelt Sportbarátok!
Az alábbi rovatban az elmúlt hónapok sporteseményeit olvashatják.
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FÉRFI TEKE – NB III. OSZTÁLY NYUGATI CSOPORT
9. forduló
Pecöl TK – Perenye TK 5,5:2,5 (2606-2551)
Pontszerzők: Lóránth Jenő 456, Nagy Mihály 438, Kercselics Tamás 419
10. forduló

Csákánydoroszlói TE – Perenye TK 6:2 (2667-2521)
Pontszerzők: Lóránth Jenő 424, Jáger István 436

11. forduló

Perenye TK – Gellénháza SE 5,5:2,5 (2634-2596)
Pontszerzők: Treiber Ferenc 422,Szovák Ferenc 439,Németh Károly 438,Kercselics Tamás 478

12. forduló

Perenye TK – Rum TTE 3:5 (2500-2540)
Pontszerzők: Kercselics Tamás 424, Lóránth Jenő 411, Németh Károly 417

13. forduló

Néró TC Nárai – Perenye TK 3:5 (2541-2542)
Pontszerzők: Nagy Mihály 431, Lóránth Jenő 416, Kercselics Tamás 449

14. forduló

Perenye TK – Sitke TK 7:1 (2581-2520)
Pontszerzők: Lóránth Jenő 441, Nagy Mihály 432, Treiber Ferenc 425, Németh Károly 439
Kercselics Tamás 428

15. forduló

Lenti TK – Perenye TK 7:1 (2612-2542)
Pontszerző: Treiber Ferenc 440

16. forduló

Perenye TK – Budai TSE Körmend 7:1 (2482-2389)
Pontszerzők: Nagy Mihály 447, Lóránth Jenő 439, Treiber Ferenc 454, Szovák Ferenc 424,
Németh Károly 433

Tabella:
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K ICK-BOX SIKEREK
Slovak Open, Besztercebánya
Bolfán Ákosnak (-57 kg) nem volt szerencséje. Kadett II.
light-contactban vitatható bírói ítélet miatt két fölényes
győzelem után a négy között kiesett, így bronzérmet nyert.
Kick-lightban egy győzelem után már a nyolc között
összekerült a későbbi győztes cseh favorittal, kiesett.
Bolfán Ádám junior korosztályban -69 és -74 kilóban is
mindkét szabályrendszerben tatamira állt, nyolc kemény
mérkőzést vívott - két bronz- (kick-light -69, light-contact 74), egy ezüstéremmel (kick-light -74) zárt.
Guttmann Dávid
szerkesztő

Hogyan is történt?
Várjuk együtt a Mikulást!
December 5-én, szombat délután ismét eljött a Mikulás,
akit a gyermekek hangos énekszóval, izgatottan vártak a
művelődési házban.
Hatalmas puttonnyal a vállán érkezett meg a fiatalokhoz,
akik szebbnél szebb versekkel köszöntötték.
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Szépkorúak ünnepe
December 12-én, szombaton került sor településünk szép
korúinak ünneplésére. Jelenlétével megtisztelte és a
résztvevőket köszöntötte községünk plébánosa, Bálint
atya. A közös imádságot majd a vacsorát baráti
beszélgetések és tombolasorsolás követte. Így mindenki
élményekkel gazdagon, feltöltődve és – a helyi
vállalkozóinknak köszönhetően – ajándékokkal a kézben
térhetett haza. A visszajelzések alapján kivétel nélkül
mindenki jól érezte magát, aminek nagyon örülünk, hiszen
ez volt a cél! :)

Szent Család vasárnapja
December 27-án a Szent Család vasárnapján került sor a jubiláns házaspárok köszöntésére.
A házaspárok a szent mise keretében megújíthatták házassági fogadalmukat. Azt követően szerény agapéra
került sor a plébánián, ahol Bálint atya, Csire Lenke egyházközösségi világi elnök és Imre Viktória polgármester
köszöntötte az egybegyűlteket!
Az 50. évforduló feletti perenyei házaspárok:
Soós házaspár: Soós Tibor Géza és felesége Soós Tibor Gézáné szül. Wéber Edit
Szakács házaspár: Szakács Gyula és felesége Szakács Gyuláné szül. Molnár Mária

Perenye legidősebbjei:
Nő: Flór Józsefné szül. Babócsi Anna (született: Perenye, 1924.09.21.)
Férfi: Takács János (született: Perenye, 1921.12.21.)
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Gerencsér Gábor
alpolgármester

Önkormányzati Melléklet
Testületi ülések rövid összefoglalója
Testületi ülés – Perenye, 2015. december 17.
Imre Viktória polgármester beszámolt a Képviselő-testületnek új traktor vásárlásáról. A jármű nagyban hozzájárul
a téli időszakban történő sózáshoz és jégmentesítéshez. A későbbiekben a településen lévő munkák
elvégzéséhez egy pótkocsi beszerzése is indokolt. A téli időjárásra való felkészüléshez az önkormányzat 4
raklapnyi, összesen 3,6T útszóró sót vásárolt. Ez a mennyiségű szóróanyag, a 2015/2016-os téli időszakra
elegendő.
A Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretében megvalósuló pályázati lehetőségekről
Információs napot rendeztek az önkormányzatok részére. A képviselő-testület igyekszik minden elérhető
pályázati lehetőséget megragadni. Két fő prioritás van az önkormányzat elképzelései között: az Aranyhíd Óvoda
és az orvosi rendelő felújítása.
Decemberben a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala lefolytatta a temetői ellenőrzéseket.
Az ellenőrzés kiterjedt a temető nyilvántartásra, valamint a temető állapotára. Az ellenőrzés lefolytatásával
megállapításra került, hogy a temető-nyilvántartás vezetése, a temető állapota megfelelő.
Testületi ülés – Perenye, 2016. január 21.
Perenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy a Településfejlesztési Operatív Program
keretében a TOP 4.1.1-15. számú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”, illetve a TOP 1.4.1-15.
számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázatot nyújtja be. Ezen pályázatok keretében az önkormányzat az
orvosi rendelő, valamint az Aranyhíd Óvoda felújítását kívánja elvégeztetni.
Testületi ülés – Perenye, 2016.02.11.
Perenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 1/2016. (II.13.) önkormányzati rendelet
keretében Perenye Község Önkormányzat 2016. évi költségvetését. A rendelet hatálya az Önkormányzatra,
valamint a részben önállóan működő Aranyhíd Óvodára terjed ki, melynek költségvetését az önkormányzat
költségvetésébe kell beleépíteni. Az önkormányzati hivatali feladatokat a Séi Közös Önkormányzati Hivatal látja
el, melynek költségvetését a székhely önkormányzat költségvetése tartalmazza.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét 61.584 ezer Ft bevétellel és
61.584 ezer Ft kiadással állapította meg. Ebből az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 38.134 ezer Ftban, az Aranyhíd Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 23.450 ezer Ft-ban határozat meg.
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése
A 2016. évi költségvetési törvény az önkormányzatok feladatfinanszírozásában a 2015. évihez képest
lényeges változást nem vezetett be, így sajnos 2016-ben sem biztosítja a kötelező, és az önkormányzattól
a lakosság által elvárható feladatok teljesítését.
-

Önkormányzati főbb bevételek: a központi költségvetésből kapott feladatfinanszírozási támogatások (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) összesen 34.986 e Ft. Ehhez kapcsolódnak még a közhatalmi bevételek: iparűzési adó,
kommunális adó és gépjárműadó (amelynek csak 40% marad az önkormányzatnál!) összesen 7.200 e Ft, az
intézményi működési bevétlek és az előző évi pénzmaradvány.
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-

Kiadások kiemelt előirányzat csoportok szerint: működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és tartalék. A
működési költségvetési kiadásokon belül a személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok, a
dologi jellegű kiadások, szociális juttatások, egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök, civil
szervezetek támogatása) összesen 50.629 e Ft-ot tesznek ki. A tartalék: 10.955 e Ft.

Az önkormányzat saját költségvetése: 38.134e Ft
Az önkormányzat saját költségvetése összeállításakor figyelembe vett feladatok, tevékenységek a kötelező
feladatok ellátása, a zavartalan, biztonságos működés megteremtése, valamint az egyéb képviselő-testületi
döntések forrásbiztosítása volt. Az önkormányzat továbbra is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi
szervezetekkel, egyesületekkel való együttműködést és azok támogatását, mert létük, tevékenységük kulturális,
hagyományőrző területekre terjed ki. Az önként vállalt feladat teljesítésére a civil szervezetek támogatásán túl az
önkormányzatnak már nincs lehetősége.
Az Aranyhíd Óvoda költségvetése. 23.450 e Ft
Az Aranyhíd Óvoda részben önállóan működő költségvetési szerv, melynek költségvetését a fenntartó
önkormányzat fogadja el. A jóváhagyott költségvetést az önkormányzat költségvetésébe kell beépíteni. Az Óvoda
a központi költségvetéséből e célra feladatfinanszírozás keretében kap hozzájárulást. Ez részben személyi
juttatások előirányzatához, részben a működési feltételek biztosításához jelent hozzájárulást.
Sajnos óvodánkban csökkent a gyermeklétszám, ez a támogatásban természetesen tükröződik. A központilag
megállapított pedagógus bérfejlesztést az önkormányzat átlagos normatívával kapja, mely nem fedezi a
tényleges bérfejlesztési szükségletet. Így az Önkormányzatnak 6.480 e Ft-ot kell hozzátennie az óvoda
működéséhez. Az óvoda zavartalan, biztonságos működése csak ezzel az önkormányzati többlettámogatással
biztosítható. Ez még így is nagyon szerény kereteket nyújt.
A költségvetés egyenlege
Az Önkormányzat sem többlettel, sem hiánnyal nem számol. A rendkívül szigorú költségvetés mellett az
elkészített javaslat végrehajtása biztosítja önkormányzatunk működését.
Nemes Miklós
aljegyző

EB OLTÁS
TISZTELT PERENYEI LAKOSOK! KEDVES EB TARTÓK!
VE SZE TTSÉ G E LLE NI védőoltás időpontja :
Időpont: 2016. március 11. (péntek), 700 - 900
Helyszín: Perenye, Önkormányzat – Béke u. 34.
A veszettség elleni védőoltás ára 3.500.-Ft, amely összeget a helyszínen kell megfizetni.
2013. január 1-jétől kötelező minden 4 hónaposnál idősebb eb mikrochip (transponder) általi egyedi megjelölése a
hatályos 41/2010. (II.26.) Kormány rendelet alapján. A kutyák mikrochippel történő megjelölése és regisztrációja
alapvető feltétele az oltásnak, azaz csak az azzal rendelkező eb oltható be! A 2013. január 1-jétől kötelező
mikrochip beültetése és regisztrációja változatlanul: 3.500.-Ft, amely összeget szintén a helyszínen kell
megfizetni.
Azok, akik a házuknál szeretnék beoltatni, illetve megchipeltetni házi kedvencüket, kérjük ezen szándékukat előre
jelezzék Dr. Varga Szilárd állatorvos felé a következő mobiltelefonszámon: +36-30-2686-407. A kiszállás
költsége: 500,-Ft.
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LOMTALANÍTÁS - PERENYE
Tisztelt Lakosság!
A minden évben esedékes lomtalanítási akcióra idén a következő időpontban kerül sor:
-

ÁLTALÁNOS LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJA: 2016. április 21-e (csütörtök), 7:00 óra.
Az akció során elszállítjuk a háztartásokban feleslegessé váló, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben
méretük miatt el nem helyezhető holmikat, ha azokat az akció napján reggel 7:00 óráig szállító járművel
megközelíthető közterületre kihelyezik.
Az érvényben lévő 2012. évi CLXXXV. Hulladékgazdálkodási törvény értelmében a lomtalanítási akcióba a
következő hulladéktípusok nem tartoznak bele, s ezért elszállításra sem kerülnek:
kerti hulladék, nyesedék, (zöld hulladék), állati tetem, trágya, bontásból származó autóalkatrész (kárpit,
szélvédő, lökhárító stb.), építési törmelék (mosdókagyló, csempe stb.), lapátos hulladék, veszélyes hulladék
(pl. permetezőszer göngyöleg maradék, festék, festékes göngyöleg, gumiabroncs, akkumulátor, neoncső,
hullámpala, gyógyszer, fáradt olaj, olajos-, üzemanyagos göngyöleg stb.), bontott elektronikai hulladék (pl.
selejtes hűtő, televízió, háztartási gép).

-

VAS ÉS EGYÉB FÉMHULLADÉK: 2016. április 18. (hétfő) 16:00-ig kérjük, hogy készítsék a kapujuk
mögé – könnyen megközelíthető helyre – hogy azt a Perenyei Sportegyesület tagjai összegyűjthessék,
elkerülve ezzel annak széthordását illetve illetéktelen kézbe kerülését. A gyűjtésből befolyó összeget a
Perenyei Sportegyesület támogatására fordítjuk! Akinél fém hulladék van, kérjük az alábbi telefonszámon
bejelenteni: 94/ 321-411

-

EELEKTRONIKAI HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA KÖZPONTI GYŰJTŐ PONTRÓL: 2016. július 18. (hétfő)
7:30 óra
Az elektronikai hulladék leadására a Béke u. 39. szám alatti műhelyudvarban (Posta mellett) van
lehetőség, 2016. július 14. (csütörtök) és július 15. (péntek) 8:00- 16:00-ig.
A készülékeket kérjük a megjelölt helyen lerakni! Kérjük, hogy az elszállítandó eszközöket ne helyezzék ki
közterületre, elkerülve ez által a berendezések fosztogatását.
E-hulladék alatt értjük: a háztartásokban elhasználódott, leselejtezett, bontatlan elektromos
berendezéseket (pl.: mosógép, tv, hűtő, tűzhely, számítógép, monitor, mikrohullámú sütő, lemezjátszó,
videó, kávédaráló, hajszárít.). A gyűjtés során a bontott, hiányos készülékeket, pl. képcső nélküli,
sérült televíziókat, monitorokat csak díjfizetés ellenében tudják elszállítani!!!

A LOMTALANÍTÁST A SZOMHULL NONPROFIT ZRT. MUNKATÁRSAI VÉGZIK, AMELY A LAKOSSÁG
SZÁMÁRA INGYENES!
EMBLÉMÁS ZSÁKOK A HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRA
Tájékoztatjuk a kedves Lakosságot, hogy a rendszeresített hulladékgyűjtő edények mellé csak a cég logójával
ellátott zsákok helyezhetők ki a szállítási napokon. A SZOVA Zrt. kollégái embléma nélküli zsákokat nem
szállítanak el!
A kommunális és a zöldhulladék elszállításához alkalmas zsákok Perenyében a Kondora boltban szerezhetők be.
Hulladékgyűjtő zsákok árai:
- Fekete, logóval ellátott zsák a háztartási hulladékok elszállításához: 450Ft/ db
- Zöld, logóval ellátott zsák a zöldhulladék elszállításához: 290Ft/ db
A rendszeresített hulladékgyűjtő edények mellé ezen zsákok bármelyikéből bármennyi elhelyezhető, és a zsákok
megvásárlásán túl ezek elszállítása a lakosság számára további költséget nem jelent!
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Adó 1%-ának felajánlása
Ramóna küzd a felépülésért
Lányunk, Varga Ramóna Gencsapátiban él, 16 éves és mozgássérült.
Állapota a 2014 nyarán Barcelonában elvégzett műtét óta lassan
ugyan, de egyenletesen javul. 2015-ben 3 alkalommal 2-2 hétig
Lengyelországban, Varsóban intenzív rehabilitáción vett részt. Ez egy
egyénre szabott, komplex mozgásterápia speciális eszközök
alkalmazásával, napi 5 órában. Nagyon nehéz és fárasztó volt, de
Ramóna jól bírta.
Minden nap részesül mozgásfejlesztésben (úszás, gyógytorna,
konduktív terápia, Dévény torna, edzés). A sok terápia és
mozgásfejlesztés hatását már látni az egyensúlyában és a testtartásában. Az állóképessége is javult, izmai
erősödtek. Minden egyes próbatétel, gyakorlás, erőfeszítés megéri, hiszen látjuk az eredményt. Nagyon –
nagyon sok ember összefogására volt szükség, hogy mindez megvalósulhasson. Szeretnénk ismét
megköszönni mindazoknak, akik ebben segítettek.
2015 nyarán 2 hetet a Csepeli Kórház rehabilitációs osztályán töltöttünk mozgásfejlesztésen és állapot
felmérésen. Itt javasolta a Főorvos úr Ramóna számára az SDR műtétet.
Véleménye szerint ez a műtét sokat javíthat még a mozgásán és önállóbbá válhat. (Ezt a műtétet 1,5 éve végzik
Magyarországon, addig csak Amerikában volt elérhető.) Erre 2016 májusában kerül sor Budapesten.
Az út nagyon hosszú még, de rajta vagyunk, és csak az számít. A műtét önmagában nem elég, az utána
következő rehabilitáció legalább olyan fontos. Szerencsére Ramóna akarata és kitartása igen erős, tudjuk, látjuk,
hogy nem adja fel!
Ezúton kérjük segítségüket ahhoz, hogy gyermekünk számára a mozgásfejlesztést továbbra is biztosítani tudjuk.
Nagyon megköszönnénk, ha az adó 1%-ának a felajánlásával ebben az évben is támogatnák gyógyulását!
Kívánunk Mindenkinek Jó Egészséget és Sikerekben Boldog Új Évet!
Varga Ramóna családja
A SZJA 1%-os befizetéséhez szükséges adatok:
A kedvezményezett adószáma: 18898048-1-18
A kedvezményezett neve: Kőszegi Beteg Gyermekekért Myrtill Alapítvány
____________________________________________________________
KÉRJÜK SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1 %-ÁNAK
FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGASSA: A PERENYEI TEKE KLUBOT!
A TEKE KLUB ADÓSZÁMA: 18887749-1-18
____________________________________________________________
KÉRJÜK SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1 %-ÁNAK
FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGASSA: A KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLETET!
AZ EGYESÜLETÜNK ADÓSZÁMA: 19247809-1-18
____________________________________________________________
KÉRJÜK SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1 %-ÁNAK
FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGASSA: A PERENYEI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLETET
AZ EGYESÜLETÜNK ADÓSZÁMA: 18647440-1-18
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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 6604/8. számú Szombathely - Gencsapáti Perenye - Gencsapáti - Gyöngyösfalu - Lukácsháza - Kőszeg regionális autóbuszvonalon
munkanapokon 22:10 perckor Kőszeg autóbusz állomásról Szombathelyre közlekedő
autóbuszjárat csak leszállási igény esetében tér be Perenyébe!
Menetrendváltozással kapcsolatos észrevételeiket az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. alábbi
elérhetőségein tehetik meg: 96/622-105, kommunikáció@enykk.hu

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.

Perenyén új építésű szigetelt
csarnokban 1-300 m²-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
Horgászok Figyelem!!
Március 12-től, szombattól újra nyitva!!!
A Perenyei Halastavak újra várja a horgászokat!
Kellemes környezetben, halban gazdag tavak várják a horgászokat és a kikapcsolódni vágyókat!
Horgászni az 1-es és a 2-es tavakon lehetséges.
Kifogható halak: ponty, amur, csuka, harcsa, süllő, keszeg, kárász.
Nyitva tartás: szombat-vasárnap: 08.00-20.00
(megfelelő létszám esetén hétköznap is, időpont egyeztetéssel)
Kálmán Szabadidőközpont és Halastavak Perenye
érd.: 0630/9365860, 0630/9120212
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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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